
JongerenHoog bezoek
in Leuven Studenten krijgen in het beste geval een

diploma. Maar is dat nu ook al weer niet
meer genoeg? Lees p. 3.

Het gebeurt wel eens vaker dat men van
heinde en verre naar deze universiteitsstad
afzakt. Wie uitgenodigd wordt, komt graag
en gaat zelden met lege handen naar huis,
soms zelfs met een eredoktoraat. Zie p. 4-5.

Film
Wat op film vastgelegd is, kan niet meer
ontkend worden. Dat Zaïre een Belgische
Kolonie was, wie zal daar nog aan twijfelen
na het zien van "Congo, made in Belgium"
(p. 6)? Nochtans is het allemaal niet zo
eenvoudig, dat filmen en zo. Een biecht van
Vlaanderens reizende ster (Brussel-Istan-
boel): Marc Didden. Kijk op p. 6.
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De geest van Erasmus hersteld

Iedereen valt in ieders armen
Deplechtige misviering die

het Patroonsfeest open-
de, was mooi, zeer mooi,

prachtig opgeluisterd door het
Universitair Koor, geleid door
Peter Dejans met Guido Oedene
aan het orgel. Het was eigenlijk
zonde - letterlijk en figuurlijk'
- dat er zo weinig studenten
waren.

teit moest voorstellen - een (voorlo-
pig) braaf protest tegen de dreigeade
regeringsmaatregelen. Na een flinke
duw echter en wat dreigen van gewa-
pende politiemannen dropen ze teleur-
gesteld af. Heimwee naar betere tij-
den?

neming: komm unikatie , aanmoedigen
van initiatieven, respekt voor vergis-
singen en afwijkend denken, ook van
"warhoofden" - mavericks noemde
hij ze - zijn volgens hem de kenmer-.
ken van iedere geslaagde maatschap-
pij. Toegepast op de Kerk had hij het
- nogal optimistisch - over a
learning church.

Tradities
De K.U.Leuven onder Dillemans
houdt alleszins vast aan een aantal
positieve en negatieve tradities en
zowel in de homilie van Mc Cormick
als in de latere uiteenzetting van H.G.
Hers klonk de geest van "vrij onder-
zoek" door, die deze universiteit sinds
ongeveer 1968 zo toonaangevend
maakt. .
Maar er is ook die andere traditie

dat tijdens gans de akademische zitting
de tstudenterî niet bestaan:' 'zo-begin
iedere redevoering met een ellenlange
aanspreking (geen enkele notabele
wordt overgeslagen), die steevast ein-
digt op "Dames en Heren". Daar
worden wij dan mee bedoeld. De enige
die - jawel - een uitzondering
maakte was onze geliefde minister van
buitenlandse betrekkingen, Leo Tin-
demans, die de "studenten" vlak voor
de "dames en heren" plaatste.
Uiteraard laten de studenten hun

stem toch wel horen en vlak voor de
ingang van de Hallen hadden er
enkelen een ladder geplaatst die de
symbolische drempel van de universi-'

Verraad
Dit kleine incident trok nauwelijks de
aandacht en de promotiezaal kon zich
langzaam vullen met togati:_ ze zien
er mooi uit de proffen als ze jaarlijks
hun pakje eens bovenhalen.
De rektor verwelkomde het gezel-

schap - viertalig zoals het een goed
gastheer past maar wals alléén in arm
Vlaanderen mogelijk is. Het woord
was dan aan H.G. Hers van de veL.
Een indringende analyse (zie elders in
dit blad) uitlopend op nostalgie en
verzoening.
Henry-Céry Hers studeerde nogaan

de "tweetalige" van Louvain-la-An-
cienne en was er tot aan de splitsing
verbonden aan de fakulteit genees-
kunde. Hij leidde nog zelf zijn huidige
promotor Henri De Wulf op - dat
men mekaar over en weer eredokto-
raten kan gaan geven IS alleszins één
voordeel van de splitsing. De rede van
H.G. Hers vertrok van het verraad aan
Archimedes dat hij vandaag meent te
ontwaren en ging diep in op een aantal
aspekten van het wetenschappelijk
onderzoek: het verschil tussen techno-
logie en wetenschap met áehomo faber
die begint met het beheersen van het
vuur en (voorlopig) eindigt met gea-
vanceerde komputertechnieken. Eerst
mondeling doorgegeven, later vast-
gelegd in brevetten. Toegepast in'
technologie, ten dienste van de staat
(en dus van het militaire apparaat).
Fundamenteel in wetenschap en uit-
mondend in een artikel.
Hers brak dan een stevige lans voor

een adekwate subsidiëring van de
unversiteiten en tegen het opzetten van
"hersenschimmige" onderzoekspro-
jekten, waarbij regering en industrie
zich te veel gaan moeien met het
onderzoek zelf. Hij vroeg zich af wat
ambtenaren zouden gedaan hebben
met een Archimedes in het bad.

Ook vanwege de ordestrijdkrachten graie belangstelling voor eredoktoraten.
(foto Veto)

De misviering was in handen van de
Universitaire Parochie, het tekent de
De Somergeest die zich aan deze Alma
Mater handhaaft. De viering werd
voorgegaan door studentenpastor Sta-
ny d'Ydewalle. Het epistel werd gele-
zen door Marcel Janssens, het evange-
lie door Paul Schotsmans, vriend en
ko;lega van één van de eredoktores,
Richärd Mc Connick. Dezëlaa15te=-
moraalteoloog - sprak ook de homi-
lie uit. Onder de titel Your own
distinctive role handelde hij over de
persoonlijke morele rol die ieder'
gelovige te spelen heeft: etische regels
kunnen niet passief afgewacht worden
van leraars of kerkelijk leergezag. Zij
dienen aktief gezocht te worden door
de gelovigen zelf, door ieder mens op
zijn eigen maatschappelijke plaats.
Zonder hun ervaring en reflektie staat
het leergezag zelf met lege handen.
Nogal meegesleep door een prijzens-
waardig wishfull thinking vergeleek hij
de Kerk met een sukses volle onder-

men boven en een sonate in la klein
voor fluit zette in. Bij zoveel goede wil
kan ook Veto niet ten achter blijven:
volgende week krijgen onze lieve
lezertjes en lezeresjes een ekstra-katern
Louvain-Ia-Neuve in de maag gesplitst.
Wie zegt er nu nog dat wij een slecht
karakter hebben?
Völgde de laudatio voor Mc Cor-

mick, maar die kenden we van in de
mis: Roger Borghgraef wees op de
grote verdienste van de man op het
vlak van de biomedische etiek en'
maakte reklame voor het gelijknamige
centrum dat de volgende dag, dinsdag
dus, zou opengaan. Toch weer een
opmerkelijke eredoktor: een teoloog
die bepaald niet van een overmate aan
gezagstrouwheid en van blinde volg-
zaamheid kan beschuldigd worden,
een man die zonder reserves het recht
op dwaling verdedigt (zie elders in dit
blad). Wie gebruikte dat zinnetje ook
alweer?

intelligenter: hij had het ove .. de
lange traditie van de K.U.Leuven,
vergeleek de polyglotte toespraak van
Dillemans met het Collegium Trilingue
van Erasmus en herinnerde als evan-
gelisch kristen eraan van hoever deze
universiteit wel komt: in 1518 de eerste
om Luther publiek te verketteren tot
vandaag een bolwerk van eekurne-
nische geest. De zakdoeken kwamen
weer boven. Vervolgens de gemeen-
schappelijke geschiedenis van Duits-
land en België, de rijke kultuurzone
van Rijn- en Maasgebied, maar ook de
beide Germaanse invallen van deze
eeuw, met specifiek de tragische gevol-
gen voor de Leuvense biblioteek. Als
verzoenend gebaar kon hij dan ook
een schenking doen van een aantal
kostbare werken. Hij vergat ook niet
eraan te herinneren - en eigenlijk
heeft die man toch nivo - hoe het
archief van de jood Edmund Husserl
door de jonge Leuvense pater Van
Breda was gered uit de handen van de
Nazi's. zodr.t het eigenlijk Leuven is
geweest dat een deel van de Duitse
kulturele erfenis tegen Duitsers heeft
noeten beschermen.

Vrolijke, vrolijke vrienden
Het belangrijkste gegeven in de speech
van Hers was de konsekratie van de
Grote Verzoening tussen KUL en UCl
die hij uitspra k - als levend bewijs-
materiaal had hij zelfs zijn rektor
meegebracht (Louvain-la-Neuve vier-
de pas de volgende dag zijn patroons-
feest). Na vooraf zijn heimwee te
hebben uitgesproken naar de prachti-
ge gebouwen van de oude moeder-
stede. ging Hers over in een wat
geforceerd Nederlands: hij sprak zijn
dank uit tegenover de kollega's van de
KUL nu hij als tweede uci.-er een
eredoktoraat mocht ontvangen (na De
Duve) en verklaarde de vijandelijk-
heden voor gesloten - achteraf gezien
vond hij het eigenlijk nog goed ook
hoe alles gegaan was: "Laten wij allen
samen de wens formuleren dat de
kulturele dualiteit die ons land ken-
merkt blijve wat het altijd had moeten
zijn. namelijk een bron van weder-
zijdse verrijking voor onze beide
gemeenschappen." Zakdoeken kwa-

Showbusiness
Volgde dan het meest bekende feest-
varken. De werkelijk massale aanwe-
zigheid van de Duitse pers bewees toch
weer eens dat zo'n eredoktoraat aan
onze eigenste KUL internationale weer-
klank heeft. Leo Tindemans. voor de
gelegenheid weer even prof. sprak de
laudatio uit en kletste als gewoonlijk
uit zijn nek: hij wees op de verzoenen-
de gedachten van Von Weiszäcker
tussen de beide Duitslanden (wat een
verzoeningen toch I) en zijn grote
rol in de Europese eenmaking. Indien
hij van de brave man een karikatuur
wilde maken. een soort Zelig thc
hl/mali kameleon, dan slaagde hij daar
perfekt in - al verdenken wij zelfs
Tindemans niet van zoveel kwaad-
willigheid: Von Weiszäcker was in zijn
ogen een konsesvatief maar ook een
progressief. liberaal en sociaal. kor-
tom zowat vanalles behalve een kon-
kreet levend mens.
Von Weiszäcker zelf - nochtans

ook een staatsman - sprak een beetje

Onzekerheidsprincipe
Het was ondertussen schoon goed
geweest en de vierde eredoktor. Robert
G. Parr. mocht zijn mond houden. Zij
zijn wel goed hier in Leuven maar niet
gek. Parr is namelijk kwanturn-
chemikus en dal is - zoals bekend-
raar volk: met hun onzekerheidsprin-
cipe zijn lij bekwaam alles op de
helling te zetten en het was in Brussel
dat de grote Albert Einsrein zich in de
Iwintiger jaren tot twee keer toe heeft
moeten kwaad maken op de vermetele
quaker Niels Bohr. God is nog Sleed"
geen dobbelspeler en dal zal opnieuw
blijken voor wie elders in dit blad het
interview met Richard McCormick
leest.

Sinds /945 hebben we ze niet meer zo dicht in de huurt gezien. de Duitse
joernalisten. (foto Veto)

Ivan De Vadder
Eddy Daniels
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revolutionair alternatief kan vinden
voor de miserie van het neo-kolonialis-
me. Een edel voornemen voor een man
die reeds 20 jaar ijvert voor een
radikale strijd tegen onrecht en el-
lende. Daniels maakt daar zo zijn
eigen bedenkingen bij, wat zijn goed
recht is. Maar als 'akademisch ge-
schooid historicus' getuigt hij wel van
erg weinig politiek inzicht, wanneer
hij tot volgende analyse komt: "Het
gebrek aan begrip dat de vroegere
metropool toonde voor de diepe
frustratie van de zwarten, gaf tenslotte
aanleiding tot de installatie van het
Mobutu-regime. Het was de primaire
politiek van België die Mulele in
radikaal marxistische richting dreef."

Onze 'akademisch geschoolde his-
toricus' heeft er kennelijk niet veel van
begrepen. Hoe kan je nu van een
imperialistische macht verwachten dat
ze begrip opbrengt voor de ver-
zuchtingen van de inlanders, voor het
streven van leiders als Lumumba en
Mulele ... wanneer die verzuchtigingen
en dat streven lijnrecht ingaan tegen
haar belangen? Het was de logica zelf
die het imperialisme ertoe bracht een
neo-kolonialistische 'oplossing' uit te
werken. En het was evenzeer de logica
zelf dat Mulele, konsekwent door-
denkend, het marxisme ter hand nam.

Gebrek aan inzicht is één. Maareris
meer! Daar waar Martens zijn keuze
voor de verdrukten in zijn diepste,
revolutionaire konsekwentie door-
trekt, kan je je de vraag stellen wat
voor keuze iemand als Daniels maakt.
Plaatst hij zich niet (onbewust?)aan de
kant van de verdrukkers, aan de kant
van het neo-kolonialisme?

Nog niet zo erg lang geleden stond
Daniels zelf nog op de AMADA-
barrikades, nog niet zo lang geleden
lanceerde hij zelf nog woeste kreten in
de fabrieksrefter van het Sylvania-
filiaal te Tienen. Daar waar Ludo
Martens echter trouw bleef aan zijn
keuze en samen met AMADA de
kinderschoenen ontgroeide, gooide

Daniels samen met het gauchistische
badwater ook gans het marxisme
overboord. Vanaf dan gaapt de af-
grond, waar Daniels dan ook is
ingetuimeld. Vorig akademiejaar
schreef hij nog in Veto: "Deze wereld
is weliswaar niet perfect, maar. .. er valt
in te leven!" Zo ongeveer klonken
Daniels' berustende woorden ... toen ik
ze las leek het me alsof de ontelbare
slac'htoffers van honger en kapitalis-
tische uitbuiting voor de tweede maal
de dood werden ingejaagd.

Vandaag zet onze 'akademisch ge-
schooide historicus' zijn kruistocht
tegen 'ongenuanceerd denkende dog-
matici à la Màrtens' onverwijld voort.
Daniels wordt volwassen ...

Johan Rock

voorbeeld, in De Kapellekensbaan
(/953) met zo'n redeloze wrok legen de
Kerk en haar bedienaren, legen hel
christendom el! zijn structuren tekeer-
gegaan dal hij sommige stukjes, die
oli,,'1 Ie zeer bi] een achterhaalde
actualiteit aansloten ofwel loch al te
gorlig uitgevallen waren, in een latere
versie I'{II1 dat mecstcrtijke boek gewoon
schrapte".

Ad 4: Veto is geen filiaal van de
Dietsche Warande & Belfort. Indien
Marcel Janssens van oordeel is dal zijn
blad het publiek niet bereikt, dan is het
aal! hem als hoofdrcdak teur en onvol-
prezen essayist om daar wat aal! te
doen,

::~:~~..

gebracht over de samenstelling van de
jury voor de Staatsprijs voor Kritiek
en Essay die vorige keer aan Willy
Roggeman toegekend werd, evenals
voor staaisprijzen van Hugo Claus,
Henri Van Daele , Paul de Wispelacre.
Maria Rosseels etc. etc.

2. Het in Veto gelegde verband
tussen de twee genoemde artikels van
mij en de toekenning van mijn Staats-
prijs slaa t nergens op. Het bedoelde
artikel 'in een recent nummer' van
Bockengids (en niet Bibliotheekgids,
zoals gezegd in Veto) verscheen in
september 1985, p. 481-492; de boek-
bespreking van de brochure Arkprijs
19115 heb ik geschreven in juli 1985, ze
verscheen na de gebruikelijke wacht-
en produk tietijd in de' november-
aflevering 1985 van Dictschc Warande.
& Belton (p. 61)9-Ó70). Het heuglijke
nieuws van mijn Staatsprijs bereikte
mij op 14 november 19l15. Op geen
manier kunnen mijn twee genoemde
bijdragen 'eigenaardige gevolgen' zijn
van mijn bekroning. Evenmin kon ik
mij al in juli 1985 dankbaar en
'dienstbaar' tonen ten opzichte van
wie dan ook.

3. Uit het artikel in Boekengids,
waarin ik De k apcllckcnsbaan ander-
maal een 'meesterlijk boek' noem
(p.489), wordt in Veto zogezegd iets
geciteerd dat er niet staat. Het vraagt
een kleine moeite om dat na te trekken.

4. Wat betreft mijn houding t.o.v.
de Arkprijs 1985, stel ik voordat Veto
mijn recensie (ongeveer 1100 woor-
den) integraal uit Dietsche Warande &
Belfort overneemt en publiceert. Dan
kan elk Veto-lezer met kennis van
zaken ook over die tekst oordelen.

Alle lezenrealttiéS kunnen bezorgd
worden op de het redaktietekreta-
riaat in de 's Meiersatraat S, 3000
Leuven.

De brieven moeten betrekkinl
hebben op in Veto behandelde
oäderwerpen of op Leuvense (stu-
denten)alctualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren. .

Brieven die langer zijn dan 2S
relels van 68 aanslagen (spaties
inbelrepen ; dit komt overeen met
ca. I getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

Volwassen
Werkgroep
literatuur

Het is dan toch gebeurd. Eddy Daniels
heeft zichzelf waardig bevonden om in
Veto een bespreking te publiceren van
één van de meest belangwekkende
boeken uit '85: "Pierre Mulele" van
Ludo Martens. Voor Daniels werd dit
een makkie, vermits ie van tevoren
reeds precies wist wat hij in het boek
zou vinden én welke commentaar hij
erop zou geven. Als een overtuigd
marxist een onderzoek doet naar de
Kongolose geschiedenis van de ja-
ren '60, weet je als 'akademisch ge-
schoold historicus' immers exact waar
je aan toe bent?! !:tet boek de grond
inboren, doet Damels evenwel niet.
Nee, hij lanceert een aanval van een
veel diepgaander kaliber. "Martens'
bedoeling is profiteren van de in Zaïre
bestaande frustraties jegens het regime
en zodoende revolutie stoken", rede-
neert Daniels. En, ondanks deze flink
negatieve weergave, zit hij er nog niet
eens zo ver naast. Met zijn boek wil
Martens ertoe bijdragen dat het ge-
dachtengoed van Lumumba en Mulele
opnieuw zijn weg vindt naar het
Afrikaanse volk dat hierin een klaar,

Deontologie
Deze werkgroep richt tijdens het
tweede semester twee kursussen in:
I. Vernieuwing internationaal in de
lileratuur na /950: de belangrijkste
strekkingen worden aan de hand van
teksten toegelicht. Tien donderdag-
a vonden (20-23 u) vanaf 13 februari
1986, in 't Stuc (E. Van Evenstraat 2D,
eerste verdieping). Medewerkers:
prof. G. Adé, prof. H. Brems, H. De-
vroe, G. Eekhaut en G. Laenen.
Inschrijvingen: 1300/1200 fr.
2. Wandelen door de poëzie: een zeer
veelzijdige tocht door de wereldpoëzie
met verkenning van temata en genres.
Ook het werk van de deelnemers wordt
besproken. Zeven dinsdagavonden
(20-23 u) vanaf II februari 1986, in
't Stuc. Gidsen: H. Devroe en R. Joo-
ris. Inschrijvingen: 1000/900 fr.

Vooraf inschrijven via tel. 016/
22.93.24.

Uit intellektueel fatsoen acht ik me
ertoe verplicht. een paar zakelijke
gegevens die iedereen kan controleren,
mee te delen betreffende de bijdrage
'De onverdraagzaamheid van jonge
vrijzinnigen'(Veto,jaargang 12, nr. 11).
dd. JO januari 1986, p. 12). Anders zou
iemand door onwetendheid misschien
mijn deontologische identiteit in twij-
ICI kunnen trekken. Daarom deze
gegevens:
I. Voor de periode 19H1-81) ben ik

voorzitter van de Commissic van
Advies tot Bevordering van de Neder-
landse letterkunde in België, die res-
sorteert onder het Gcmecnschaps-
ministerie van Cultuur. De Commissie
bestaat uit tien leden en een voorzitter.
aangesteld door de Gemeenschaps-
minister met inachtneming van de
bepalingen van het Cultuurpakt. Sinds
jaren adviseert die Commissie de
Gemeenschapsminister ook over de
samenstelling van de jury's voor
Staatsprijzen in de letterkunde. Dat
gebeurt twee ij drie keer per jaar. De
Gemeenschapsminister neemt die
voorstellen over of wijzigt die eigen-
machtig. De advisering m.b.1. de
samenstelling van de jury voor de
toekenning van de driejaarlijkse
Staatsprijs voor Kritiek en Essay
(1982-83-84) is verlopen volgens de
regels die sinds jaren in de Commissie
van kracht zijn. Volgens preciesdezelf-
de procedure werd, eveneens onder
mijn voorvitterschap. het advies uit-

Marcel Janssens

nvdr:
Ad I en 2: Wij danken professor
Janssens 11001' de preeisoringen. ZU zijn
op geen enkele wijze van aard bepaalde
vragen Ie weerleggen in verband met de
deontologische schroom of schroom- .
vatlighcid die personen in een hoge
publieke funktie dienen in acht Ie

'nemen.
Ad 2 en 3: Marc Rcynebeau vergistte

zich inderdaad in de naam van hel
tijdschrift dil' met ondertitel Boeken-
gids, algemeen nederlands kritisch-
bibliografisch tijdschrift is. Het ge-
bruiktc citaat in extenso is: Hoon is. hij

lsde studentenbeweqlnq
korporatistisch?

Luc Van heerentals
Mijns inziens is de studentenbeweging het dus

aan haar centrale slogan 'demokratisering van het
onderwijs' verplicht dat zij de globale inleverings-
politiek van de regering tot haar aktieterrein
rekent. Het regeerakkoord laat terzake vermoeden
welke ijzingwekkende inlevering ons rond Pasen
te wachten staat - na het beruchte Paaskonklaaf.
waar de regering mèt volmachten zal beslissen tot
een sanering van cirka 200 miljard fr. Ik zou de
studentenbeweging dan ook willen oproepen een
globale analyse te maken van dit proces van
'sanering der overheidsfinanciën' dat het sleutel-
begrip is in de gevoerde overheidspolitiek. België
heeft een schuldenlast van om ,en bij de 5000
miljard, en dient jaarlijks zo'n 500 miljard alleen al
aan rente af te dragen. Ter sanering van die
overheidsfinanciën kijkt het VBO (Verbond der
Belgische Ondernemingen) vooral in de richting
van de sociale zekerheid. Wat echter met de
renteniers die jaarlijks de genoèmde rente op-
strijken?
Mijns inziens moet in de eerste plaats bespaard

worden op die rente. Tijdens Martens V zijn de
inkomens uit vermogens nota bene gestegen met
liefst 17%...
De studentenbeweging dient m.i. terug aan-

knoping te zoeken met andere sociale bewe-
gingen, zoals vakbonden, werkloosheidsgroepe-
ringen, organisaties die zich bezighouden met
armoedebestrijding, om haar streven met betrek-
king tot 'demokratisering van het onderwijs' terug
een geaktualiseerde versie te geven. Sinds jaar en
dag eist de studentenbeweging (vaak in stilte) een
studieloon op. Bij deze kontaktén met deze andere
groepen, zal zij bondgenoten vinden met betrek-
king tot deze eis, al wordt dit studieloon elders (bv.
in de Jongerenmarsen) een basisinkomen ge-
noemd. In kontakten met deze bewegingen zal de
studentenbeweging ook opnieuw kennismaken
met een blijkbaar verloren gegane ervaring:
namelijk hoe de student, de universitair afgestu-
deerde, ervaren wordt door de bevolking. Stude-
ren aan de universiteit wordt nog steeds geasso-
cieerd met een µrivilege, dat toegang geeft tot een
job, waarmee men later goed kan verdienen ... Het
is immers meer uitzondering dan regel dat
afgestudeerden hun 'demokratiseringsprincipes'
nog verder in de praktijk pogen te zetten, hetgeen
een ernstige hypoteek legt op de eis van
universiteitsstudenten om verder privileges af te
dwingen ...

Met. enige ergernis heb ik afgelopen weken de
studentenverontwaardlqinq gevolgd met betrek-
king tot het beleid van Martens VI. Op zich is het
volstrekt juist aktie te voeren. tegen de geplande
indeksering van de inschrijvingsgelden, tegen het
blokkeren van de sociale toelagen aande universi-
teiten, tegen de dreigende numerus clausus in
'bepaalde fakulteiten' enz...

Wat' me stoort is het korporatisme in dit
eisenplatform, namelijk dat men enkel oog lijkt te
hebben voor hetgeen de studentenbevolking
raakt. Het feit dat achteraan de eisen ook nog
geprotesteerd wordt tegen de verlenging van de
dienstplicht en de verdubbeling van de wacht-
tijden voor schoolverlaters, doet mijn standpunt
niet wijzigen., ook al omdat die eisen erg haaks
staan op het geheel van het platform.

Het is een euvel dat de afgelopen jaren steeds
vaker is opgedoken dat de wereld van de
studentenbeweging enkel lijkt te bestaan uit
almaprijzen, studiebeurzen, inschrijvingstarieven
e.d., allemaal netjes verenigd rond de centrale
slogan 'demokratisering van het onderwijs'. Het
onderwijs moet voor iedereen betaalbaar zijn,
enerzijds door een inkomstenverhoging (studie-
beurzen) voor degenen die het niet zouden
kunnen betalen, anderzijds door een uitgavenver-
laging (lage almaprijzen, inschrijvingsgelden,
goedkope kursussen ...) met betrekking tot de
kosten. Het is mijns inziens toch vrij duidelijk dat
een heleboel andere politieke faktoren die in-
komstim-uitgavenrekening meer beïnvloeden,
dan de faktoren waarmee de studentenbeweging
zich pleegt bezig te houden. Berekeningen heb-
ben uitgewezen dat loontrekkenden onder Mar-
tens V (1981-1985) zo'n 15% hebben ingeleverd en
de werklozen zelfs 30% minder inkomen hebben
dan voorheen. Men kan het zich vandaag nauwe-
lijks voorstellen dat werkloze ouders het financieel
aankunnen hun kinderen te laten studeren. Het is
mij een raadsel waarom de studentenbeweging op
vlak van inkomens enkel naar de studiebeurzen
kijkt, en ~neit naar de inleveringspolitiek die m.i.
veel grondiger de demokratisering van het onder-
wijs beïnvloedt. Ook wat de uitgaven betreft zijn er
rn.i. faktoren die volstrekt uit het oog verloren
worden. Iedereen weet dat de huurprijzen in
Leuven enorm duur zijn in vergelijking met andere
steden in België. Waarom voert men ook op dat
vlak geen aktie?
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lijke betrokkenheid staat hierbij cen-
traal.
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Drie weken geleden toog een Veto-delegatie naar onze Waalse zusteruniversiteit te Louvain-la-Neuve. Gewapend
met fototoestellen, bandopnemer, pen en papier ontleedden zij het studenten- en andere leven aldaar.
Een en ander resulteerde in een berg artikels die u volgende week in Veto kan terugvinden. Zo komt o.a. Véronique
Obaru, het meisje van de stoute pausspeech, aan het woord. Architektuur, politie, bib/ioteekperikelen, het
studentenblad aldaar en meer van dat fraais in de speciale lLN-bijlage van volgende week. (foto Veto)

Sociale wetenschappers maken koepel

Vlaams Maatschappelijke Kring
POLITIKA - Op maandag 27 januari
werd te Gent de oprichting van de vzw
VMK, de Vlaams Maatschappelijke
Kring, officieel bekendgemaakt. Deze
organisatie is een overkoepeling van
de studentenkringen Politika-Leuven,
Polireia-Gent en VBG(Vereniging voor
Bestuurswetenschappen Gent). Dit ge-
beurde in het kader van de feestelijk-
heden rond het 25-jarig bestaan van de
kring der Gentse Pol & Sok kers. Het
verhaal.

Het moet zowat november 1984
geweest zijn toen een tweetal bestuurs-
leden van Politika op een avond
besloten om eens naar de Manhattan
te trekken, waar op dat ogenblik een
Ekonomika-TD plaats vond. Met een
ietwat jaloerse blik moesten zij daar
weer maar eens vaststellen met wat
voor een gemak de grote kringen
mastodontorganisaties volbrachten,
iets wat aan een heel kleine kring als
Politika niet gegeven is. Vanwege geen
geld, geen mensen, een beperkte
achterban. Na veel bier en nog meer al
te gekke, totaal wereldvreemde be-
goochelingen en een entoesiaste maar
onuitvoerbare plannen te hebben be-
dacht om daar wat aan te veranderen,
werden de kiemen gelegd voor VMK.
Een samenwerking tussen alle Pol &
Sokkers van Vlaanderen moest de
ultieme oplossing brengen.

Het toeval deed ook zijn duit in het
zakje. Precies een week later kreeg
Politika een brief toegezonden van
Politeia-Gent, waarin men uitgeno-
digd werd voor een eenmalige samen,
werking. Ook daar immers geen geld.
geen mankracht, dus kleine organisa-
ties, dus weinig inkomsten, Dus geen
geld, U herkent het wel.

Die ene organisatie is er nooit van
gekomen, maar wel" werd een jaar
besteed aan het uitwerken van een
vorm van permanente samenwerking.
Kontakt werd er ook gezocht met de
Antwerpse en Brusselse sociale weten-
schappers, doch vooralsnog is het
entoesiasme aldaar eerder lauw. De
Vereniging voor Bestuurswetenschap-.
pen Gent was wel bereid om aan de
overkoepeling mee te werken,

Over ajuinen
en blaaskaken

Daar waar de oorspronkelijke be-
doeling was om jaarlijks een aantal
grote organisaties samen te doen. zijn
de klemtonen gedurende dat voor-
bereidende jaar meer komen liggen op
informaticverspreiding rond wat so-
ciale wetenschappen nu eigenlijk wel
.zijn, De laatste tijd blijkt immers dat
de onwetendheid omtrent Pol & Sok
wel erg groot is, En als men zich dan al
eens een oordeel vormt over sociale
wetenschappen, is dat bijna altijd een
vooroordeel,

Een en ander heeft uiteraard wortels
in een ver verleden. Onder de studen-
tenbevolking bestaan er nog altijc'
resten van een beeldvorming ronc

•

manier, 'Zei hij, moeten de werkgevers
juiste informatie krijgen over de
opleiding en de mogelijkheden van de
sociale wetenschappers, de abituriën-
ten een juist zicht op de studie-inhoud
zoals die aan de verschillende fakul-
teiten Sociale Wetenschappen van de
Vlaamse universiteiten gegeven wordt,
en iedereen inoet op de hoogte
gebracht worden van het specifieke
belang van wetenschappen die de
verschillende aspekten van de sociale

, ruimte bestuderen. Daarvoor, besloot
hij, is VMKeen zeer geschikt middel.

sociale wetenschappers als zijnde over-
geëngageerde ajuinen die mekaar aan-
spreken als "kameraden:', wereld-
vreemde knolselders die .nooit goed
wisten wat te studeren en dus maar Pol
& Sok doen. Want eigenlijk 'brengt dat
toch niks op', het is maar een klein
beetje wetenschap, en het zal wel ook
niet zo moeilijk zijn zekers. Er was
zelfs een rektor die De Somer heette en
die het over 'de rosse buurt van de
universiteit' had als sociale weten-
schappen ter sprake kwam. Leuk
hoor. Doch helemaal te gek werd het
toen een of andere socialistische krant
onlangs schreef dat de Leuvense
sociale wetenschappers een NSV- Naast informatieverspreiding is "deel-
burcht zouden vormen, wij dus ek- nemen" aan de brede rnaatschappe-
streem rechts. Er zijn inderdaad nog Iijke diskussie een belangrijke doel-
kranten die durven. En zoiets wil dan stelling van VMK. Dit zal gebeuren
financieel boven water blijven. onder de vorm van kolloquia, debat-

Een laatste voorbeeld van dat.soort ten, ...
onwelriekende onnozeliteiten: dat we Rond de allereerste van deze aktivi-
een blaaskaak van een minister van- teiten is echter al dadelijk een fikse rel
onderwijs hebben, is ondertussen wel ontstaan. Neen, niet tussen de ver-
iedereen bekend, maar dat 'die meneer schillende kringen binnen de over-
de gang van zaken niet kent van de koepeling, maar wel binnen... het
dingen waar hij zelf over bevoegd is, partijbestuur van de Volksunie. Op de
bewijst iets. (We weten echter niet goed affiche staat immers een konfrontatie
wat, want alles was al bewezen) Zo tussen een burgemeester van Voeren
beweerde die man dat er geen mensen en iemand van de VU. Oorspronkelijk
zijn die specifiek worden opgeleid om was het de bedoeling om Anciaux of
het vso-keuzevak "Kommunikatie, Schiltz te strikken, doch deze heren
media" te onderwijzen. Voor diegenen besloten liever in het veilige nest te
onder u die het niet mochten weten: de blijven. Nadat ze eerst senator L.Luy-
richting kommunikatiewetenschappen ten hadden geslachtofferd om de klus
is (althans in Leuven) een departement te klaren, werd er naderhand op het
van de fakulteit sociale wetenschap- , partij buro beslist dat er met de heer
pen, er' bestaat daar ook een aggrega- Happart niet mocht gedebatteerd wor-
tie-opleiding en u mag precies I keer den. Eén en ander was niet naar de zin
raden rond welk VSO-keuzevak er daar van de organisatoren, 'en nog veel
gewerkt wordt. minder naar de zin van öÎ1ZeWaalse

medemens. Tenslotte werd Willy Kuy-
pers bereid gevonden om de partij-
tucht naast zich neer te leggen. Ne
brave jongen, eigenlijk.

Na het debat in samenwerking met
Ekonomika op 6 februari, zal op 25
februari opnieuw een aktiviteit door-
gaan die gezien mag worden. Na de
uitzonderlijk goed geslaagde Deftige
Dagen, opnieuw veel goeie punten
voor onszelf. Het ziet ernaar uit dat
Politika dit jaar met onderscheiding
zal slagen!

Rel

Info
AI diegenen die dus beweren er iets van
af te weten, weten d'er geen knijt van.
en da's een behoorlijk spijtige zaak.
Hoog tijd dus dat de juiste informatie
op de juiste plaats terecht komt.
Herman Meuldermans, één van de
afgevaardigden van Politika. in de
Vlaams Maatschappelijke Kring. stel-
de in zijn toespraak te Gent dat de
wetenschappelijke wereld op de hoog-
te diende te blijven van de evolutie
binnen de wetenschap. Op dezelfde WilfrieC: Jammaers
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Recyklage 'van diploma' s
De groene strategie
van een rektor
Zoals het een rektor past,

heeft ook Roger Dille-
mans zijn stokpaardjes

die hij bij gelegenheid van stal
haalt. Enkele jaren geleden ana-
lyseerden Wim Verhelst in deze
.kolommen de openingsspeeches
van wijlen rektor De Somer (zie
Veto, jg. 10 nr. 5 dd. 27 oktober
1983; De verroeste think-tank
van Piet De Somer.) op zoek naar
diens lievelingsbeestjes. Nu we
halfweg het eerste akademiejaar
van de eerste ambtstermijn van
Dillemans zijn gekomen, lijkt
het ons gepast eens wat dieper in
te gaan op één van zijn vol-
bloedjes; de her- en bijscholing
van afgestudeerden (ook wel de
vierde cyclus genoemd).

Reeds in zijn maidenspeech raakte de
. rektor dat onderwerp aan en onlangs
ging hij er dieper op in. Dit gebeurde in
het januarinummer van Alumni Leu-
ven, het tijdschrift voor de afge-
studeerden (de zgn. alumni) van deze
universiteit. Zijn stelling is kort samen
te vatten. Naast een restitutieplicht
tegenover de Alma Mater hebben de
afgestudeerden de plicht zich besten-
dig te herscholen en bij te werken.

In een tijd waarin alles snel veran-
dert, zal niemand deze laatste stelling
aanvechten. Hoewel over de manier
waarop deze her- en bijscholing het
best uitgewerkt wordt, kan gediskus-
sieerd worden. Daarover later in dit
artikel meer.

Restitutie
Volgens Dillemans hebben oud-stu-
denten van deze universiteit de morele
plicht om hun Alma Mater te blijven
steunen, zowel moreel als ekonomisch.
Op financieel vlak denkt hij daarbij
hardop aan giften die fiskaal aftrek-
baar moeten zijn. Bij deze terug-
betalingsplicht kan men echter on-
middellijk vragen stellen. In hoeverre is
een dergelijke eis verantwoord? Stamt
-ze niet veeleer uit een verouderd
samenlevingsmodel waar de opgroei-
enden aan hun ouders (biologische of
intellektuele) terug moeten geven wat
zij hen ontnomen hebben? Is het niet
eerder zo dat, als men beslist om
'kinderen te kopen', men ook de
konsekwenties daarvan moet dragen
en dus hoe dan ook voor hun
opvoeding - én hun intellektuele
ontplooiing - moet instaan. Dat
zoiets in een komplekse maatschappij
niet enkel de taak van de ouders is,
spreekt voor zich. '

De huidige ekonomische krisis laat
echter zien dat er een teruggang is naar
het 'ancien régirne' waar kinderen
eerst een paar jaar geld moeten
binnenbrengen in het vaderhuis voor-
aleer ze definitief mochten uitvliegen
(lees trouwen). De terugbetalings-
regeling van het OCMW vormt een
voorbeeld v.an de institutionalisering
van dit principe. Hier moeten we
echter onmiddellijk aan toevoegen dat
dit laatste in de twee richtingen werkt.
Kinderen die 'mislukken' in het leven
kunnen op die manier ook (tot op
zekere hoogte) terugvallen op hun
ouders. Wil Dillemans tot een analoge
(al dan niet geïnstitutionaliseerde)
regeling komen met betrekking tot de
universiteit als 'milde gevende moeder'
(Alma Mater)? Vanuit ekonomisch
.,andpunt valt deze stellingname te
verdedigen. Ook een universiteit ver-
liest momenteel aan financiële slag-
kracht. De vraag blijft evenwel of de
universiteit op die manier niet één van
haar fundamentele taken verloochent:
een bijdrage leveren in de opvoeding
van haar studenten tot zelfverant-
woorde zelfbepaling.

Herscholing
Over de taak van de universiteit als
kenniscentrum is Dillemans duideliik ,
Twee doelen staan centraal. Enerzijds
fundamenteel onderzoek en - daar-
aan gekoppeld - anderzijds de over-
dracht van kennis. De rnaatschappe-

Eén kennisbron
In het licht van deze stellingname is
het begrijpelijk dat er een 'intense
wisselwerking tot stand komt tussen
universiteit en afgestudeerden'. Eén van
de uitgangspunten voor deze tese is
echter niet zo evident. We citeren uit
het artikel: "Bij ons is het gelukkig nog
zo dat men 'niet van universiteit
verandert zoals van hemd'. Dat heeft tot
gevolg ten goede dat de band met de,
universiteit meer dan elders van blij-
vende aard is. En daar moet de Alma
Mater nog nauwer op inspelen". Hierbij
kunnen we dezelfde bedenking maken.
als hoger bij de restitutieplicht. Is het
- zowel voor de afgestudeerden als
voor de universiteit :_ wel zo positief
dat de navelstreng niet wordt door-
gesneden? Naast de door Dillemans
geciteerde voordelen kan men de
vraag stellen of zoiets niet scleroserend
werkt. In hoeverre blijft de afge-
studeerde op die manier niet afhanke-
lijk' van deze ene kennisbron en
beperkt hij zodoende zijn blikveld. Is
het bijvoorbeeld ook niet noodzakelijk
om aan zelfstudie te doen, wat op zich
veel emanciperender werkt en de
kreativiteit ten goede ·komt.

Opbouwende dialoog
Met deze kritiek richt ik mij vanzelt-
sprekend tot de afgestudeerden zelf
evenals tot de studenten - de afgestu-
deerden van morgen - die naar mijn
ervaring in hetzelfde bedje ziek zijn.
Het ligt niet zo goed in de markt om
aan zelfvorming te doen.

Bovenstaande kritiek geldt ook, zij
het enigszins anders geformuleerd
voor de universiteit zelf. Door de
strakke verzuiling is er onvoldoende
wisselwerking tussen de verschillende
Vlaamse universiteiten. De vraag kan
gesteld worden of een dergelijke
kruisbestuiving niet tot meer vrucht-
bare resultaten kan leiden. In Amerika
- waar men wel verwisselt van
universiteit zoals van hemd - is het
bijvoorbeeld zo dat men niet zomaar
kan doceren aan de universiteit waar
men doctororeerde. Daarvoor moet
men elders zijn geluk beproeven -
waar men eventueel anders tegen de
laken aankijkt. Op die manier blijft
een opbouwende dialoog - en daar-
mee samenhangend een vruchtbare
kreativiteit - mogelijk.

Recyklage
Nu mag men niet denken dat ik a
priori tegen elke vorm van geïnstitu-
tionaliseerde bijscholing zou zijn. in-
tegendeel. De vraag is wel of dit
noodzakelijk in dezelfde (universi-
taire) instelling moet gebeuren waar
men enkele jaren voordien afstu-
deerde.

Zoals het er nu voorstaat. lijkt mij
het gevaar trouwens niet denkbeeldig
dat het nemen van enkele formele en
inhoudelijke maatregelen alleen. te-
kort zullen schieten in het verwezen-
lijken van een degelijke vierde cyclus
binnen de uruversitaire strukturen.
Konkreet denk ik hierbij aan de
zogenaamde 'recyclage'. Vorig jaar
werd ik daar - als jobstudent in de
Alma - toevallig zijdelings mee
geconfronteerd. Uit enkele korte ge-
sprekken met deelnemers aan de
recyclagekursussen van het instituut
voor lichamelijke opleiding kon ik
opmaken dat ze wel 'het één en ander
hadden bijgeleerd'. Toch bleek het
gezellig samenzijn (het terugvinden
van vroegere Leuvense kennissen en!
of het vluchten uit de dagelijkse
echtelijke sleur) belangrijker te lijn.
Zelfs ex-studenten raken niet van het
gezelligheidssyndroom verlost.

Dirk De Naegel
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Opening centrum voor
bio-medische etiek

links: Henri-
Géry Hers.
Rechts: Robert
G. Parr, min-
der scherp
maar daarom
niet minder ere-
doktor

(foto Veto)

Dat de biomedische wereld in volle
revolutie is, hoeft geen betoog: proef-
buisbaby's, leenmoeders, sperrnaban-
ken, genetische manipulatie, orgaan-
transplantatie, sterilisatie, abortus, eu-
tanasie, het zijn al lang geen tema's
meer waar slechts wat vakspecialisten
bij betrokken zijn. Biologie en genees-
kunde ontwikkelen ontwikkelen zich
onstuimig. Zij botsen in die ont-
wikkeling niet slechts op wetenschap-
pelijke vragen en grenzen, maar ook-
en zelfs vooral - op etische proble-
men en onzekerheden. Etische vragen
die allesbehalve marginaal of vrij-
blijvend zijn, maar in de meeste
gevallen letterlijk te maken hebben
met leven en dood.
Totnogtoe lijkt het er veelal op of er

wat aangemodderd wordt en of de
eisen van het utilitaire, van het
instrumentele, de wet stellen: wat
technisch kan wordt ook gedaan en
wie bedenkingen formuleert wordt
gemakkelijk beschuldigd van het "hin-
deren van de wetenschappelijke voor-
uitgang". Om de diskussies rond gans
de problematiek uit de sfeer van de
emotionaliteit te halen - een emotio-
naliteit die nu eens tot een blind
restautief fundamentalisme leidt, dan
weer tot roekeloos ultra-liberalisme
en tot wetenschapsaanbidding (en dat

soms afwisselend bij dezelfde per-
sonen) - zette de medische fakulteit
onder leiding van professor Roger
Borghgraef een Centrum op voor
Biomedische Etiek. De plechtige ope-
ning van dit centrum - dinsdag 4
februari - werd ekstra luister bijgezet
door het eredoktoraat van Richard Mc
Cormick, een wereldautoriteit in gans
deze tematiek.

De doelstelling van het Centrum ligt
hoofdzakelijk op twee vlakken: onder:
zoek en dienstverlening. Bij het onder-
zoek ligt de nadruk op een studie van
de mogelijke ineenstrengeling van de
kristelijke basisinspiratie en de kwali-
tatieve groei van de gezondheidszorg.
Verder wil het Centrum funktioneren
als een vormings-, service- en doku-
mentatiecentrum voor allen die in
Vlaanderen betrokken zijn bij de
kwalitatieve uitbouw van de gezond-
heidszorg.
Het centrum kan dagelijks (van

donderdag tot vrijdag) geraadpleegd
worden tussen 9.00 en 12.00 uur. De
dagelijkse leiding berust bij Paul
Schotsmans, docent medische etiek, in
nauwe samenwerking met E. Egger-
mont, professor medische plichten-
leer, en H. Nys, buitengewoon docent
medisch recht.

Professor Hers vindt van genoemd. Nochtans handeld.e ~rchi-
wel. Hij reageert meer me.d~s - net als d.e mensen In het
be ld t h t h f huidige Eureka-projekt - op bevel
paa egen e op e - . van het staatsgezag: Hiëron, de tiran

makende Eureka-onderzoek, de van Syracuse wilde namelijk een
Europese tegenhanger van het middel vinden om fraude vast te stellen
Amerikaanse Star Wars-projekt. bij goudlegeringen. Wat nog maar eens
Voor één keer eens nauwelijks bewijst hoe luttel de bed.~elingën van

___ nn_ ••nl ~_ Aft ~;l;t,.,;rA ;~_1;_ de opdrachtgever wel zIJn ten over-
staan van de nieuwigheid die eruit
voort komt. "Het lijdt voor mij geen
twijfel dat de grootste ontdekkingen
van de deelnemers aan Eureka die
zullen zijn, waar vandaag geen mens
aan' aenkt".
Het .kankeronderzoek is daarvan

een goed voorbeeld: door Nixon naar
voren geschoven als topprioriteit, is er
geen middel tegen kanker gevonden,
maar wel zijn er heel wat andere
ontdekkingen gebeurd die niet nood-
zakelijk met kanker te maken hadden.

Rapporten en hypotesen
Wat betekent dat dan konkreet voor
het uitkiezen van mensen die aan
onderzoek gaan doen?
Om te beginnen moet alles in volle

openheid gebeuren, om misbruik en
verspilling tegen te gaan. Vervolgens
moet men zich niet te fel inlaten met
rapporten: die zijn vaak gedetailleerd
opgesteld om de koinmissieleden die
moeten oordelen een rad voor de ogen
te draaien. "Ik beken u dat ik in de vele
kom missies waar ik al van deel heb
uitgemaakt, nooit anders dan opper-
vlakkig de prograrnrna's die voor-
gelegd werden, gelezen heb."
De regel die Hers dan ook volgt is:

"In fundamenteel onderzoek zijn het
de mensen die men steunt, in toegepast
onderzoek de projekten". Maar die
tweede regel wordt onbruikbaar van
zodra er in een projekt ook maar een
spoor van onzekerheid zit, en vermits
het onbekende nooit te programmeren
is, val je toch terug op de eerste regel.
Dat wil echter niet zeggen dat een
wetenschapper zo maar wat aan-
moddert: elke wetenschapper heeft
een precies programma, maar het
opmerkelijke daarvan is dat het niet
verkoopbaar is aan organismes als
Eureka: om te beginnen omdat het
meestal geen uitstel duldt; ook omdat
het fleksibel en veranderlijk is; ten-
slotte - omdat er altijd een soort
schaamte mee verweven is "want er
zijn gedurfde hypoteses die de onder-
zoekers voor zich houden, omdat zij
vermoeden dat geen mens hen zal
geloven vooraleer zij een definitief
bewijs hebben geleverd". Zo hield
Jenner zijn hypotese over inentingen
tegen pokken geheim uit vrees dat zijn

kollega's hem zouden uitlachen.
Twee dingen maken de waarde uit

van een individueelonderzoekspro-
jekt: de scherpzinnigheid en de origi-
naliteit van de gestelde vraag en de
diepgang die de onderzoeker wil
bereiken om het probleem op te lossen.
"Om iets nieuw te vinden moet men
durven zoeken en dat is geen kwestie
van geluk maar van gewoonte in de
manier van problemen aanpakken: in
onderzoek, net zoals elders, bestaat
geluk niet want het zijn altijd dezelfden
die geluk hebben".

Subsidies
en universiteiten

Hers sloot dan af, niet met een
verdediging van wetenschappelijk on-
derzoek, "want dat hoeft niet ver-
dedigd te worden, iedereen wil dat",
maar met een verdediging van een
juiste steun aan dat onderzoek: "Ik
slaak hier een alarmkreet want men
investeert enorme sommen in hersen-
schimmige programma 's, men vermin-
dert het universitaire kadér en men
dwingt diegenen die blijvenmeer tijd te
steken in onderwijs dan 'in onder-
zoek."
Nochtans is de universiteit de gepri-

vilegieerde en onvervangbare plaats
waar onderzoek zich koppelt aan
onderwijs en waar tradities worden
doorgegeven van generatie op genera-
tie.
"De regering die de afbouw van de

universiteiten op zich neemt, neemt
zeer zware verantwoordelijkheid voor
de afbouw van ons intellektueel en
wetenschappelijk leven die daar uit zal
volgen. Ik moet ook onderstrepen hoe
dramatisch het feit is dat het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onder-
zoek jaarlijks een ganse reeks jonge
wetenschappers die perfekt gevormd
zijn, een karriere moet weigeren zodat
die niet anders kunnen dan in balling-
schap gaan in de USA ofin Frankrijk."
Misschien is de wetenschap wel een

te gesloten bedrijf voor het verstand
van. politici. Maar wat zouden die
gezegd hebben als ze Archimedes in
zijn bad zagen zitten?
"In een samenleving waar de werk-

loosheid het grootste probleem is, is
het een afwijking goed gevormde
geesten werkloos te maken onder het
mom van bezuinigingen want het
onderzoek is een van de gebieden
waarvan de ekspansie geen limieten
kent en waarvan het rendement op
lange termijn verzekerd is."

Marc Heeren
Eddy Daniels

katies van heel dat hoogtechno-
lisch gebeuren, maar wel op de
manier waarop de wetenschappe-
lijke subsidiëring en de finan-
ciering van het onderzoek wor-
den aangepakt.
Om te beginnen moet er een onder-
scheid gemaakt worden tussen weten-
schap en technologie, vindt Hers:
"Onderzoek is duur en men wil ons
steunen op voorwaarde dat wij ons
richten naar nieuwe technologieën of
industriële toepassingen, zodat wij
biologen bijvoorbeeld moeten doen
alsof we aan biotechnologie doen".
Hers vindt het daarom fundamenteel
het onderscheid te onderstrepen tussen
wetenschap en technologie, waarbij hij
duidelijk stelt dat technologie ouder is
dan wetenschap, omdat technologie
mondeling overgedragen kan worden;
wetenschap daarentegen heeft het
schrift nodig. Overigens "je kunt de
wereld veranderen zonder hem te
begrijpen. maar als je hem begrijpt
verloopt de verandering wel vlotter".
Uiteraard is de grens niet altijd scherp
te trekken: fundamenteel onderzoek
leidt vaak tot praktische toepassingen
en toegepast onderzoek tot fundamen-
tele ontdekkingen. Het enige echte
onderscheid is er dus veeleer één van
motivatie. Centrale vragen worden
dus: "Wat moet men steunen, wie
moet men steunen en hoe de be-
scheiden middelen zo nuttig mogelijk
verdelen?" En Hers antwoordt: "Om
het even wat." Hij breekt een lans om
wetenschappers te steunen die be-
wezen hebben wat ze waard zijn, op
0!11 het even welk terrein, liever dan
nieuwelingen in een eng keurslijf te
stoppen van een programma waar zij
geen ervaring mee hebben.

Eureka en
Archimedes

Dergelijke aanpak ziet hij frontaal
botsen met het Eureka-projekt dat zich
ekspliciet technologisch wil ontwik-
kelen. "Dat is een verraad aan het
Eureka van Archimedes, want dat was
een fundamentalist". De mensen had-
den al lang boten ontworpen en toch
drijven ze volgens de wet naar hem

Kwantumchemikus Robert G. Parr

Rare jongens, die atomen
We weten allemaal wel

iets van kwantumche-
mie en kwantummeka-

nika: het atoom model van Ru-
therford-Bohr, waarbij de elek-
tronen niet in het wilde weg rond
de kern cirkelen, maar op be-
paalde banen, met bepaalde
energiekwantums, behoort tot
de verplichte leerstof van de
humaniora.
Verder weten we dat de versto-

ring van die struktuur nogal eens
hevige gevolgen wil hebben -
energie die vrijkomt voor a-
, toombommen en kerncentrales
- en daar houdt onze kennis
dan ook op.

deelgebieden van het akademische
leven".
Zichzelf opsluiten in de eigen kerk-

toren is nu bepaald geen goede manier
om bij te dragen tot wat toch de kern
van de academia is: het opentrekken
van de geest op de totaliteit van alles
wa t er te weten is. .
Dat de fakulteit Eksakte Weten-

schappen deze gelegenheid totaal niet
benut heeft, is des te spijtiger daar
precies de grootsten onder hun voor-
gangers vanuit het denken rond relati-
viteitsteorie en kwantummechanika in
het begin van deze eeuw fundamentele
filosofische vraagstukken ter diskussie
brachten. Hoeven we eraan teherinne-
ren hoe de spinozist Albert Einstein
aanvankelijk het atoommodel "de
hoogste vorm van muzikaliteit op het
terrein van het denken" noemde? En
hoe hij daarbij - met zijn determinis-
tisch wereldbeeld'- in botsing kwam
met het Heisenbergprincipe dat binnen
dit atoommodel een fundamentele
onzekerheid introduceert? Een on-
zekerheid die stelt dat -wel het model
gekend is, maar dat het niet mogelijk is
tegelijkertijd en de plaats en de
snelheid van de deeltjes vast te stellen.

Precies echter omdat de kennis over
dat domein van het weten al zo'n
belangrijke rol speelt in ons leven en in
onze maatschappij voor de meesten in
zo'n vage algemeenheden blijft steken,
is het wel een gemiste kans voor de
fakulteit Eksakte Wetenschappen
dat zij het eredoktoraat van Robert
Parr niet aangegrepen hebben om aan
een zekere "vulgarisatie" te doen,
gericht op de andere vakdisciplines:
iemand eren is één zaak. het eerbetoon
doen renderen voor de gehele akade-
mische gemeenschap is er een andere
en hoeft daar helemaal niet mee in
tegenspraak te zijn.
Als de folder met personalia van de

KUL-persdienst schrijft dat Robert
Parr "semi-empirische methoden ont-
wikkelde die toelieten de elektronen-
struktuur van gekonjugeerde organi-
sche verbindingen te bestuderen", of-
dat hij zich bezig hield met "de
beschrijving van vibraties in poly-
atomische molekulen", om tenslotte
zijn aandacht te vestigen "op de
densiteit funktionaal-teorie" waarin
hij "een aantal klassiek-chemische
koncepten een rigoureuze inhoud gaf',
dan is dat erger dan kerklatijn: dit is
nonsens voor wie niet toevallig.op dit
vakterrein bezig is.

Clash of the Titans
We kunnen er nu om glimlachen, hoe
Einstein zich dik maakte over dit
onzekerheidsprincipe, dat volgens
hem de grondslagen zelf van de
natuurkunde, het geloof in een een-
voudige verhouding oorzaak-gevolg,
aantastte. Dat leidde tot twee hevige
botsingen tussen Albert Einstein en
Niels Bohr, telkens op een kongres in
Brussel, in 1927 en 1930.
Toen, bij de tweede konfrontatie,

Einstein meende het pleit gewonnen te
hebben, sprak hij triomfantelijk de -
ondertussen klassiek geworden -
woorden uit: "Nu zie je: God dobbelt
niet". 's Anderendaags echter had
Bohr het a ntwoord, en wel dank zij een
eksperiment met het gedrag van een
klok in een zwaartekrachtveld, een
eksperiment dat zelf schatplichtig was
aan Einsteins relativiteitsteorie. Waar-
op Bohr op zijn beurt de beroemde
woorden tot Einstein richtte: "Nu zie
je dat het niet jouw taak is om God
voor te schrijven hoe Hij de wereld
moet besturen". Het schijnt dat Ein-
stein er niet goed van geweest is, en
misschien heeft die clash of the titans
de kwantumrakkers wel een indigestie
bezorgd, zodat ze zich vandaag veili-
ger voelen binnen hun laboratoria en
temidden van een esoterisch woord- en
taalgebruik dan in de maatschappelij-
ke arena? Het kan, maar een vooruit-
gang zou ik het niet noemen.

Heisenbergprincipe
Ook de laudatio van Luc Vanquicken-
borne was niet van aard veel verhelde-
ring te brengen. -Het is zeer mooi te
stellen dat "een kwantummechanische
invalshoek bij uitstek geschikt lijkt te
zijn om een ontmoetingsforum te kreë-
ren voor de diverse gebieden van de
chemie", aan een universiteit bestaat
méér dan chemie alléén en de uitrei-
king van eredoktoraten is een moment
als geen ander "om een ontrnoetings-
forum te kreëren voor de diverseProf Hers: "Wat zouden politici zeggen als ze Archimedes in bad zagen zitten?" (foto Veto)" Eddy Daniels

•
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(maar niet uitsluitend) georiënteerd in biomedische
richting. Naast specialist is Mc Cormick ook een groot
vulgarisator: zo publiceert hij niet slechts in toonaan-
gevende vaktijdschriften als Concilium, maar ook in
belangrijke kranten als de New York Times en de
Washington Post. Bekend is hij vooral van zijn periodieke
No/es on Moral Theologgy waarin hij jaarlijks een soort
round-up maakt van de belangrijke standpunten door
vooraanstaande reologen ingenomen rond pregnante
etische problemen, niet slechts uit het geciteerde vak-
terrein, maar ook rond tema 's als "burgerlijke ongehoor-
zaamheid", "echtscheiding", "kernenergie", "mensen-
rechten", "politieke teologie" enzovoort. Veelgelezen
No/es, niet slechts wegens hun vlotte stijl, maar ook en
vooral wegens hun rijke inhoud. Veto kom hem strikken
voor een interview, voor een gesprek over leven, dood en
alles wat er tussenin komt.

Riehard A. Me Conniek

De jezuïet Richard A. Mc Cormick is ten onzent -
behalve onder vakgenoten - nog niet echt bekend. Maar
in de USA is hij een zeer vooraanstaand man: als
moraalteoloog is hij zowat de koryfee van het Kennedy
lnstitute of Ethics. Dat iseen katoliek onderzoekscentrum,
gefinancierd door de bekende familie, met brede
uitstraling en ruime samenwerking naar andersdenkenden
toe: van de ongeveer 15 vorsers zijn er slechts
3 katoliek en de stem van docenten en medewerkers wordt
gehoord tot in de hoogste regeringskringen - presiden-
tiële, kongres - en senaatskommissies toe. Mc Cormick
zelf is de zoon van een vooraanstaand geneesheer, zijn
vader was ooit voorzitter van de American Medica!
Association, en hij heeft zijn teologische studies vooral

Moraalteologie met menselijk gelaat
God. niet in een fles steken
Zeven uur, maandag-

avond: de 64-jarige Mc
Corrnick - die aarzelde

bij het aksepteren van het ere-
doktoraat wegens gezondheids-
redenen - is al een ganse dag
van hot naar her gesleurd en
heeft voor die avond nog een
bijeenkomst op het programma.
En tussendoor hangt Veto aan de
bel. De man zit er toch wel-
willend bij, monkellachje, veilig
gechaperonneerd door Jan Kerk-
hofs. De jezuïetenkamer waar hij
verblijft is sober - ongeveer
zoals vroeger met het kollege op
retraite: doorzakkend bed, kale
wanden e~ te weinig stoelen.

instituut is er immers altijd die
verleiding om terug te vallen op het
ambt ten koste van de kompetentie.
De geschiedenis van de Kerk vertoont
konstant die spanning, de spanning
tussen het koncentrische en het pyra-
midale model. Onder Pius XII was dat
pyramidale model drukkend en over-
heersend. Met Johannes XXIII en
Vaticanum 11 is dat doorbroken. Maar
daarna zijn er inderdaad nieuwe
indikaties gekomen van de weder-
opbouw van die pyramide.»

Veto: Met de restauratieve trend van
Ratzinger bijvoorbeeld.
Me Cormick: «Precies. AI mag je die
trend toch niet overdrijven. Iedere
aktie lokt reaktie uit. Ratzinger krijgt
tegenwind, ook van de paus zelf. Toen
die in de USA was prees hij de
bisschoppen voor hun gebruik van het
leergezag. In de optiek van Ratzinger
echter kan een bisschoppenkonferen-
tie geen leergezag hebben."
Veto: De poging om van de recente
synode een Ratzinger-synode te maken,
is ook mislukt. Het is veeleer een
Danneels-synode geworden.
Me Cormick: «Dat is de algemene
indruk, ja. Het lijkt erop of de
pyramidale restauratie over haar
hoogtepunt heen aan het raken is. Wat
mij uiteraard slechts zou verheugen .»

Veto: Maar U ZOII nooit zo ver gaan als
Hans Kûng die vanuit de Humanae
Vitae-flater het koncept van de pause-
lijke onfeilbaarheid zelf in "vraag stelt?
Me Cormiek: «Zo ver ga ik inderdaad
niet. Er' bestaan immers heel wat
positieve manieren om het onfeilbaar-
heidsprincipe teologisch akseptabel te
maken, los. van het juridisme van
Vaticanum I.Maar dikwijls zijn het de
katolieken zelf - of een bepaald soort
katolieken. de fundamentalisten- die
een juist verstaan van dit principe in de
weg staan: zij verwachten van bovenaf
onfeilbare uitspraken, terwijl ik ge-
neigd ben te zeggen dat de onfeilbaar-
heid globaal genomen aanwezig is in
de Kerk als geheel. Het lijkt mij
redelijk te durven hopen dat God ons

Vèto: In Uw homilie vandaag, hamerde
U op de persoonlijke etische rol van elke
gelovige in de Kerk. Hoe frustrerend
was Humanae Vitae (de encycliek uit
1968 waarin paus Paulus VI iedere
kontraceptie verbood, red.) dan wel
voor U?
Me Cormiek: .. Ik heb nooit onder
stoelen of banken gestoken dat ik niet
akkoord was met de wijze waarop
Humanae Vitae is tot stand gekomen.
Er was een pauselijke kommissie die
r doordacht advies heeft uitge-

bracht en de meerderheid daarvan
vond binnen bepaalde grenzen zekere
vormen van kontraceptie gerecht-
vaardigd. Ook de overgrote meerder-
heid van de gelovigen denkt er zo over.
Maar op het beslissende moment heeft
de paus die adviezen inderdaad naast
zich neergelegd .»

Lerende Kerk
Veto: Waar staat U dan met uw begrip
van de "lerende Kerk", als de Kerk op
zo'n moment niet leren wil?
Me Cormiek: «Mijn begrip van de
"lerende Kerk" is een realistisch en
realiseerbaar ideaal. Dat wil niet
zeggen dat het altijd volledig ge-
realiseerd is. In een hiërarchisch

Mc Cormick, zowat de meest geviseerde doctor
honoris causa. (foto Veto)

Ook aan de minder bekende Von Weiszäcker
werd een eredoktoraat uitgereikt: niemand
wordt in Leuven verzeten. (foto Veto)

Veto: Ook rond eutanasie neemt U een
min of meer traditionele positie in.
Me Cormick: .. Ik kan onder bepaalde
omstandigheden akkoord gaan met
passieve eutanasie, het met nodeloos
rekken van een leven met kunstmatige
middelen. Maar aktieveeutanasie, de
hulp bij zelfdoding, ook op aanvraag
van de zieke of lijdende wijs ik
inderdaad af."
Veto: Maar waar haalt Udat recht? Het
is Uw leven toch niet
Me Cormick: ..Het is mijn leven niet,
maar als teoloog moet ik 'Velhet leven
verdedigen. En als priester-begeleider
wijst de ervaring mij wel uit dat zeker
75'% van de mensen die om een
eutanasie-ingreep vragen in feite iets
anders vragen, pijnverlichting, mense-
lijk kontakt, doorbreken van de een-
zaamheid, innerlijke vrede."
Veto: Maar er zijn toch mensen die echt
niet meer. kunnen leven en sommigen
waren de grootsten van onze bescha-
ving. Vincent Van Gogh kon bepaald
geen gebrek aan hoogstaande morele
principes verweten worden.
Me Cormiek: ..Daarom veroordeel ik
ook nooit in individuele gevallen.
Maar weer eens: morele regels zijn
algemene regels en ik geloof echt dat
als je daarmee gaat spelen, het hek van
de dam kan raken. Vanuit het ene
precedent waar de noodsituatie begrip
veroorzaakt, kunnen zovele andere
situaties die eerder te maken hebben
met laagstaande morele motieven
goedgepraat worden. Met afwijzen
van verantwoordelijkheid bijvoor-
beeld, of van opoffering en lijden .»
Veto: Het katolicisme heeft altijd de
mond vol over het lijden. AI honderden
jaren moeten wij ons kruis dragen. Is het
niet veeleer zo dat het katolicisme meer
moeite heeft om met lustbeleving om te
gaan dan met lijdensbeleving?
Me Cormiek: «Ik geloof het niet. Je
kunt over het lijden in abstrakte
termen spreken, maar als je het zelf
beleeft dan is het jouw lijden en dan sta
je er toch zelf voor en dat is heel wat
anders. Dan ben je nergens met
abstrakte redeneringen, dat heb ik zelf
vorig jaar ondervonden toen ik met
mijn gezondheid begon te sukkelen."
Veto: En dan is een lijdende God een
troost?
Me Cormiek: «Voor mij wel, ja. Een
troost en een hulp ...
Veto: Dat is ook het punt waar rabbi
Kushner toe komt in zijn bestseller Als
het kwaad goede mensen treft. Maar
het godsbeeld dat hij bij zichzelf
ontwikkelt is dat van een God die niet
meer almachtig is.
Me Cormiek: «Een zeer mooi boek.
dat van rabbi Kushner.»
Veto: Zou ook het katolicisme niet beter
te aanvaarden zijn als het wat inleverde
op de almacht van een God die het lijden
blijkbaar niet kan voorkomen?
Me Cormiek: ..Om tot een leefbaar
Godsbeeld te komen moet je altijd
inleveren op het beeld dat je van God
hebt. Jouw beeld is immers een kader
dat je God tracht op te dringen. Hij
moet zijn zoals jij denkt dat Hij moet
zijn. Ik pas daarvoor op. Ik zou God
niet graag in een fles steken."

Eddy Daniels

morele uitspraak van de teoloog ener
is de konkrete menselijke pastorale
begeleiding van de priester. Die twee
vallen niet noodzakelijk samen, daar-
tussen bestaat een heel moeilijk en heel
delikaat spanningsveld .»

Veto: Zoals U ook stelde in het geval
van echtscheiding en een tweede huwe-
lijk?
Me Cormick: ..Ongeveer ja. Enerzijds
kan ik echtscheiding moreel niet
goedkeuren. Anderzijds is daar de
pastorale begeleiding van mensen die
in een feitelijke en onomkeerbare
situatie leven. De Kerk mag mensen
niet in de steek laten, maar daarom
houdt dat geen morele goedkeuring in
van hetgeen gebeurd is."

Abortus
Veto: Ubent verdomd voorzichtig. Toch
doet U toch wel verreikende morele
uitspraken. Over abortus bijvoorbeeld.
U keerde zich in de USA tegen het "Roe
versus Wade" -verdikt dat abortus libe-
raliseert vanuit de redenering dat de
vrouw over haar eigen lichaam beschikt.
Wij noemen dat hier "bàas in eigen
buik".
Me Cormick: ..Ik verdedig inderdaad
de heiligheid van alle menselijk leven."
Veto: Maar hoe weet U zo zeker dat het
leven van de foetus een menselijk leven
is?
Me Cormick: «Absoluut zeker kun je
daar nooit van zijn en ik maak ook een
onderscheid tussen de bevruchte eicel
buiten de baarmoeder en erin. In het
eerste geval ben ik geneigd te spreken
van een "menselijke levensvorm zon-
der menselijke individualiteit". Daar-
om kan ik bijvoorbeeld ook de
morning af ter pil goedkeuren, of een
zeer snelle vruchtafdrijving in geval
van verkrachting. Maar eenmaal een
vrucht genesteld in de baarmoeder
verdedig ik de onschendbaarheid er-
van, ja ...
Veto: En wat met menselijke nood? Een
moeder met vijf kinderen, een werkloze
man aan de drank op een piepklein
appartement en plots een zesde op
komst. Wat moet dat mens?
Me Cormick: ..Opnieuw hèb je dat
onderscheid tussen morele normen en
pastorale begeleiding. Als priester zal'
ik naar de meest humane oplossing
zoeken met die mensen, op bun nivo.
Ik zal daar zeker geen morele preek
gaan afsteken, dikwijls begrijpen die
mensen dat ook niet. Maar er zijn
andere humane oplossingen in zo'n
situatie dan abortus."
Veto: Maar hebt U eigenlijk biologische
argumenten? Ik dacht dat een foetus in
zijn bestaan alle stadia van de evolutie
doorliep. van vis tot mens.
Me Cormiek: «Ik hou me persoonlijk
toch liever aan de Kerkelijke traditie
terzake. maar inderdaad, biologische
bewijzen leveren kan ik niet. ..
Veto: Die Kerkelijke traditie spreekt
zichzelf toch tegen. We hebben allemaal
geleerd dat baby's zo snel mogelijk
moeten gedoopt worden omdat hun
zieltje anders bij overlijden niet naar de
hemel kan. Maar ik heb nog nooit
gehoord van een priester die een foetus
van pakweg twee maanden gedoopt
heeft bij een miskraam.
Me Cormick: «Je kan je dan davraag
stellen of gans dat denken rond het
dopen zélf niet in beweging is. Er zijn
nu al teologen die voorstander zijn van
een doop op een leeftijd dat de
kinderen er zelf een zeker begrip van
hebben."
Veto: Terugkeer van de Anabaptisten?
Me Cormiek (lacht): ..Het recht op
dwaling is belangrijk. nietwaar? ..

de essentie van de waarheid schenkt op
een niet-geperverteerde wijze, Of die
waarheid daarom altijd aan de top zit,
dat is een andere kwestie ...
Veto: In uw ogen moet de Kerk dus
binnen een zekere tijd op het Humanae
Vitae-standpunt terugkomen. Hoe gaat
ze dat doen zonder zich ongeloof-
waardig te maken?
Me Cormick: ..Je kan de vraag ook
omdraaien: hoelang kanje iets blijven
volhouden dat geen steek houdt,
zonder jezelf ongeloofwaardig te ma-
ken? Natuurlijk, het probleem is
delikaat, een Kerk geeft nooisecht toe
dat ze ongelijk heeft gehad, daar wordt
dan altijd een draai aan gegeven. En
geloof me vrij: er zijn teologisch nog
wel wat uitwegen om de Kerk toe te
laten zonder al te veel gezichtsverlies
op die standpunten terug te komen .»

Veto: Teologen als duivelskunstenaars?
Mc Cormick (lacht): ..Ik zou zeggen,
teologen als kritische denkers. Teo-
logen zijn geen doorgeefluik, hun taak
is kritisch analyseren en uitwegen
zoeken."
Veto: Vandaar Uw verdediging van het
recht op dissidentie en dwaling?
Me Cormick: ..Inderdaad. Denken
impliceert de kans op dwalen. Wie de
dwaling niet aandurft, durft het den-
ken niet aan."

Seks en relatie
Veto: Meer konkreet nu. Tijdens Uw
homilie sprak U over het gevaar van
seksuele pervertering als seksualiteit
niet moreel onderbouwd is. U zei
letterlijk: "Als het huwelijk niet gevoed
wordt door een morele kultuur, dan
beginnen we te eksperimenteren met een
hele variëteit van relaties". Betekentdit
dat U het traditionele, monogame en
heteroseksuele type als de enige legi-
tieme relatievorm ziet?
Me Cormick: «Dat heb ik niet zo
ekspliciet bedoeld. Ik weet ook dat er
in andere kulturen andere relatie-
vormen bestaan. Maar ik stel wel vast
dat in onze kultuur dat type huwelijk
als een soort basis is gezien.»
Veto: Maar wat moeten homoseksuelen
dan?
Me Cormick: ..Ik denk niet dat een
homoseksuele beleving voor sommige
mensen noodzakelijk moreel verkeerd
is. Maar ik ben altijd heel voorzichtig
om daar absolute morele uitspraken
over te doen, omdat ik altijd schrik heb
voor de verleiding om seksualiteit te
laten degraderen tot trivialiteit en
vulgariteit. Die dingen liggen zo
gevoelig en zo kornpleks, en wanneer
ik daar morele uitspraken over ga
doen, dan vatten sommige mensen dat
als een vrijbrief op om om het even wat
te doen. Ik zou bijvoorbeeld kunnen
zeggen "niet alle voorhuwelijksbetrek-
kingen zijn moreel fout". Maar hoe
begrijpen sommige jonge mensen van
pakweg zeventien dat dan? ..
Veto: Maar U bent toch niet verant-
«oordelijk voor alles wal anderen met
Uw uitspraken doen. Uw woorden gaan
'och los van Uzelf leven en alle gevolgen
'cunt U onmogelijk inkalkuren.
\<feCormiek: «Dat weet ik nog niet.
Sommige gevolgen kun je wel in-
calkuleren en dan moet je dat ook
Joen.»

Veto: Maar je kunt ook té voorzichtig
zijn en op die manier lI'eermensen in de
kou laten staan. U geeft een voorbeeld
van zeventienjarigen van verschillend
geslacht die voelen dat ze van mekaar
houden, daar geen raad mee weten en
door niemand begeleid worden?

(foto Me Cormick: ..Maar dat is ook een
Veto) groot verschil. Er is de algemene

Richard Me Cormick antwoordt op
vragen in de Kleine Aula. Maria
Theresiakollege. Hogeschoolplein.
donderdag 6 februari om 20.00 u.

Het volledige interview wordt op
donderdag 6 februari tussen 18 en
J8.JOu uitgezonden op Radio SCOl1'i~
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"Noem een kat een kat"
Leuvense Middagen van de Poëzie
Poëziereadings en poëzie-

middagen zijn een vrij
recent fenomeen. De kon-

testatie eind jaren '60 joeg tal-
rijke literatoren uit hun ivoren
toren: de stilte van de schrijftafel
werd gretig omgeruild voor het
woelige podium, poëzie werd een
maatschappijkritische perfor-
mance. De krisis en de restaura-
tie van de jaren '70 smoorde het
aanvankelijke entoesiasme: de
meeste schrijvers vonden de weg
naar hun schrijftafel terug. De
manifestaties zijn blijven be-
staan, al werden de revolutio-
naire gewaden ondertussen net-
jes opgeborgen. Men is blijven
zoeken naar fysiek kontakt met
het "ruime" publiek, op grote
schaal (de Nachten van de Po-
ezie) of met beperktere mogelijk-
heden (de Middagen van de
Poëzie). Misschien zijn de Mid-
dagen van Brussel, Antwerpen
en Mechelen meer bekend, toch
zijn de Leuvense Middagen van
Poëzie al aan hun derde uitgave
toe. Derde keer, goede keer,
driemaal is scheepsrecht, alle
goede dingen bestaan uit drie ...
dat zoekt u zelf maar uit.

De Leuvense middagen zijn een initia-
tief van de "Nieuw Poëtische Kring"
(n.p.k.), een organisatie die een zestal
jaar geleden opgericht werd. De vorige
Middagen werden met veel idealisme
georganiseerd zonder het verhoopte
sukses. Dit jaar werd aan een andere
forrn ule gesleuteld.
D. Rimaux: ..Twee jaar geleden zoch-
ten we het studentenpubliek in hun
bolwerk op. We organiseerden de
Middagen op de achtste verdieping
van het fakulteitsgebouw "Letteren en
Wijsbegeerte". Dat bleek een vergis-
sing te zijn. Mede door het feit dat we
met onbekende mensen werkten. bleef
de belangstelling uit. Vorig jaar trok-
ken we naar een totaal andere ruimte
in het kafee "Klein Tafelrond", Maar
ook dat was geen leefbaar milieu voor
de Middagen. Tien of vijfien jaar
geleden 70U dat wel gekund hebben.
De student is nu veel geslotener. We
hebben veel geleerd tijdens die twee
jaren. Misschien dat we nu een
leefbaarder programma hebben. Er
Maan dit jaar bekendere namen op de
affiche. We hebben o.a. een beroep
gedaan op een aantal universitaire
medewerkers (S. Top, S. Evenepoch.
Naast niet bekende dichters hebben we
ook mensen als R . Jooris, B. Barnarden
D. Vall Ba.l'lelaere uitgenodigd. Het

oorspronkelijke opzer van de Mid-
dagen, het kontakt tussen poëzie en
publiek, blijft natuurlijk behouden.
De Middagen gaa n door in De Kansel,
een ruimte die ik zeker geschikt acht. »

Veto: Hel programma beperk I zich niet
tot poëzie in de enge zin van hel woord.
Er worden ook andere gebieden ver-
kend.

D, Rimaux: .. Poëzie is natuurlijk maar
één aspekt van het ruimere estetische.
We wilden de poëzie niet isoleren.
R. Jooris komt spreken over de ver-
wantschap van zijn poëzie met de
schilderkunst. Er is een lezing over het
sprookje, op een bepaalde manier de
meest volkse vorm van poëzie. Er is
ook een lezing over kinderpoëzie. Het
wezen van de poëzie is voor mij naïef,
emotioneel en irrationeel. Een kind
heeft daar vaak zeer intuïtief een
toegang toe."

Veto: Hel organiseren van de Middagen
sluit lIaUI\' aan bij dl' op vallingen van de
n.p.k, over poëzie? .

D, Rimaux: .. Wat is kunst? Het begrip
"kunst" is in vraaggesteld. De estetiek
is de meest onevenwichtige wereld. De
twijfel en de onzekerheid van onze
samenleving heeft zich het meest
kenbaar gemaakt in die wereld. Wij
beschouwen kunst als de materialisatie
van het innerlijke. Het is een medium
dat staat tussen de ziel van de
kunstenaar en het publiek. De kern
van het poëtisch gebeuren is voor ons
de gevoelsekspressie. Centraal staat de
mens en zijn autentiek innerlijke .»

Vorm en vent
Veto: Autentiekc gevoelens zijn nog
geen goede poëzie. Gaal door de nadruk
op dl' "1'1'11'" (dl' mens ach Ier hel werk)
dl' "1'01'''''' (de talige struktuur van hel
gedicht} niet verloren? In 1'1'11 recent
werk Met verpauperde pen breekt
Hedwig Speliers l'en lans 1'001' de
"vorm", 1'001' 111'111 is hel poëtische
taalgebruik l'en doorgevoerde trans-
forma/ie van hel alledaagse taalgebruik
d.m. v. metaforen, klanken ....

D. Rimaux: .. Dat is een waardevolle
opvatting, maar niet de onze. Ik erger
mij in de moderne poëzie aan het teveel
aan vormen. Er wordt teveel ver-
borgen. Noem een kat een kat. De
poëzie is ontstaan uit de mystieke taal,
de taal van de kommunikatie met de
Goden. Wat wij nastreven is een
demystifikatie. We leven nu in andere
tijden. Door het geëksperimenteer is
de poëzie vervreemd van de lezer.
Poëzie spreekt niet meer aan. Daarom
gaan we met onze poëzie en met ons
poëtisch taalgebruik naar de mensen
toe."
Veto: Verwerpen jullie dan de poëtische
ontwikkelingen van deze eeuw?

D. Rimaux: «Nee, maar de verschillen-
de stijlrichtingen hebben voor ons
geen waarde. Wij zoeken naar het
autentieke dat voor ons ligt in het
individuele innerlijke. Een aantal ver-
worvenheden blijven voor ons van
belang: als je bijvoorbeeld heel mo-
mentaan werkt, zit je op het raakvlak
met de impressionisten. als je absurd
werkt, zit je op het raakvlak met de
surrealisten. Wij willen breken met de
opvatting dat een dichter zich moet
kultiveren in één richting .»

Veto: Jullie noemen jezelf "Nieuw
Poëtische Kring". Wijst "Nieuw" dan
niet op een nieuwe richting?

D, Rimaux: «Men spreekt van
"Nieuw-realisme" en "Nieuwe Ro-
mantiek", waaruit blijkt dat de stijl-
richting geen betekenis meer
hebben. We verzetten ons tegen die
indeling van poëzie. Helaas steunt ook
het hele poëzieonderwijs op een be-
schrijving van verschillende stijlrich-
tingen. Als verzet daartegen hebben
we onszelf "Nieuw Poëtische Kring"
gedoopt, met een knipoogje naar de
Franse "Nouveau Roman".

Geen visie op poëzie
Veto: Begrijp ik hel goed dat juÎli; je
nogal onakademisch opstellen?
D, Rimaux: .. Inderdaad. De leden van
de n.p.k. hebben geen akademische
vorming gehad. Poëzie hangt voor ons
samen met de alledaagse ervaring van
de werkelijkheid. We lezen natuurlijk
wel teoretische en essayistische wer-
ken. Men heeft ons eens verweten dat
we geen visie op poëzie hebben. Dat is
eigenlijk het grootste kompliment dat
men ons kan maken. We stellen ons
ook vragen over het kommerciële
poëtische cirkuit. ..

Veto: Waarom? Worden er dan Ie
weinig goede bundels gepubliceerd?
D. Rimaux: "Ik merk dat veel ge-
vestigde dichters hun autenticiteit
verliezen: zij blijven verder werken in
één bepaalde richting. Verder krijgen
jonge dichters nauwelijks de kans.
Daarom lopen we met het idee rond
een kleine uitgeverij op te richten.
Grote uitgeverijen nemen geen risik o,
en dat kan ik wel begrijpen. Maar er
moet iets gedaan worden."
"Poëzie is ontzettend duur. We gaan

daarom binnenkort een bundel uit-
brengen die we op een aantal plaatsen
ter beschikking van het publiek zullen
stellen. Wie er interesse in heeft mag
hem meenemen. Het is misschien de
enige manier om spontaan de ge-
interesseerde lezer te bereiken.»

Veto: Hoe kan iemand jullie kontak-
leren?

D. Rimaux: .. Dirk Rirnaux, Naamse-
straat -94, Leuven."

Erwin Jans

Hij verwittigde zijn gehoor: "Ik kom
hier geen wetmatigheden geven - in
de USA zijn er receptenboekjes die dat
doen, maar ik vind dat maar niks. Ik
kom hier uitleggen hoe mijn specifieke
relatie tot het scenario is. Scenario-
schrijven is geen wetenschap en zeker
ook geen -literair genre. Het scenario
heeft immers geen finaliteit, het is een
1001, een stap naar de film. In feite is
scenarioschrijven als je zelf niet filmt
een zeer ondankbaar werk. Ik heb vier
scenario's geschreven. waarvan twee
zelf verfilmd. Eentje werd goedge-
keurd én betaald door de VARA maar is
totnogtoe niet gebruikt. En één heb ik
naar de BRTverzonden. Ik heb er nooit
meer wat van gehoord."
Scenarioschrijven wordt ook slecht

betaald: "De BRT betaalt 70000 fr
bruto. Als je dan je werkuren rekent
kom je tot een maandloon van hooguit
15000 fr. netto. Als ik dan toch niets
verdien werk ik liever helemaal gratis
aan een projekt waar ik volledig kan
achterstaan, dan me te laten verne-
deren tegen een hongerloon, waarvoor
ik dan nog voor allerlei kommissies
moet verschijnen."

Afslovcrij
De scenario's van Didden zijn inder-
daad een arbeidsintensief proces: "Ik
vertrek vanuit een vooropgezet idee.
Ik koester het als het ware, lees
daarrond, ben daarmee bezig, soms
onbewust. Op een bepaald ogen-
blik is het idee rijp. Dan tracht ik
het te vatten in één zin - dat is een
klassieke werkwijze - en die zin
vormt mijn premisse. Die premisse
moet dynamisch zijn, niet statisch.
Bijvoorbeeld een premisse als 'de
jaloersheid van een persoon' is waar-
deloos; maar 'jaloersheid leidt tot
zelfvernietiging' opent een perspektief
op aktie."
'Als hij eenmaal zijn premisse duide-

lijk op papier heeft, dan schrijft hij in
één ruk zijn verhaal uit in een
prozatekst die niet geschikt is voor
publikatie: "AI schrijvend genereert
mijn verhaal zichzelf, er ontstaat een
sooti flow, een ritme. Mijn personages
die aanvankelijk slechts illustraties
van een idee zijn, beginnen te leven."
Eenmaal het verhaal klaar, dan

ontwerpt hij van elk personage een
biografie: "Ma x bijvoorbeeld in Brus-
sels is al 45 jaar als hij in mijn film
verschijnt. Die man heeft een leven
achter de rug en ik wil dat leven
kennen omdat ik de details van mijn
verhaal anders niet geloofwaardig kan
maken. De woordkeuze van een
personage bijvoorbeeld, zijn manier
van lopen, dat alles heeft te maken mer
zijn verleden, zijn opvoeding, zijn
sociale positie. Ik moet daar dus iets
van afweten en ik ga daarin zeer ver: ik
wil het lievelingsgerecht kennen, de
lievelingskleur en bij elke scene vraag
ik me af of de Max van mijn biografie
dat wel zo 70U kunnen doen."
/,

Spelen met struktuur
Eenmaal verhaal en biografie af. laat
Didden de zaak rusten en probeert hij
het zelfs te vergeten. Na verloop van
tijd leest hij dan zijn eigen tekst zeer
kritisch alsof die van iemand anders is.
Daarna begint het opsplitsen in sce-
nes: "Elke scene komt op een steek-
kaart en die overloop ik met een
zelfgemaakt letterwoord, tr'P: Inten-
tie. Funktie, Personages. Een scene
zonder intentie. die niets te zeggen
heeft, vliegt eruit. Er moet ook een
funktie zijn, ze moet dramaturgisch
het skript vooruithelpen. Tenslotte
moet ik weten welke personages

Marc Didden formuleerde i
twee wensen voor 1986 die
en mager worden: Ik zou

worden, maar dat hoeft voor
Belgenlandje tenminste. Ook Brad
Maar beroemdheid in Belgenl

bezaaid ligt en het was niet in een
guards dat de maker van Brussels
maakte in 't Stuc, waar hij d
de Werkgroep Literatuur - kwam
werkt.

Na Brussel en Istanbul misschien wel
Marc Didden zijn nieuwe lokatie.

essentieel zijn voor die scene en welke
kunnen gemist worden. Hierbij geld.
die belangrijke regel van Hitchcock:
Allways kill your darlings. Niet toe-
geven aan persoonlijke estetische voor-
liefdes, aan de fotografische verlei-
ding. Het is niet omdat ik een muur
waar ik dagelijlts passeer bijzonder
mooi vind, dat ik een scene moet
verzinnen waarin ik die muur gebrui-
ken kan."
Als het allemaal eenmaal op fiche

staat, dan komen die fiches - in
kleuren - tegen de muur te hangen en
dan begint een spel van verplaatsen en
verwisselen. Zo groeit de struktuur
van het scenario: in de ontwikkeling
van de hoofdpersonages bijvoorbeeld
moet een logische lijn zitten. Onder-
tussen mogen de nevenpersonages niet
zolang uit het oog verloren worden dat
de kijker hen bijna vergeten is als ze
weer opduiken: "Een fout die ik
misschien in Islamhul gemaakt heb
met Ingrid De Vos. Ik had haar
personage nodig-in het eerste deel om
het negatieve in het karakter van
Willy te schetsen, om de al te simpele
goede-slechte verhouding tussen hem
en zijn gezel te doorbreken én om de
seksuele 'afwijking' van die gezel te
suggereren. Maar dan verlies ik liaar
uit het oog. zodat ze - als re tegen het
eind weer o-pduikt - een Deus C'X
Machina lijkt."

Programma "Middagen van de poëzie"
Het naïeve in de poëzie

1212: S. Top. Sprookjes en hun poëzie
19/2: E. Oeyen. Kinderpoëzie in een volwassen hart

Literatuur en letterkundigen

26/2: S. Evenepoel. Poeziek. de lezer of de dichter')
5/3: Marius-Walter. Dichter

Van poëzie tot andere kunsten

12/3: Roland Jooris. Poezie in verhand tot schilderkunst
19/3: l.iterair kabaret n.p.k. In den beginne was er het woord

en God ... schiep

Nederlandse en Vlaamse tijdgenoten

16/4: Guido Cloct
23/4: Bcnno Barnard & Dirk Van Bastelaere



are job
het nieuwjaarsnummer van Humo
volkomen kan delen; rijk worden

daarbovenop nog beroemd willen
niet meer, dat is hij al. In

ourif weet dat nu liggen.
is een pad dat niet met rozen
Royce en omringd door body-

Night en Istanbul zun opwachting
23 januari - op uitnodiging van

uitleggen hoe hij aan een scenario

Voor enkele weken verkende
(foto Vela)

Als dit struktuurspelletje gedaan is,
komt het scenario in een definitief
stadium: eerst een samenvatting met
hints voor kleding, dekor, dialoog.
Dan de uitgeschreven eerste versie met
dialogen en al.
"Die versie laat ik grondig nalezen

door zorgvuldig geselekteerde per-
sonen. In dit stadium heb je namelijk
feedback nodig. maar je tekst blijft een
zeer teer kamerplant je en dat mag je
niet door een betweter laten kraken.
Maar het is moeilijk om goede lezers te
vinden: kollega's zijn vaak niet objek-
tief ; literatuurkenners hebben vaak
geen zicht op de visuele waarde van
een tekst; en filmkritici hebben de
neiging af te komen met een film met
een gelijkaardig tema uit 1937. recent
hernomen door een Albanees kineast
enzovoort."
Toch heeft Didden , een drietal

mensen waar hij bij terecht kan: "Ik
luister heel ernstig naar hun advies en
kritiek. maar vertrouw toch in laatste
instantie op mijn eigen oordeel. Soms
verander ik ganse stukken. soms
overtuigt de kritiek me van mijn eigen
gelijk." Dan komt heel snel de tweede
versie tot stand. "Zowel de eindversie
van Brussels als van lstambul waren in
een maand uitgeschreven."
Die tweede versie moet al sterk

realistisch zijn: "Tienduizend buffels
die in een gedicht door de vlakte
draven. kosten hoogstens de prijs van
inkt en papier. Maar in een film
kunnen ze voor moeilijkheden zorgen.
Ook een helikopter die zich te pletter
vliegt tegen de EilTcltorcn kan nogal
duur uitvallen. Zulke dingen moet je
voorzien. Ik werk lowbudgct omdat ik
me daar goed bij voel en omdat dat mij
een grote vrijheid geeft. Brussels kostte
amper vier miljoen - mede omdat
zoveel mensen bijna gratis hun energie
daarin gcstopt hebben - en eigenlijk
is die film gemaakt met geld dat niet
bestond. Maar je moet jezelf als
scenarist dan ook in de hand houden:
geen Lamborghini in je skript zetten
waa reen 2 I'K volstaat."
Je moet als scenarist ook niet

betweterig doen: "Kamera-aanwijzin-
gen in een scenario, termen als

close-up. travelling enzovoort, zijn een
duidelijk teken van amateurisme en
worden vaak gezien als een belediging.
Ieder moet zijn stiel. kennen en een
goede tekst wijst zichzelf uit. Het is de'
regisseur die de tekst visualiseert door
het scenario om te zetten in een
draaiboek, de scenarist zorgt voor het
ruwe materiaal."
Idem dito voor akteursindikaties :

"Moet je niet geven. Als een tekst goed
geschreven is, dan kan hij maar op één
manier gezegd worden."
Wat de dialogen betreft: "Het is

heel goed die te laten proeflezen door
goede akteurs. Je hoort dan dadelijk of
er iets stroef zit. Maar het belang van
dialogen mag toch niet overschat
worden: dialogen in een film zijn maar
één elementje, zijn eigenlijk een kruk
wanneer alle andere middelen uitgeput
zijn, wanneer iets onmogelijk kan
geloond worden. Veel amateurs staren
zich bij een scenario blind op de
dialogen en lezen de tekst veel te
literair. "
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Ach moeder, die zwarten zijn wel sterk en zo, maar ze kijken altijd zo droevig. Ik zou bijna medelijden met. hen
krijgen, als ik niet beier wist. (foto Kuifje)

CONGO, made in. Belgium
Indecember '84 organiseerde

De Andere Film - Leuven
(DAF) in samenwerking met

de Historische Kring een film-
avond te Leuven, waarop een
aantal losse fragmenten uit films
en dokumentaires vertoond wer-
den die in de jaren '40-'50 door
Belgen over onze Kongokolonie
gemaakt zijn. Luc Vints, die een
tesis afleverde over de koloniale
film en het boek Congo, made in
Belgium, beeld van een kolonie in
film en propaganda publiceerde
bij Kritak, was aanwezig en
leverde kommentaar. Deze a-
vond werd een overrompelend
sukses en onder andere als
gevolg hiervan 'groeide bij Luc
De/rue, filmprogrammator bij
DAF-Leuven, het idee deze
filmfragmenten samen te mon-
teren tot een dokumentaire van
ongeveer één uur. Hij voerde niet
alleen de regie van zijn 'maiden-
movie', die de titel Congo, made
in Belgium meekreeg, maar ook
in samenwerking metZee Vints
het scenario. Deze kompilatie-
film ging eind verleden jaar op
het 12de Internationale Film-
gebeuren van Vlaanderen te
Gent in première en met enkele
maanden vertraging wordt de
film ook in onze eigenste stu-
studentenstad op het momenteel
wat verhakkelde AV-scherm ge-
projekteerd.

De film toont ons het propaganda-
beeld van Kongo dat gedurende de
Belgische koloniale overheersing van
zo'n driekwart eeuw (1885-1960) via
films en a nder beeldmateriaal ver-
spreid werd. Een beeld dat de superio-
riteit van de blanke kolonisator propa-
geerde en de zwarte afschilderde als
een infantiele primitief. die beschermd
moest worden tegen zichzelf en zijn
bijgeloof. De blanke leefwereld was de
norm en wat daaraan niet beant-
woordde werd genegeerd of erger_nog.
moest verdwijnen. De blanke oor-
deelde wat goed of slecht was voor
zwarten.

'Ia Familie Stevens'
Deze paternalistische houding komt
onder andere prachtig tot uiting in de
film 1.0 Familie S/C'I'C'/I.\" van Gerard DI'
Bol'. die de meest produktieve ria-
oorlogse Kongokineast was. Deze film
behoort tot de kategorie films die door
Belgen gemaak t werden maar voor
Kongolese konsumptie bestemd wa-
ren. Zo propageerde 1.0 Famillc Sle-
I'('/IS onze levensgewoonten die de
Kongolezen moesten naleven dooreen
ideaal beeld weer te geven van een

De romantiek
van de armoede

Dat het gevaar van een literaire
aanpak bij Marc Didden niet erg groot
is wezen ondertussen zijn beide films
uit: binnen het Vlaamse gebeuren toch
wel zeldzame voorbeelden van een
sobere, voor de toeschouwer niet
dadelijk gemakkelijke, maar sterk
geladen techniek en tematiek. Didden
werd na zijn Brussels dan ook door
velen bejubeld als een soort wonder-
kind, zoadat de verwachtingen bij zijn
lstambul wat te hoog gespannen
stonden: "Aan Brussels heb ik niets
verdiend, maar ik heb er ook niets op
verloren. Maar omdat hij goed gelo-
pen heeft in ons land en ook in het
buitenland enige interesse heeft op-
gewekt - vooral in het alternatieve
cirkuit dan - kon ik natuurlijk over
meer middelen beschikken voor Is-
tambul. De producer had er een
aardige winst van verwacht, dat is
echter totnogtoe niet het geval. De film
is uit de rode cijfers, heeft in de grote
steden zes à zeven weken gelopen, is
goed onthaald in Wallonië en in
Nederland. Voor een eindbalans is het
overigens nog te vroeg: een film heeft
een looptijd van cirka drie jaar."
Didden zelf voelt zich echter tevre-

den met die tweede spruit: "Voor mij
was het een heel belangrijke film, ik
streelde daarin de ijdelheid van het
publiek immers' niet.. het is niet
dadelijk een 'aangename' film om zien.
Maar ik wil nu eenmaal met mijn films
dingen aanboren waarover men liever
niet spreekt. Ik zal verdergaan in die
richting en mijn lessen trekken uit
vergissingen die ik bij eerste twee
pogingen gemaakt heb. Het zijn mijn
geesteskinderen en ik blijf erachter
staan. maar ik heb natuurlijk zelf nog
ontzettend veel te leren. Binnenkort
gaat Istambul - waar inderdaad een
paar struktuurfouten inzitten. vooral
dan met de nevenpersonages - nog
eens op de montagetafel om hem voor
mezelf helemaal te analyseren."
Of hij zich in lstambul niet te sterk

gekoncentreerd heeft op het hoofd-
personage'? "Misschien wel. Maar ik
wijs resoluut de kritiek af als zou ik
opportunist geweest zijn. Mijn hoofd-
personage was een Amerikaan. niet
omdat ik me illusies maakte over een
internationale doorbraak. maar om-
dat dat nu eenmaal een vereiste was
vanuit mijn skript."
Ondertussen zit Didden niet stil:

"Voor het einde van het jaar moet mijn
derde projekt lopende zijn. Ik moet
wel. ik moet ervan leven. Ik leid zes uur
workshop bij Sr-Lucas in Brussel.rnaar
daarnaast leef ik van projekt tot
projekt. Dat heeft wel eens vervelende
kanten. ik geloof niet dat het zogoed is
voor een kunstenaar honger te lijden.
Maar dat doe ik vooralsnog niet
(lacht). ik sta er relatief goed voor.
maar rijk zijn zou toch wel wat
gemakkelijker zijn. In andere landen is
hei overigens niet verschillend: overal
moeten eigenzinnige filmers schnabbe-
len om te overleven en overal zijn er
instituten die geld hebben. maar het
verkeerd gebruiken. Zo is dat nu
eenmaal."

Eddy Daniels

door-de-weekse-dag uit het leven van
een doorsnee arbeidersgezin met drie
kinderen. Deze film komt nu erg
grappig over omwille van de klichee-
matige en stereotiepe voorstelling en
ongenuanceerde verheerlijking van
onze levensgewoonten uit de jaren '50.
Een andere kategorie films werd

gerealiseerd ter bevordering van een
positieve attitude op het thuisfront ten
aanzien van het kolonialisme. Het
zijn films die wijzen op de materiële,
ekonomische en sociale vooruitgang
die de blanke kolonisatoren verwezen-
lijkt hebben in Zwart-Afrika, waarbij
er helemaal geen aandacht besteed
werd aan de teloorgang van de
eigenheid van de Afrikaanse kultuur.
Een teloorgang die leidde tot een
zekere ontwrichting, waardoor er later
in het onafhankelijke Zaïre wellicht
onder andere het grote probleem van
de korruptie ontstond.
Deze films.. waarin de blanke be-

.zongen wordt als een geschenk Gods
voor die arme, achterlijke negertjes,
worden overgoten met een gering-
schattende en zelfs vernederende (ori-
ginele) kommentaar ten aanzien van
de inlandse bevolking.

'Horror' -foto's
In de dokumentaire kunnen we drie
delen onderscheiden. In de inleiding
worden op basis van een bekom men-
tarieerde montage van prentkaarten
en foto's een beknopt overzicht van
het Belgische avontuur in Kongo en
een schets van de evolutie en vormen
van propaganda voering in beeld ge-
bracht. In dit gedeelte; krijgen we
onder andere de beruchte zogenaamde
'horror'<foto's te zien. die een belang-
rijk element vormden in de vooral in
het buitenland gevoerde anti-Leopold-
propaganda: foto's van geselingen.
van mensen met geamputeerde handen
en voeten. van geketende vrouwen en
kinderen die als gijzelaar meegevoerd
werden. Helaas werden films waarin
deze wantoestanden te zien zijn. niet
vrijgegeven.
Het middengedeelte van de film

wordt in beslag genomen door een
kompilatie van enkele filmfragmenten

-uit het overvloedige aanbod van
koloniale films van na de Tweede
Wereldoorlog: Er werden inderdaad
honderden films gerealiseerd, die nu
bijna allemaal vergeten zijn en dit in
opdracht van de regering, industrie of
missie-orden. Spijtig is wel dat de
fragmenten met de originele kommen-
taar achter elkaar gemonteerd werden
zonder een historische toetichting of
situering. Eveneens valt het te be-
treuren dat het meest grappige en
interessantste fragment, namelijk deze
uit de film La FamilieStevens reeds als
eerste getoond wordt, waardoor een
zekere verwachting bij de toeschouwer
gekreëerd wordt die echter niet hele-
maal ingelost wordt. Verder verliest de
film in dit middengedeelte aan dyna-
miek en kon men beter naar wat mee
afwisseling hebben gestreefd door de
inlassing van kommentaar, een stuk
fotomontage, interview of ander
beeldmateriaal tussen de filmfragmen-
ten.
De dokumentaire eindigt zoals hij

begonnen was, namelijk met een
montage van statische lichtbeelden.
waarin onder andere verduidelijkt
wordt dat het beeld van onze oud-
kolonie nauwelijks verandert na de
dekolonisatie. wat onder andere tot
uiting komt in bepaalde strips.

Debat
Congo, made in Belgium. gerea-

liseerd door Luc Delrue, is zeker de
moeite waard om bekeken te worden
omdat een ongewoon aspekt van het
kolonialisme op een originele en
aantrekkelijke manier belicht wordt.
Dit gebeurt op een moment dat de
Belgische koloniale geschiedenis in de
belangstelling staat omdat het ver-
leden jaar 25 jaar geleden was dat
Kongo plots onafhankelijk werd.
Afspraak dus op woensdag 12

februari in het Auditorium Vesalius.
waar Congo. mode in Bclgium op het
doek zal oplichten om 20u30. Van-
zelfsprekend met het traditioneel
onvermijdelijke debat. in dit geval
over Kongo in de media.

Eric Thirion

Leuven, bezet en bevrijd
Leuven, bezet en bevrijd is een repor- repressie. De getuigenissen werden
tagereeks die fragmenten van het doorweven met muziekfragmenten en
Leuvense oorlogsverleden in kaart andere 'originele opnamen uit de
brengt aan de hand van gesprekken oorlogsjaren. Overigens wordt er rno-
met "bevoorrechte getuigen" zoals ex- menteel gewerkt aan een aanvulling
stadsarchivaris Marcel Peeters, de van de eerste vijf afleveringen: bij-
verzetsleiders Louis Van Brussel en komende informatie is nog steeds
Jan Crab of politieagent René Vught. welkom: postbus 44, 3000 Leuven, tel.
Zij brengen - meer dan veertig jaar 016/23.31.43.

na de feiten - verslag uit van de Leuven, bezet en bevrijdwerd reeds
Duitse inval, de eerste oorlogsmaan- eerder door radio Scorpio uitgezon-
den, het verzet en de represailles van de den. De reeks wordt echter hernomen
bezetter, de bombardementen en de vanaf 2 februari, op zondagmiddag
bevrijding. tussen 12 en 13u. Wie dan niet kan
Daarnaast zijn er kortere bijdragen luisteren, krijgt een laatste kans elke

over de rol van de universiteit, de volgende woensdag tussen 18 en
demobilisatie van het verzet en de 19uur. 0
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Van den Berg: de smaak van kinderen én volwassenen? (foto Veto)

Jongeren als politieke speelbal

Bij wijze van nieuwjaars-
brief - hoe moet men het
anders noemen - pleegde

Eric Van Rompuy op 30 decem-
ber laatstleden een vrije tribune
in de krant De Standaard. On-
derwerp van dit verlichte schrij-
ven: "De CVP en de nieuwe tijd"
Toegegeven, het is wellicht al
wat te laat om daar nu nog op
terug te komen. De belangrijkste
reden om dat toch te doen is het
feit dat er zo weinig reaktie op
gekomen is. Buiten een weder-
woord van Luc Versteylen - die
nader inging op een aantal
inhoudelijke aspekten van deze
tekst (OS 14 januari) - en een
redaktionele beschouwing bij
een onderzoek over het toe-
komstbeeld van de jongeren (en
hun wensen daarbij) gedaan aan
de VUB (OS 17 januari) bleef het
opvallend windstil. Bij de jonge-
ren zelf, rond wie het in feite
allemaal draait. onthield men
zich van kommentaar. Wellicht
vond men -het niet de moeite
waard om hierover zijn zegje te
doen. Nochtans lijkt na deze
twee reakties (en een enkele
lezersbrief om volledig te zijn) de
diskussie niet beëindigd. Min-
stens één aspekt bleef tot nu toe
onaangeroerd: de strategie die
achter dergelijke schrijfsels
schuilgaat.

Waarover gaat het? "De CVP en de
nieuwe tijd" wil een analyse geven van
de plaats en de vorm van deze partij
binnen het huidige en toekomstige
maatschappelijk bestel. Het zal wel
geen verwondering wekken dat Van
Rompuy (ooit cvr-jongerenvoorzlt-
ter) vertrekt vanuit de vraagstelling
welke plaats de jongeren binnen deze
partij (kunnen enlof moeten) spelen.

Partijpolitiek als marketing
Vertrekpunt is de historische verkie-
zingsnederlaag van 1981 waarbij de
cvr één derde van haar kiezers
verloor. De tijd van grote bezinning
was aangebroken. Hierbij profileerden
zich - steeds volgens Van Rompuy-
binnen deze partij twee strekkingen.
Enerzijds de "harden" die sterk de
nadruk legden op het ekonomisch
wanbeleid dat in de regeringsperio-
de(s) met de socialisten gevoerd werd.
De uitspraken van voorzitter Swaelen
aan het adres van deze laatsten
spreken in deze kontekst boekdelen.
Anderzijds was er een groep die ijverde
om "opnieuw kontakt (te) zoeken met
al wat leert". Tema's als kernenergie,
de raketten, en derde wereld stonden
hierbij centraal.
De - laatste verkiezingen hebben

aangetoond welke richting de juiste
was, aldus Van Rompuy: ..... sinds
maan staan er kruisraket/en in ons
land. Tindemons en Swaelen zijn Duarte
blijven steunen. er werd gepolemiseerd
met sommige aktiegroepen (Vaka is een
wolf in schapenvacht)."
Met enig leedvermaak stelt hij dan

ook vast dat de laatste groep sinds de
verkiezingen "opvallend zwijgzaam"
is.
In een tweede luik heeft de auteur

het over het jongeren kiesgedrag. Uit
.de analyse van dit kiesgedrag meent
Van Rompuy te mogen besluiten dat in
1985 relatief meer jongeren (-25 jaar)
voor de cvr hebben gestemd dan in
1981. De redenen die hij hiervoor
aanhaalt zijn niet wereldschokkend.
Samengevat komt het er volgens Van
Rompuy op neer dat de jongeren van
vandaag kiezen voor diezelfde, hoger-
vermeide, harde waarden. Hiermee is
de redenering rond. De cvp heeft
gelijk' gehad door voor die harde
waarden te opteren. Aangezien de
partij momenteel elektorale winst
boekt blijkt dat dëze harde waarden
goed in de markt liggen.

Ligt het echter allemaal zo eenvoudig?
In zijn reaktie - getiteld "Hoe hard
heeft het de zachte jeugd?" (sic) -
wijst pater Versteylen er op dat de
jeugd door de hierboven geschetste (en
enigszins simplistische, nvdr) dualis-
tische opdeling onrecht wordt aange-
daan. Hij benadrukt dan ook een
aantal schakeringen: jongeren die
zowel groene fietser' zijn als naar
Flanders Technology gaan (en dit
laatste allerminst vanuit een a priori
afwijzende houding), of die burgerlijk
ingenieur tewerkgesteld in spitstech-
noligie maar tevens groene fietser.
Na deze inleiding verzuimt Ver-

steylen echter om op de ingeslagen weg
verder te gaan. Sinds Descartes li-
chaam en ziel uiteenhaalde is de
westerse mens blijkbaar blijven steken
in een eng-dualistische denkwijze:
juist-fout, goed-kwaad, ... gaat u zelf
maar door. Nuanceren hoort er niet
meer bij. Als puntje bij paaltje komt
blijft ook Versteylen bij een opdeling
van de jeugd in twee groepen. In
tegenstelling tot de vorige schrijver
verdedigt hij de "zwakke waarden" en
kritiseert hij de overkant.

"Geen wonder dat sommige macht-
hebbers 1iI1J.zijnmet de aangroei van dit
soort jeugd. en zich in de handen wrijven
om hun "harde" mentaliteit. Ze zijn
volkomen aangepast aan de waarden die
de huidige wereld hen voorhoudt,'
konsumptie. konkurrentie. prestatie. Ze
wil/en geen ommekeer. want waar
zouden ze dan staan? Dit soort jeugd
schreeuwt om harde leiders. niet om de
waarden die zij voorbehouden (sic).
maar om de zekerheid die zij bieden.
Want zelfzijn ze vanbinnen zwak". Op
zich heeft deze kritiek zijn waarde,
maar toch gaat hij niet ver genoeg.

De jongeren aan het woord
De resultaten van het VUB-onderzoek
leveren in de door dezelfde krant
geformuleerde vorm evenmin nuan-
ceringen op. Een enquête onder 239
eerste en laatstejaarsstudenten uit de
afdelingen toegepaste wetenschappen,
psychologie-pedagogie-agogie en
rechten releveert een zeker pessimisme
bij de jeugd. Dit uit zich op allerlei
vlakken. Zo voorzien jongeren voor.de
komende decennia weinig goeds, zijn
ze er stellig van overtuigd dat de
sociale ongelijkheid in de nabije toe-
komst nog zal toenemen, lijkt het hen
vrij waarschijnlijk dat de verdere
invoering van nieuwe technologieën
nog meer werkloosheid zal mee-
brengen, enz. Toch kant "de student"
zich tegen een te sterk individualis-
tische maatschappij, tegen verdere
sociale achteruitgang enz. Beide par-
tijen kunnen dit onderzoek dan ook
(mis)gebruiken naar eigen goeddun-
ken. Van een mogelijke typologie - en
dus nuancering - is er namelijk geen
sprake, hoewel zowat iedereen onder-
hand wel weet dat 'de student' of meer
algemeen 'de jongere' niet bestaat.

Polarisatie
Dit alles roept de vraag op wat dan de
bedoeling van dergelijke 'analyses'
kan zijn. Laten we bij Van Rompuy
beginnen. Zoals iedereen weet is deze
er sinds kort eindelijk in geslaagd om
een parlementaire (kamer)zetel te ver-
overen. Na de mislukking van 1981 en
het débäcle dat de Europese verkiezin-
gen voor hem vormde, een hele
verademing blijkbaar. Een oppervlak-
kige analyse leert dat de CVP-winst
voor een groot stuk kan worden
toegeschreven aan de strategie van de
polarisatie die deze partij heeft toege-
past (tegenover de SP, jawel).
Hierdoor werd de CVP weggerukt

van de derde weg tussen SP en rvv in
(wat deze derde weg ook moge
voorstellen). En het loonde de moeite.
De verkiezingsslogan dat het einde van
de tunnel in zicht was werd trouwens
onmiddellijk na deze happening door
ons aller VBo-big boss André Leysen
opgeblazen. Partijpolitiek als zeep-
bellen blazen als het ware. Geen
wonder dat sommige mensen (vooral
uit de kleinere partijen die het slacht-
offer werden van deze strategie) van
een valse polarisatie gewaagden (zie
Veto, 4, dd. 24 oktober 1985).

Om daarbij nog zo ver te gaan om te
beweren dat de jongeren - die,
toegegeven, terug naar de schaapsstal
zijn gekeerd (uit schrik voor de wolf?)
- opteren voor "harde" waarden is
een toch wat té verregaande en meteen
naïeve konklusie trekken, zoals Ver-
steylen terecht poneert. Maar wellicht
hoort opportunisme ook bij deze
harde waarden.
Toen ik enkele weken voor de

verkiezingen in het Brusselse moest
gaan solliciteren (waar precies doet
hier weinig ter zake) hoorde ik van een
medesollicitant . dat hij telefonisch
benaderd was geworden door de
medewerkers van Verhofstadt met de
vraag of hij niet wilde meewerken an
diens verkiezingskampagne. Als werk-
loze had hij toch voldoende tijd.
Wellicht geen alleenstaand feit, maar
wel typerend voor het verregaande
cynisme van de heren politiekers.
Wedden trouwens dat dit goedkope
zwartwerk door velen aanvaard werd
in de hoop op ... je weet wel, werk. En
beweerde Volksunie voorzitter An-
ciaux onlangs niet dat zo'n 3000
jongeren stonden te drummen voor
een kabinetspost je? In die zin heeft
Versteylen gelijk dat het niet de
waarden zijn die de doorslag geven
maar wel de (veronderstelde) zeker-
heid die geboden wordt Veronderstel-
de, want hoeveel van die 3000 kandi-
daten hebben nu daadwerkelijk een
job? Dit alles wijst bovendien nog-
maals op een gebrek aan politieke
kultuur. Om dan nog te spreken van de
"politieke volwassenheid" van de
kiezer getuigt overigens nogmaals van
een verregaand cynisme. Terloops nog
dit, met dergelijke uitspraken moet
Martens opletten. Hij bevindt zich
hiermee op glad ijs, in het illustere
gezelschap van Franz Josef Strauss.
Deze beweerde ook ooit "Als onze
kiezers niet zo intelligent waren. hadden
we beslist geen meerderheid" (Günter
Wa 11raff, Ik Ali, p. 18). Demagogie
heet zoiets. Wanneer verkiezingen
echter een Lotto worden waarbij het
de bedoeling is om bij de meerderheid
te horen (wie weet welke voordelen
zijn daar niet mee verbonden ?), klopt
deze uitspraak wel. Het doet me wel
denken aan een definitie van intelli-
gentie die ooit in één van de kolleges in
pedagogie gegeven werd: intelligentie
is de kunst van het zich konformeren.

Resultaten?
De strategie van de polarisatie blijk'
dus het aangewezen middel om tot de
macht te komen. Er moet .maar
gekozen worden tussen twee alterna-
tieven, makkelijker kan men het de
kiezer niet maken. Nog gemakll!:lijker
wordt het wanneer men reeds aan de
macht is. Dienstverlening wordt dan
zoveel eenvoudiger.
Wanneer de strategie van de polari-

satie bovendien nog vruchten afwerpt
is het logisch dat men niet aan de
verleiding ka n weerstaan om er mee
door te gaan. Wat dan ook gebeurt in
deze vrije tribune. 'Ditmaal moet de
groene zijde - 'de halfzachte genera-
tie' - het ontgelden.
Herinneren we er terloops aan dat

een dergelijke strategie ook ten opzich-
te van de Volksunie wordt gebruikt.
Want wie heeft het altijd maar over de
"Vlaamse Arrogantie" (wat dit voor
een CVP-er ook moge inhouden?) De
reden voor een dergelijke werkwijze is
overduidelijk: op die fronten zijn nog
stemmetjes los te weken.
Dat iemand als Versteylen daar met

beide voeten intrapt en het spelletje
meespeelt is spijtig, maar begrijpelijk.
Zijn bedenkingen dat de groenen niet
denken in prestatie- en konkurrentie-
termen en daarom ook steeds een
minderheid - zij het dan ook een
bedreigende - zal blijven, doet hier-
aan geen afbreuk. Feit is dat hij met
Van Rompuy in de clinch gaat, en dat
is alles wat deze laatste nodig heeft.
Het probleem van te grote betrokken-
heid en in omgekeerd evenredige mate
een gemis aan distantie laat zich ook
hier gevoelen.
De vraag bij dit alles blijft echter of

dit spelletje nog eens zal lukken. Of
zijn we dan echt zo'n klootjesvolk
zoals Flor Grammens indertijd tegen-
over Maurice De Wilde verklaarde?

Dirk De Naegel

Geliefden voor kinderen
Woensdagnamiddag, 29

januari, half drie: een
gekke man. met een

lange neus rijdt het toneel op,
doet een paar rondjes en stapt
hijgend van zijn fiets. Zo begint
Jozef van den Berg voor een
talrijk kinderpubliek zijn Ge-
liefden.
Het is wel even wennen om tussen
'kleine mensen' een voorstelling te
.volgen. Ze zijn al direkt entoesiast en
het is net of ze allemaal klaarzitten om
zo meteen het toneel op te rennen. Als
de man met de lange neus vraagt wie
hem wil helpen, hoor je van alle kanten
'ikke' roepen. Een meisje mag de scene
op en krijgt een slok toverwater te
drinken. Daar zal ze tegen de volgende
morgen net zo'n lange neus als de
tovenaar van krijgen. Ik ben benieuwd
naar de reaktie van dat kind! .
Jozef van den Berg stapt al vlug uit

de rol van een oude tovenaar om dan
werkelijk met zijn Geliefden te begin-
nen. Overgang vormt de aankondiging
van een storm. Als schipbreukeling
spoelt hij aan en vertelt zijn verhaal.
Voor hij de gebeurtenissen die aan de
schipbreuk voorafgegaan zijn rekon-
strueert, roept hij twee kinderen. Die
helpen hem zijn kist op hét droge te
sleuren. Die kist is trouwens erg
funktioneel, hij kan er alle kanten mee
uit. Van een schip wordt de houten
konstruktie gemakkelijk tot een tele-
fooncel en een bed omgetoverd.

Kinderen aanvoelen
Vanuit de kist die de kern van het
sobere dekor vormt, bouwt van den
Berg zijn voorstelling op, samen met
de kinderen. Hij maakt het hen
trouwens helemaal niet gemakkelijk.
Hij doet ze door onverwachte gebeur-
tenissen voor verrassingen staan. Zo
zit een meisje rustig op het toneel, ze
moet immers op de boel letten. Maar
plots duikt er een stormvlaag (van den
Berg natuurlijk) op die haar mee-
neemt. Ook door zijn woorden maakt
hij hen eventjes beduusd. Een verlegen
jongetje klimt op de scene en veegt
netjes zijn voeten, precies zoals een
vorig kind dat gedaan had. Als de
grote man dan met zijn vinger naar het
hoofd wijst en hem vraagt welke dwaas
hem opgedragen heeft zijn voeten te
vegen, staat het kind heel beteuterd te
kijken en antwoordt :'niemand!'. Hij
heeft veel zin om het toneel af te
rennen. Maar de schipbreukeling
maakt. van hem een echte kapitein,
kompleet met kapiteinspet. Het jonge-
tje staat in de kist en houdt trots het
roer (een stok) vast. Dit is één van de
ontroerendste momenten van de voor-
stelling. Van den Berg is er in geslaagd
de spanning uit de jongen weg te
krijgen. Minder geluk heeft hij met een
meisje dat heel nerveus op de planken
loopt. Van den Berg:'Je hoeft niet zo
aanstellerig te lopen, doe maar zoals je
bent.' Gevolg: het kind klapt helemaal
dicht. Hij vraagt een ander meisje dat
zijn moeder wil spelen. Dat doet ze dan

ook heel ongedwongen, Het eerste
meisje mag dan later wel weer een
andere rol vertolken. Hij zal ~I op het
moment aangevoeld hebben dat er iets
niet klopte, dat hij het kind misschien
te hard had aangepakt. Dat is het
grote risiko om met : kinderen te
werken. Je moet het maar doen, daar
alleen op de scene en zo'n hele zaal
kinderen in je spel betrekken. Je weet
niet met welk kind je te maken krijgt,jc
moet met hen het verhaal maken op
het moment zelf. Er is gewoon meel
improvisatie nodig in zo'n voorstelling
als in een optreden voor volwassenen.
Die komen trouwens in heel wat
mindere mate op het toneel te staan.
Voor kinderen spelen betekent ook
bepaalde dingen 'heel direkt zeggen
Jongere kinderen zijn nog niet gevoe-
lig voor nuanceringen, voor moeilijke
woordspelingen. Dus maakt van den
Berg gebruik van zwart-wittekenin-
gen. Hij onderscheidt de kinderen van
de grote mensen: kinderen zijn zus en
grote mensen zijn zo. Dat mag wel als
het maar niet teveel gezegd wordt in
één voorstelling. Dan komt het nogal
moraliserend over. De uitspraak'lk
ben liever een gek groot mens dan een
vervelend groot mêns', -daar is niets
mee aan de hand. Maar door dat nog
eens anders te gaan verwoorden, met
name :'Kinderen zijn spontaan en gro-
te mensen niet', verwordt hij tot een
lesjesgever , tot een man die vermanend
de vinger in de hoogte houdt.

Minder magie
Er is gelukkig wel genoeg humor in
deze vertoning, waardoor de moraal
gerelativeerd wordt. Heel goed vind ik
het volgende :'Weten jullie hoe je een
rups moet maken? Doe de motorkap
open, haal er zulke spiraalvormige
dingetjes uit, geef ze pootjes, een
gezicht, een likje verf en binnenkort
zijn er geen auto's meer in Belgie. Dan
is dat probleem ook al opgelost.' Dit
om te illustreren hoe hij Pietje de
Rups, een lid van zijn 'familie' ge-
maakt had.
Pietje, Mannetje Pluim en een pop

met drie gezichten waren trouwens de
enige poppen die op het toneel
verschenen en dat vond ik esg jammer.
De pop (Morgen heet hij) met het
slaap- huil- en lachgezicht vond ik
bovendien helemaal niet mooi. Hij
paste niet bij het eenvoudige Mannetje.
Pluim en uitgerekend op die gekun-
stelde pop wordt Pluim verliefd. Dan
pasten Mevrouw de Heks en de
Koning toch beter bij mekaar! In zijn
voorstelling voor volwassenen speelt
van den Berg veel meer met zijn
familie. Ik begrijp niet waarom hij ze
gereduceerd heeft tot drie poppen. Is
het omdat hij de kinderen meer in zijn
spel betrekt dan de grote mensen? Het
is mogelijk, maar zo raakt de opvoe-
ring een stukje van zijn magie kwijt.
Desondanks mijn hoed af voor de

manier waarop Jozef van den Berg
zo'n anderhalf uur een groep kinderen
weet te boeien.

Annemie Lepeer
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singen (tegenover het totaal aantal
maatregelen ten aanzien van kinderen)
de laatste jaren stijgt.
Wanneer we dit omrekenen naar

absolute cijfers is deze trend evenwel
niet zo duidelijk. Integendeel, er blijkt
een dalende trend aanwezig te zijn. De
auteurs argumenteren hier dat de
laatste jaren het aantal via niet-
gerechtelijke weg geplaatste kinderen
sterk gestegen is, waardoor gerechte-
lijke plaatsingen niet meer nodig
blijken. Zi] pleiten er dan ook voor om
deze cijfers samen te tellen.

De kritiek van de werkgroep dat de
maatschappij zich op een efficiëntere
- ogenschijnlijk minder repressieve
manier - beschermt, lijkt op het
eerste gezicht gerechtvaardigd, maar
moet nog wel hard gemaakt worden.
De werkgroep verzuimt wel om de
rekening te maken. De lezer moet het
dus stellen zonder cijfermateriaal over
de (eventueel geschatte) omvang van
het aantal plaatsingen. Op zich geen
sinecure als men ziet hoe groot het
aanbod van verschillende 'diensten' is,
die elk met hun (al dan niet bestaand)
cijfermateriaal zitten.

(on)mogelijkheid tot het volgen van
onderwijs. Om daaruit vergaande
konklusies te trekken, lijkt me echter
gewaagd eh wat voorbarig. Vooral
wanneer men bedenkt dat deze tijd
gekenmerkt werd door de tot dan toe
grootste maatschappelijke situatie uit
de Westerse geschiedenis: de indus-
trialisatie. Men kan dus moeilijk van
een normale toestand spreken. Maar
dit alles terzijde.
De - volgens mij terechte - stelling

van de auteurs bij dit alles is dat de
(veronderstelde) onmondigheid van
het kind verantwoordelijk is voor de
huidige vorm van de wetgeving op de
jeugdbescherming. Kinderen worden
binnen deze 'ideologie' als handelings-
onbekwaam en bijgevolg niet straf-
waardig beschouwd.

Kritieken en alternatieven
Om de evolutie van de jeugdbescher-
ming konkreter te illustreren werd de
vigerende wet vergeleken met zijn
voorganger uit 1912. Op die manier
krijgt de lezer een grondige voor-
stelling van de wetgeving en zijn
belangrijkste (lees meest gebruikte)
maatregelen: plaatsing van de jonge-
ren, opvoedingsbijstand van de ou-
ders. Hiermee zijn we voor twee
derden doorheen de lektuur gevor-
derd.
Wat mij de kans geeft om te wijzen

op het - voor mij - grootste bezwaar
dat tegen dit boek te maken is. De
werkgroep heeft het belangrijkste deel
van zijn huiswerk op een drafje en
onzorgvuldig gemaakt: de kritieken en
alternatieven. De kritieken op de
wetgeving behelzen vooral de vast-
stelling dat de geest van de wet niet
altijd wordt nageleefd - getuige
hiervan het grote aantal plaatsingen-
en een aantal bedenkingen in verband
met de uitgangspunten van de wet.
Hiermee zijn we dan terug bij termen
als strafwaardigheid en handelings-
bekwaamheid aanbeland. De alterna-
tieven worden om een encyklopedi-
sche manier opgesomd en kort (dit
alles beslaat 10 bladzijden en een
annex van 4 bladzijden) gesitueerd.
Door een tekort aan informatie is het
echter niet mogelijk om een duidelijk
beeld te krijgen van enkele konkrete
eksperimenten. .
Zoals gezegd is het overzicht van de

twee laatste hoofdstukken te summier.
maar wat erger. is, vaak worden de
stellingnames iets te weinig met dege-
lijke argumenten ondersteund. Vooral
het vierde hoofdstuk lijdt hieronder.
Zo stellen de auteurs vast dat het
procentueel aandeel van de plaat-

De jeugdbescherming

Zolang te water tot zij zinkt?
impakt hiervan op de jeugdbescher-
mingswetten. Hierbij werd door de
auteurs vooral gebruik gemaakt van
het ideeëngoed van historici als Lea
Dasberg (Vrije Universiteit Amster-
dam, auteur van o.m. Grootbrengen
door Kleinhouden).
Volgens de geschiedkundige ont-

staat het begrip kind pas in de 19de
eeuw, eerst binnen de hogere maat-
schappelijke klassen, om hierna lang-
zaam uit te deinen naar de andere
bevolkingsgroepen. Wanneer dat laat-
ste een feit geworden is, zijn. we de.
twintigste eeuw al even binnenge-
treden. Voorheen - aldus deze teorie
- zag men het kind enkel als mini-
volwassene.
Nu heb ik er niets op tegen dat dit als

referentiekader wordt gebruikt. Het
leek mij echter nuttiger om één en
ander enigszins te relativeren. Andere
historici vechten deze stelling namelijk
aan. Een bekend voorbeeld vinden we
in de persoon Le Roy Ladurie.

OP gerechtelijk vlak is de
publieke aandacht de
laatste tijd vooral ge-

richt op ekstreme fenomenen
zoals de CCC - en bende-van-
Nijvelterreur. Hierbij bestaat het
gevaar dat de diskussie al te vaak
emotioneel en ongenuanceerd
verloopt. Om nog maar te.zwij-
gen over de manier van aktie-
voeren door de bevoegde in-
stanties. De recente uitspraken
van Van Miert met betrekking
tot de terreur en de problematiek
rond de langdurige voorhech-
tenis vormen enkele van de
meest voor de hand liggende
voorbeelden terzake. Het pro-
bleem is om door de bomen het
bos nog te zien.

Volgens deze laatste waren niet alle
kinderen mini-volwassenen. Hij moti-
veert dit standpunt onder meer met de
bedenking dat men enkel, via de
historiek van de upper-c1ass (beter
bekend als de traditionele geschiedenis
van veldslagen en grote namen) tot een
dergelijk eng kindbeeld kan komen. In
zijn studie over de Katharen in het
Pyreneeëngebied rond het dorpje Mon-
taillou komt Le Roy Ladurie tot
enigszins andere konklusles over het
kind zijn binnen de lagere sociale
klassen. Het kind zijn zoals we dat
vandaag de dag kennen, is dus niet
noodzakelijk een produkt van de
romantiek zoals eérstgenoemde au-
teur, en met haar de werkgroep
bijzondere jeugdzorg, het poneert.
Wel is het zo dat in de negentiende

eeuw een grote diskrepantie bestond
tussen de leefwereld van het kind in de
lagere en dat in de hogere sociale
klassen. Denken we alleen maar aan
aspekten zoals kinderarbeid en de

De praktijk
Ik ben er mij wel van bewust dat ik nu
detailkritiek lever die afbreuk doet aan
de werkelijke waarde van het bqek:
een inleiding in de jeugdbeschermiàgs-
problematiek. Een dergelijk boek
hoeft geen doorgedreven analyse te
geven. Hopelijk scherpt het wel de
honger van de lezer aan en bezorgt de
werkgroep in' de toekomst verder
leesvoer om deze te stillen. Er is nog
werk genoeg zoals hoger werd gesteld.
AI zou het natuurlijk beter zijn dat er
grondige veranderingen worden door-
gevoerd zodat dergelijke literatuur
niet meer hoeft. Maar ja, van 1912 tot
1965 is ook meer dan 50 jaar, de term
halve eeuw klinkt wellicht beter in dit
achtbare antieke wereldje.

Overigens rijst het vermoeden dat
we met deze teoretische beschouwingen
nog maar het topje van de ijsberg
hebben gezien. De terechte onthullin-
gen in verband met de instelling Jeugd-
oase (in Heverlee en niet Haasrode
zoals vaak verkeerdelijk wordt geschre-
ven) wijzen er op dat in het praktijk-
veld nog lang niet alles koek en ei is. En
hier is niet alles op de kop van een on-
volmaakte wet te schuiven.

Dirk De Naegel

Erger wordt het wanneer dit alles tot
gevolg heeft dat andere - minder
spektakulaire - maar even urgente
kwesties over het hoofd worden ge-
zien. Zo lijkt men momenteel, te-
midden van dit geharrewar de jeugd-
bescherming te vergeten. Toch wel een
belangrijk deeldomein van het recht,
zo dachten wij. Of heeft de jeugd dan
toch de toekomst verloren?
Gelukkig bestaat er nog zoiets als de
werkgroep bijzondere jeugdzorg -
opgericht na de perikelen rond Vrij en
Vrolijk in 1968 (weer dàt jaar, we
kunnen er echt niets aan doen) - die
aan dit euvel probeert te verhelpen.
Enige tijd geleden brachten zij dan ook
een boekje uit waarin zij de wetgeving
betreffende de jeugdbescherming (da-
terend van 1965) te lijf gaan.
Zoals het dergelijke voorlichtings-

boekjes past wordt na een historische
inleiding - die als denkkader funktio-
neert - een samenvatting van de wet
alsmede de belangrijkste maatregelen
gegeven.

Het kind door
de eeuwen heen

Binnen het historisch kader wordt
nogal wat aandacht besteed aan de
evaluatie van de betekenis van het
kind-zijn door de eeuwen heen en de

Jeugdbescherming. De beste stuurlui
staan aan wal. Leuven, Infodok,
174blz. 395 Bfr.

haar rechten had gevochten." (p. 49)
We hebben met dit boek wel moeite

als men van Phoolan Devi een moder-
ne Robin Hood wil maken. Als men
Robin Hood wil associëren met een
figuur die geld gaat stelen bij de rijken
en dit geld verdeelt onder de armen,
dan vinden we dit element bij Phoolan
Devi toch 111<"( tcruc. Er is slechts één
getuigenis van iemand, die 's avonds
overvallen werd door haar bende, en
nadat hij zich bekend had gemaakt als
een mankend iemand, werd gerust-
gelaten en wat geld in zijn handen
kreeg gestopt ... Ook het vermoorden
van de 20 Thakurs in Behmai, waarvan
helemaal niet duidelijk is of deze nu
medeverantwoordelijk waren voor de
mishandelingen die Phoolan had moe-
ten ondergaan tijdens haar gevange-
nisschap, is vanuit Westerse ogen
bekeken eerder weerzinwekkend.
Wel fascinerend is o.a. de filosofie

die steekt achter de intentie van een
deel van de overheidsadministratie om
met de bandietenbendes te onder-
handelen, teneinde hen tot kapitulatie
over te halen. De filosofische basis
achter de politieke initiatieven tot
kapitulatie is dezelfde als Ghandi's
idee: vertrouwen hebben in de veran-
derlijkhcid van de mensen, het idee
van Bloodan (landschenkingen) en
gramdan (het schenken van land aan
dorpen), het idee dat het mensenhart
kan veranderen als men het op de
goede weg helpt. .. (p. 99) Een kapitu-
latie impliceert vanzelfsprekend dat de
bandieten ook hun voorwaarden kun-
nen stellen, en die houden vaak in dat,
de regering zich o.m. verplicht weet tot
meer sociale voorzieningen voor de'
armen ...

Een moderne visie van Robin Hood?Ineen recente uitgave "Phoo-
lan Oevi, de legende van een
Indiase bandiete" wordt een

heel boekje opengedaan over het
banditisme in India. Centraal
staat een bende o.l.v. Phoolan
Oevi, een jonge vrouw vooraan
in de twintig, die in het begin van
de tachtiger jaren zo'n 70 mis-
daden zal plegen. waaronder
talrijke moorden, bankoverval-
len en ontvoeringen.

zaam. In februari 1983 geeft ze zich na
een maand onderhandelen over aan de
staat Mayda Pradesh. Het is niet
duidelijk welke kapitulatievoorwaar-
den aanvaard werden door deze India-
se staat, maar kranten maakten onder-
meer gewag van het feit dat ze in een
open gevangenis wilde terechtkomen
en alle mogelijkheden en hulp krijgen
zoals de bandieten die voor haar
hadden gehad. Haar familie moe-t
beschermd en ondersteund worden
tijdens haar rehabilitatie, alsmede een
vergunning krijgen om wapens te
dragen voor hun bescherming. Van
overheidszijde werd er evenwel ont-
kend dat er sprake was van dergelijke
kapitulatievoorwaarden, maar de
schrijfster van het boek die Phoolan
Devi is gaan bezoeken in de geva nge-
nis, spreekt wel over een uitzonderlijk
gevangenisregime dat haar te beurt
valt. Phoolan leeft er ondermeer in een
aparte kamer samen met haar vriend.

bitter konflikt krijgt met haar vader
over een stuk grond, zit ze opnieuw erg
ongewenst tussen twee stoelen. Rond
die tijd provoceren" diverse mannen
haar tot een seksueel avontuurtje en
vernederen haar publiek als ze er niet
op wil ingaan met het verhaal, dat in
feite zij hun provoceerde tot een
avontuurtje ...

evenwel duidelijk dat je dit boek niet
kan lezen met een Westerse bril. Het
zich al moordend wreken als men zich
onrecht aangedaan waant, is blijkbaar
erg traditioneel ingebed in de Indiase
samenleving, hetgeen het samenleven
tussen de diverse stammen, families,
clans e.d. wel erg moeilijk maakt.
Neem daarbij nog een stevige dosis
korruptie van het overheidsapparaat
en het beroep op de persoonlijke
wraak, als gevolg van het wantrouwen
in de rechtspleging, is vaak het enige
alternatief voor degene die zich be-
nadeeld voelt.

Kapitulatie
Het feit dat het hier een vrouw betreft,
geeft aan het boek al een eerste speciale
dimensie. Vrouwen worden in India
immers nog steeds opgevoed volgens
het bewustzijn dat zij een lagere
waarde vertegenwoordigen dan de
man, en dat die weinige waarde er nog
enkel in bestaat de mannen van hun
familie te dienen. Een centraal motief
dat in het boek aan Phoolan Devi
wordt toegeschreven voor al het
banditisme is dan ook de wraak-
gedachte. We zijn in het land van
Gandhi, en dat is deels merkbaar in de
aanpak van overheid t.a.v. deze ben-
des. Een deel van de overheids-
administratie streeft naar een ver-
zoening met dergelijke bendes als
alternatief voor een finale schietpartij
waarin de politie gewoontegetrouw
wel de overhand haalt, ten koste van
weliswaar heelwat mensenlevens.

Als het huis van haar oom door
bandieten wordt overvallen, wordt ze
beticht als aanstookster en door de
politie 20 dagen vastgehouden. In de
gevangenis wordt ze door de politie
misbruikt en verkracht. Als ze uit de
gevangenis komt is Phoolan Devi
volledig verbitterd en staat haar be-
sluit om wraak te nemen vast. Ze heeft
intussen al heelwat stempels op het lijf
gekregen: de ontrouwe vrouw, het
hoertje, en nu nog de kriminele
stempel. Ze wordt lid van de bende van
Babu Gujar, die haar echter ook
voortdurend publiek misbruikt en
verkracht. Ze vindt pas haar eigen weg
in het banditisme als ze samen met
haar vriend Vikram een eigen bende
kan opzetten. AI de leden van de bende
Lijn Mallahs, en ze bestoken resoluut
de macht van een hogere kaste nl. de
Thakurs.

Het levensverhaal van Phoolan
Devi is wel erg schrijnend. Op haar
elfde wordt ze uitgehuwelijkt aan een
20-jarige boer uit een naburig dorp. Ze
is erg ongelukkig bij hem, en wordt
regelmatig mishandeld, verkracht ...
Als ze het aandurft de man in kwestie
'te verlaten en terug bij haar moeder in
te trekken, pleegt ze in het erg
traditionele India een ongehoorde
misdaad. "Het vrouwenideaal waar-
mee wij in India opgroeien betekent
het opgeven van onze persoonlijkheid.
Alle vrouwen in de familie laten het
ons zien. Grootmoeders, moeders,
tantes, oudtantes en alle andere in de
direkte omgeving van de familie
ingetrouwde vrouwen laten ons zien
hoe sterk ze zijn in het wegcijferen van
hun eigen persoonlijkheid. Hoezeer ze
alleen maar voor hun mannen en
kinderen bestaan. Hun hele eerzucht
leggen ze in het niet eten voordat hun
man gegeten heeft en het niet naar bed
gaan voordat de anderen dat doen .;"
(p.53)

Robin Hood
De schrijfster getuigt in het boek van
een duidelijke sympatie met het hande-
len van Phoolan, een sympatie dil:
blijkbaar gedeeld wordt door heel wat
mensen in .Indië. Ondermeer wordt het
Indiase tijdschrift Sunday geciteerd:
"Phoolan Devi was anders vanwege de
triestheid die uit de geschiedenis van
haar leven sprak. Het gevoel, dat haar
een monsterlijk onrecht, was aan-
gedaan. Om die reden werd -haar
misdaad tegen de twintig mannen in
Behmai beschouwd als een reddings-
aktie van haar eer. Voor een moment
stond ze symbool voor elke Indiase
vrouw, die verkracht, vernederd en als
vuil behandeld werd. Het gaf het
gevoel. dat ze niet zozeer een moorde-
nares was, alswel een vrouw die voor

Korruptie Op een dag wordt Vikram dood-
geschoten door een bende Thakurs en
wordt Phoolan gedurende een maand
geva ngengenomen door de Tha kurs en
er vreselijk mishandeld. Ze weet te
ontsnappen, en dan komt de 14de
februari 1981. Ze overvallen Behmai
en vermoorden er 20 Thakurs. De
politie speurt met man en macht naar
haar en het netwerk sluit zich lang-

In-de lente van 1983 zal de bende van
Phoolan Devi' kapituleren en tijdens
een massa-bijeenkomst de wapens
neerleggen. Een en ander wordt door
de overheid van de betrokken deel-
staat beargumenteerd met verwijzing
naar de geweldloze verdedigingsfiloso-
fie van Mahatma Gandhi. Het is

Luc Vanheerentals

Het bezorgt haar een slechte naam.
en overal krijgt ze te horen dat ze
ongewenst is. Ze dient te gaan inwonen
bij een oom, maar als die oom een

Phoolan Devi. de legende van een
Indiase bandiete. door Veena Kade-
Luthra. uitgeverij De, Geus Breda.
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(Een Natureinleitung, een cocktailparty) Yvette. Flauw, op de achtergrond:
Bach. "Het betreft hier dus een vakantieverhaal ... ". "Moskou beschrijven,
Moskou voor zijn. ". 'Hoe bedoel je'. Rudie naar Yvette gebarend. Ik-weet-het-
niet molen wiek end. 'Namen citerend'. '0 ver Radio ?'. "Voorlopig gebruik ik
nog tijdsaanduidingen', De dialoog handig ontweken, ontlopen en als
achtergrond (nooit: op de achtergrond) een amalgaam van stemmen. Dan valt
dat plots stil: iederren luistert naar niets, plots (onzalig zij die dan al/een
doorpraten).

A-Wak-A
EEN RADIOPROJEKT VAN 'T STUC IN SAMENWERKING
MET RADIO SCORPIO (106.0 MHZ) OP 30 APRIL, LEUVEN

VOL MUZIEK.

Na een Natureinleitung lijkt een
geschiedenis van het medium 'radio'
verplicht en noodzakelijk. Ofwel ver-
dwalen we onmiddellijk in een fantas-
tische wereld van oude toestellen die
door hun modieuze vormgeving tot de
verbeelding blijven spreken, ofwel
belanden we op een dood punt: de
geschiedenis van het medium dat we
door onze verregaande vertrouwdheid
ermee onmogelijk kunnen situeren.
Vermoedelijk deed de radio zijn in-
trede voor de televisie maar hoe zit het
met radio en telefoon? Kwamen zij
gelijktijdig?

Heeft dat te maken met de degrada-
tie van de radio tot achtergrond? Een
vanzelfsprekende basislijn dus die pas
de aandacht trekt bij variatie in dat
signaal. Deze variatie kan op verschil-
lende manieren gerealiseerd worden:
a) superpositie, of verschillende sin-
jalen worden samen ('opeen') gegene-
reerd, b) volumewijzigingen, c) plot-
se onderbrekingen in het sinjaal. Deze
en vermoedelijk nog andere technie-
ken zorgen voor een click, of meestal
een aversieve toestand bij de toeschou-
wer/luisteraar. Een aversieve toestand
die juist te maken heeft met het
ongenoegen dat hijlzij zijn/. aandacht
moet richten op iets dat dat normaal
niet verdient: een dekor.

De angst voor het wit in beide media
(radio en TV). (Terwijl de eksperimen-
tele golf, vanaf de jaren twintig in de
literatuur gemeengoed is geworden.
Ondanks heftige tegenstand en de
geringe belangstelling voor dit procee-
dee).

Radio is ontegensprekelijk het me-
dium van de muziek geworden. Deze
bewering gaat voor beide elementen in
de uitspraak op. De radio kan niet
zonder muziek. Sommige radiosta-
tions programmeren vierentwintig uur
op vierentwintig uur muziek, zonder
of met aankondiging. Muziek ander-
zijds lijkt het best overgebracbt via het
radiostation. (In principe kan iedereen
bijzonder veel platen en radiobanden
afspelen voor zichzelf of een selekt
gezelschap, zonder een beroep te doen
op een derde!, en nooit afstemmen op
een radiostation. (Een tussenvorm is
wel de party of fuif met een diedjee.
Deze laatste permitteert zich meestal

geen tussenkornsten.) Omwille van de
vertrouwdheid met de media, waar ik
het hierboven al over had, zien we niet
genoeg in in hoeverre die media en de
reproduceerbaarheid in het algemeen
- de media vormen wat dit betreft een
noodzakelijke schakel - van invloed
zijn (geweest) op onze luistergewoon-
ten. En via die luistergewoonten ... op
de kwaliteit van de produkten.

De muziek is verhuisd van de
koncertzaal naar de radio.

Lichamelijke radio: er bestaat een
ikonische relatie tussen wat men wil
overbrengen (de boodschap, de bete-
kenis) en de manier waarop men dat
doet (de materie van het sinjaal). De
radio wint aan tastbaarheid.

De grote schattenjacht
Zoals aangekondigd vorige week, vind je in de Veto van deze

week de eerste twee tips die naar de schat leiden. Helaas,
verschijnen de tips niet in Het Nieuwsblad: deze gazet heeft

op het laatste ogenblik laten afweten: de tips konden niet gepubli-
ceerd worden omdat de schattenjacht politiek gekleurd is. Maar bes-
te lezer, je weet beter: geen schat heeft geen politieke kleur (welke
kleur die wel heeft, verklappen we niet). De Morgen doet wel nog
mee, dus lees enkele weken een 'progressief dagblad.

De organisatoren verontschuldigen zich voor dit terugtrekken
van het Nieuwsblad, maar zijn gul met de informatie: lees die tips,
luister naar Scorpio en vind die schat.

Inschrijven voor de jacht kan nog steeds in de ne-bar, in de fakbar
van L & W of in de 's Meiersstraat 5 en kost 50,-.

....
Krachtlijnen van A-Wak-A

Radio Scorpio biedt frekwentie en
materiaal aan voor de duur van 24 uur
op 30 april. Vanzelfsprekend zal er
een grote informatieploeg op de been
zijn die gekoördineerd verslaat wat er
gebeurt in de stad, opnames maakt,
artiesten interviewt. Het is belangrijk
dat Scorpio het tweede centrum van
die dag wordt. Alle mensen kunnen er
afzakken voor een babbel of kommen-
taar. Op het einde van de dag volgt
een debat met de belangrijkste betrok-
kenen. Dit wat het informatieluik
betreft.

De normale programma's van die
dag vervallen voor zover die ver-
vangen kunnen worden door pro-
gramma 's die getuigen van een 'bij-
zondere omgang' met het' medium
radio. Dit initiatief staat - zoals dat
ook het geval is voor Leuven vol
Muziek in zijn geheel - open voor
suggesties en programma's van mede-
werkers van Radio Scorpio en daar-
buiten. Centraal dient te staan een
kreatieve ingesteldheid ten opzichte
van het medium radio en een daaraan
gekoppelde reflektie.

Op dit moment heb ik al enkele
kontakten gelegd en dat heeft geresul-
teerd in bijgaande afspraken.

Voor meer informatie kan u terecht
op de tweede verdieping van 't Stuc.
Vragen naar Nikol Wellens of Koen
Brams. Steun en medewerking meer
dan gewenst.

peren te vergelijken, is er de tegen-
stelling van monstrueuze erï/of effi-
ciëntie gerichte gebouwen als de
veiling, en anderzijds een tempel
Gods. al is die dan in 1940 gewijd aan
de maagd Maria.

Misschien kunnen jullie me nu al
niet meer volgen. Geen paniek, in de
architektuur, zoals in alle disciplines,
moet men steeds een paar grote lijnen
voor ogen houden. Volgende keer
vertrekken we vanuit het centrale
gedeelte van de stof."

TIP 1: Gegroet, telgen van de Alma
Mater. Op het spreekgestoelte van de
wijsheid klimt heden prof. J. Egger-
mont, doctor in de architektuur.
"Waar waren;.ve ook alweer gebleven?
Als ik me niet vergis bij de ver-
woestingen die tijdens beide wereld-
oorlogen aangericht werden in onze
stad. Telkens herrees Leuven als een
fenix uit de ruïnes, en dat lag wat de
eerste wereldoorlog betreft onder an-
dere aan de inspanningen van de
president. Ik zie dat jullie allemaal zo
krampachtig noteren, en vraag me af
of dat wel nodig is. Jullie zijn
intelligente studenten, dat wordt toch
verondersteld, mensen die selektief
tewerk gaan, geen stofzuigers. Je moet
grote lijnen leren trekken, door de
bomen het bos zien, konvergenties
herkennen. Ik realiseer me dat ik jullie
rond de oren heb geslagen met
minutieuze kalkulaties, met de pro's
en kontra 's van ferro en non-ferro-
spankonstrukties, met fundamenten
en gewelven. maar uiteindelijk gaat het
om de kern van de zaak. Denk aan de
man achter het bedrijf aan de vaart. de
gevel van de stijfselfabriek. Dat druist
lijnrecht in tegen het architektonisch
koncept van een gebouwenkompleks
zoals dat van het provinciaal instituut.
En anderzijds, zonder appelen met

Referendum
Volgende week zal er, in het kader
van de verzoeningspogingen tussen
ASR en KrUL, een referendum
gehouden worden onder de rech-
tenstudenten. D~ hamvraag is:
toetreden tot de nieuwe over-
koepeling of niet?"

Uw stem als Valkstudent laten
gelden kan op:
vrijdag 7 februari voor 3de lic.
maandag 10' februari voor Iste
kan, 2de kan en 2de lic.
dinsdag II februari voor Iste lic
en voor hen die nog geen stem
uitgebracht hebben.

Koen Brams

c (
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Ingenieurs houden
Algemene Vergadering
VTK - Maandag 10 februari zal VTK
een volgende algemene vergadering
houden. Hierdoor wordt de stand
AV's-TD's 3-2. Deze keer zal de
verzoening ASR-KrULbesproken wor-
den. De ingenieursstudenten wordt
onder andere gevraagd of VTKal dan
niet moet toetreden tot de nieuwe
koepel.

De vorige keren dat VTK een
algemene vergadering heeft gehouden,
tijdens dit jaar, ging het over een
eventuele deelname aan de raketten-
betoging, en een standpunt over Zuid-
Afrika. De laatste keer was er wel wat
protest omdat de vergadering nogal
laattijdig (de dag tevoren) aange-
kondigd werd. Daarom wil het pre-
sidium deze keer op zijn tijd met haar
informatie.

De voorbije week werd al een ekstra
editie van het wekelijks informatie-
bladje Het Baksk e omgedoopt in de
Pravda. Deze ekstra-uitgave bevatte
allerlei informatie over de nieuwe
koepel en hoe die er uit zal zien.
Daarenboven bevatte het ook een

korte samenvatting over de geschiede-
nis van de ASRen de afsplitsing van de
KrUL.

Op de algemene vergadering zelf zal
dit nogmaals uiteengezet worden.
Aansluitend wordt er een réferendum
georganiseerd waarin de ingenieurs-
studenten zich mogen uitspreken over
de hereniging ASR-KrUL, maar ook
over de bekendheid van 't Stuc en over
de vraag of VTK al dan niet stand-
punten kan innemen. Dit referendum
begint vlak na de algemene vergade-
ring maandagmiddag. Er is bovendien
nog gelegenheid tot stemmen dinsdag
tussen de middag in het Re vlakbij
Alrna lil.

Op dit ogenblik is nog niet bekend
waar en wanneer de algemene ver-
gadering zal plaatsvinden. Zeer waar-
schijnlijk zal die doorgaan om 13.00 u
in auditorium G op de kampus. Voor
verdere berichtgeving worden de in-
genieursstudenten verwezen naar de
volgende uitgave van Het bakske,.»,,<

60D2iLLA,_
Bruno Peeters
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Kampanje voor
EI Salvador

Na een eindejaarska mpanje voor steun
aan de zwarte vakbonden in Zuid-
Afrika, waarbij het objektief van een
half miljoen fr. ondertussen over-
schreden werd (via de verkoop van
mandarijnen en van meer dan 15000
'boycot apartheid'-badges en via stor-
tingen wil de Anti-Imperialistische
Bond (AIB) tussen half februari en
Pasen opnieuw minstens een half
miljoen fr. inzamelen en zulks voor een
medisch projekt van het FMLN (Natio-
naal Bevrijdingsfront Farabundo
Marti) in bevrijd gebied van EI
Salvador (meer bepaald in het departe-
ment Usulatan).

Met deze kampanje wil de AIB de
steun aan het FMLN opnieuw helpen
lanceren daar de solidariteit met de
bevrijdingsstrijd in EI Salvador de
afgelopen jaren enigszins in de scha-
duw van Nicaragua heeft gestaan.
Bovendien kan men nu beroep doen
op enkele ooggetuigen die een aantal
jaren revolutionair werk in EL Salva-
dor verricht hebben. Met één van deze
mensen gaat een solidariteitsmeeting
door op wo 12 februari (aanvang
19.30 uur) in aud. Vesalius (Van
Evenstraat - Leuven). Spreekster
(met dia's) is Karin Lievens, momen-
teel in België na vier jaar werk in
bevrijd gebied in Morazan. Karin:
"Aanvankelijk werkte ik met de
joemalisten van de guerilla-radio Ven-
ceremos, om foto's te maken, en als een
dorp ingenomen werd, arriveerden wij
daar met animatiemateriaal en hielden
meetings met de bevolking. Daarna
stapte ik over naar teater, met tien
boeren diepten we politieke tema's uit
en verbeeldden die op een aangename
manier. Vervolgens werd ik ingezet in
propagandawerk : allerlei technieken
aanleren, vlugschriften maken, affi-
ches in zeefdruk. Plus scholing geven:
alfabetisatie. "

Naast Karin Lievens spreekt Ward
Geens (voorzitter AIB) over de steun-
kampanje. Het EI Salvador-kornitee
Leuven organiseert mee deze meeting.

De steuninzameling gebeurt vooral
in de vorm van verkoop van Paas,
eieren. Voor personen of organisaties
die aan deze kampanje willen mee-
werken zijn een drietal vergaderingen
voorzien, namelijk ma la februari
(vorming: wat behelst het 'counter-
insurgency'-projekt van de VS en de
Duarte-diktatuur en hoe reageert de
bevrijdingsbeweging daarop?), ma 24
februari (algemene vorming over EI
Salvador en eigenlijke start van de
paaseierenverkoop) en tenslotte op ma
la maar' (vorming: de drie 'magische'
wapens van de revolutie, namelijk de
partij, eenheidsfront. gewapende
strijd). De vergaderingen gaan telkens
door in 't Stuc om 20.00 uur.

Karin Lievens: "Als de bevolking er
niet achter stond, zouden de guerille-
ros sierven van honger. In EI Salvador
gaan de Amerikanen in het zand
bijten, het wordt een oorlog van de
langen adem tegen het vs-imperia-
lisrne, de overwinning zal een heel
stevige basis hebben."

Bruno Bové

Greenpeace
Greenpeace is een milieu-organisatie
die op dit moment fel in de belang-
stelling staat. Denken we maar aan de
"katedraal-aktie" in Antwerpen de
Ruinbow Warrior .... Maar het gebeurt
w.rnig dat mensen van Greenpeace
zelf hun strijd toelichten en dat vragen
rond deze organisatie in een debat ter
disk ussic staa n.

Daarom organiseert de Milieuwer-:
king van Elckcr-Ik een informatie- en
diskussiereeks van 3 avonden waarin
70Wel personen van Greenpeace als
iemand uit de milieubeweging het
"fenomeen" Greenpeace doorlichten.
Op JO februari is er een lezing over hoc
het allemaal begon door T. Hcysc.
medewerkster Greenpeace België, lil'
17de februari 7.:11M. Besjeux. aktie-
voerder en medewerker Greenpeace
België. het hebben over aktiestrategie
en voorbeelden van akties. Op 24
februari tenslotte is er een debat over
Greenpeace en de Milieubeweging
(met T. Hcysc en I.. Steenkiste.
Milicuvorrningswcrkcr).

De avonden gaan door in Heker-Ik
Leuven, Blijde Inkomsstraat 115 van
20.00 u. tot 23.00 u. De prijs bedraagt
210 tr. voorde reeks: inschrijving kan
ofwel telefonisch. ofwel met inschrij-
vingsst rook. Inlichtingen bij Pat riek
Sys en Duuic Suuu. 0

10 11 12

Horizontaal
1. Dubbelzinnig - laster, roddelpraat; 2. weg - Belgische partij
- dieregeluid ; 3. adaptatie; 4. spelattribuut, wat voetballers
achterna hollen - huidverdikking - deel van een huis:
5. voorzetsel - Vlaamse schilder; 6. voorzetsel - Franse
schrijver; 7. meisjesnaam - voorzetsel- sportevenement (afk.);
8. plaats in Frankrijk - tennisterm; 9. lasterpraat - drank;
10. harde houtsoort - maand; 11. cijfer - waakzaam; 12. rektor
van onze unief - voorzetsel.

Vertikaal
1. Voorwendsel- af, klaar; 2. familielid - tegen - Chinese maat;
3. linnen zak - letterkeer van 'eend' - vreemde munt (afk.);
4. meisjesnaam - buitenlandse krant; 5. ontkenning - boom;
6. straatnaam voor amfetamines - werktuig; 7. vleesgerecht -
muzieknoot; 8. kiest voor een partij of persoon - slotwoord;
9. fout -lichaamsdeel- kunst (latijn); 10. werkwoordsvorm van
'aaien' - staat, natie (Fr.); 11. voorzetsel - dier; 12. binnenkant
van de stijlen van een kozijn - wat men doet als men honger heeft.

~I I I I
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Lieve schat
Tip 2: Gegroet, telgen van de Alma Mater. Op het spreekgestoelte van de
wijsheid klimt heden prof. H. Engelen, doctor in de pedagogie. "Het'
staat als een paal boven water dat het ideeëngoed van de l6de eeuw het
didaktisch denken sterk beïnvloed heeft. En Leuven werd een waar
centrum van de pedagogie. Onwillekeurig denk ik dan aan eksponenten
van de opvoedkunde uit die tijd, zoals de Kartuizermonnik Johannes
van Haasrode, Everardus van Rotspoel en Valerius van Vogelzang, die in
de 16de eeuw ophef maakte als hevige voorvechter van een zo ruim
mogelijke verspreiding van het onderwijs, en die op die manier het
elitaire onderricht in het Latijn op de helling zette. Nu weet ik best dat
jullie in je latere beroepspraktijk slechts biilwguitzq_nderill&,.zulkn
terugdenken aan de ontwikkeling van de pedagogie ten tijde van het
humanisme. Toch loont het de moeite het belang van die evolutie te
onderkennen. Dat zal blijken als jullie zelf voor de klas staan of andere
mensen diets trachten te maken hoe ze moeten opvoeden en onderwijzen.
Na de kap riolen van Dr. Spock wacht jullie de moeilijke taak de gulden
middenweg te kiezen tussen een autoritaire edukatie enerzijds, en een
permissieve anderzijds. De verwijzing naar "Ernile, ou de I'éducation"
van Jean Jacques Rousseau als prototype van het pedagogisch debakle is
in dat verband al even spreekwoordelijk. Spock en Rousseau bouwden
hun teoriën op Iuchtkastelen, maar de realiteit brach t hen weer met beide
voeten op de grond, zoals genoegzaam gebleken is".

-
Blos
• za 8 & zo 9 feb: Bios-weekend

• di 11 feb om 19 u. : Bios-eten met
pannekoeken in Zaal der Hallen

• do 13 feb om 21 u: Bowling in
Naamsestraat 89

LBK
• do 6 feb om 20 u.: Legumino-
manie: halftimekwis met proffen in
Auditorium Minnepoort, K. Albert-
laan 52

ZOEKERTJES
• Te koop icaartenlezervoorHP4lC,
zw. Jan Libbrecht, Thomas Morus,
blok A kamer 108
• Verloren voor Kampus Arenberg
C 300: sleutels, bruin etui. Eén van de
sleutels is voorzien van een gele
sleutelhanger nr. 02.07. Maesen A.
Celestijnenlaan 703030 Heverlee (Ter-
bank)
• Verloren: set dartspijltjes. Op vrij-
dag 31/1 tussen cité en station. Terug
te bezorgen aan Rudy van de Velde,
studentenwijk Arenberg (Cité) blok
5/4.
• Hallo: ik ben flinke Fluppie van
soc. wet. en zoek een leuke moordgriet
om met mij door de Leuvense straten
te paraderen. Zw Philippe van Neder-
velde, Tiensestraat 112 - Dit is geen
grap.
• Gezocht: leden van Europakring
Leuven die aan de belangrijke algeme-
ne vergadering van de Jonge Europese
Beweging - VI. op 19 feb in de
Mykene om 18u. moeten aanwezig
kunnen zijn (MS) .
• Welke dappere jongeling heeft op
woe. 29 januari 'De' Roze Liefdesbrief
durven openen'? De mormels
• Lezing: CamiIlo Torres en bevrij-
dingsteologïe door G. De Schrijver in
de studiezaal van de res. Camillo
Torres, Brusselsestraat 165 Leuven.
Op 12 februari. Inkom gratis
• Gezocht: lay outers voor week-blad
uit het Leuvense. Kontakteren op
22.44.3R of langslopen in de 's Meiers-
straat 5

• Te huur: kamer & gemeenach.
keuken, living, douche, telefoon. 5500
fr. tel. 016/22.69.48 of 056121.04.34
(Periode febr. t.ern. juli) .

• Tekstverwerking - daktylografie.
Janssen Els, tel. 016/23.50.64. Ts. 6 en
8 u. 's avonds of z.w. Ridderstraat 6
Leuven
• Te koop: volledig aria drumstel als
nieuw. 22.000 en mandola (Napolit)
10.000 met koffer 1.500. Adres: Wa-
genweg 26 (bij St-Raf)

r~----------------------------------,ZOEKERTJE

• gezocht om op te nemen of te
kopen: The Concert for Bangladesh.
Stefaan Janssens, Groenveldlaan I,
blok 9, k 412, Heverlee
• Gaston, Jaak, Louis, Willy, Cesar
en Albert zoeken leeghoofd om op te
trommelen. Metaalklank. Zich wen-
den tot Theo
• Gezocht: Märklin treinen. Geef
eerlijke prijs. Tel. 016/44.31.80
• AI uw typwerk op tekstverwerker.
rue sea espanol (met tilde), english,
français oder deutsch alles aan stu-
dentvriendelijke prijzen
• Voor al uw typwerk: 016/26.09.37.
Op een elektronische schrijfmachine
• Chris doet al uw typwerk (papers,
thesissen, ... ) op IBM en met jaren
ervaring. Tel. na 17.00 u en in WE
016/56.39.98

• Gezocht: oude munten en strips.
Zw. Pascal, Minckelerstr. 158 (I maal
bellen), laat ev. bericht na

• Te koop: tien delen vogels van
Belgisch Kongo en Ruanda Urundi
door Schouteden 1948-1960 tel. 0111
33.51.89 na 17 uur
• Verloren in werkzitting scheikunde
(Heverlee) of onderweg: rekenmacht-
ne casio, event. beloning. Tel. 016/
56.60.25 (na 17.00 u of in WE). Vraag
naar Bie
• 't Stuc zoekt vrijwilligers voor prak-
tische hulp bij koncertprogrammatie.
Vrijkaart per medewerking aan een
koncert. Zw. Guy Luyten, 2de verd. in
't Stuc
• Gezocht: I plaats in auto om 's
vrijdags mee naar huis te rijden
richting Maasmechelen. Zw. Dewulf
Bea, Mechelsestraat 76 of tel. 011/
76.43.65 in weekend
• Typ tesissen. E. Peeters. Bondge-
notenlaan 92 Leuven, 3 maal kort
bellen tussen 14 en 16u.
• Gezocht: wekelijkse lift Turnhout-
Leuven. Bijdrage in onk. Dirk Kennis,
Capucijnevoer 197, tel. 014/41.79.53

• ma 10 feb, 's namiddags: inter- .
nationaal kollokwium 'Landbouw-
perspektieven voorde landbouw in
2050'. Informatie bij Maria.
.~ma- 10 feb om 18 u: pingpong:
LBK-verpleegkunde
om 19.10u: basket jongens: LBK-
VRG
om 19.30 u: voetbal jongens: LBK-
Thomas Morus

• di 11 feb om 20.30 u: voetbal
dames: LBK-Terbank

• WOe 12 feb: gratis ekskursie naar
het landbouwsalorr; inschrijven in
de bar. . '.
om 15.10 u: volleybal jongens:
LBK-Politika
om 16 u: volleybal heren: LBK-
Medica
om 17 u: zaalvoetbal: LBK-Lerke-
veld
om 20 u: meeting en betoging
tegen afbraak onderwijs

• do 13 feb om 22 u: squash,
inschrijven in de bar

• vr 14 feb om 20.30 u: LBKST-
VALENnJNSGALABAL

Medica
• di 11 feb: Karnaval- TD in Man-
hattan, Broadway en Design (bUS-
dienst voorzien)

• woe 12 feb om 15u.: film in
Medicabar, Tervuursestraat 9

VTK
• ma 10 feb om 13 u: Algemene
Vergadering in Auditorium G 01
over ASR-KrUI, 't Stuc. aansluitend
referendum

• di 11 feb van 12 tot 18 u: vervolg
referendum in RC vlakbij Alma 3

Zoc kc rt jes zonder kommercicel oogmerk (g':/odll. gevonden, verloren. c.d.] lijn J,:rollis: undcrc ttc koop. te huur.
tikwerk) worden bctauld naargelang de ruimte die re inncmcn tvic rooster]. Ik reduktie behoudt zich het rerht

"oor 0111 zoekertje niet te pla.uscn.
Cicbruik omlcrstnand rooster. I teken per \';1 kjc. I vu kjc tussen de \\ oorden. Zenden aa n "r afgc\ en op" M"ic,,",t raat ~
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Het Teatro del Mondo van Aldo Rossi is een gelegenheidsteater gebouwd op
een boot naar aanleiding van de Biennale van Venetië in 1980. De konstruktie
is Venetiaans in hart en nieren, zonder een kopie te zijn van historische
architektuuroplossingen. Ze herinnert aan een rijk, maar gediversifieerd
verleden.

In de jaren zestig en zeventig wordt de
diagnose gemaakt: de moderne archi-
tektuur heeft gefaald in alle opzichten.
Na een halve eeuw moderne architek-
tuur en stedebouw (het laatste is
opgevat als een logisch uitvloeisel van
het eerste) zijn de resultaten nefast en
rijn de voorwaarden gekreëerd voor
een ideologische ommekeer, en voor
iets dat postmodernisme genoemd
wordt:
Het pantser van de moderne archi-

tektuur begint inderdaad barsten te
vertonen: jonge voorhoede-architek-
ten wijken af van de strakke staal-,
g1as- en betonarchitektuur die ge-
meengoed was geworden. De architekt
wordt opnieuw homo ludens, een
'vindingrijk' en ongeremd ontwerper
van frivole of detailrijke gebouwen.
Dat is althans wat men konstateert bij
architekten als Robert Venturi (die
vaak werkt met klassieke motieven
zoals boogjes en frontons), Michael
Graves (de kampioen van de ki~}::r.
meesters äls James 'Stirling, Hans
Hollein en anderen.

Postmodernisme in architektuur

I Maar die teorieén komen niet zomaar
f uit de lucht gevallen, natuurlijk. Als er
1. in de hedendaagse kultuur één disci-
i pline bestaat waarin het invoeren van
\~ het begrip postmodernisme gerecht-

Ivaardigd is, dan is he.. wel de archi-
'. tektuur. De architektuur - en niet

alleen die met een grote A - is in de
voorbije twintig jaar grondig van
aangezicht veranderd, in zulke mate
dat het helemaal niet verwonderlijk is
dat men nu de Moderne Architektuur
dood verklaart.
Eén van de essenties van het

postmodernisme ligt dus, ook in de

"Waarom haat je me toch zo !"
VOLGENDE MAANDAG (3FEBRUARI) SPEELT TEATER "MAL-

PERTUIS" UIT TIELT IN DE LEUVENSE STADSSCHOUW-
BURG DE MOED OM TE DODEN VAN DE ZWEEDSE

auteur Lars Norén e 1944), een voorstelling die om verschillende
redenen beslist een aanrader is: een pracht van een tekst, een knappe
regie en een vertolking die ver uitstijgt boven wat je meestal in
Vlaanderen te zien krijgt.

Lars Norén is nu (nog) niet bepaald
beroemd in Vlaanderen, maar volgens
Karst Woudstra - de Norén-specialist
in Nederland en ook de regisseur van
De Moed op te Doden - is hij na
August Strindberg "de grootste" uit
het Noorden. Norén heeft nu al een
tiental toneelstukken geschreven, en-
kele ervan werden ook al in het
Nederlandse taalgebied opgevoerd,
o.a. De Vorstenlikker. Een Vreselijk
Geluk en Demonen, allemaal in een
vertaling van Woudstra. De tematiek
van Noréns stukken is herkenbaar,
maar hoogst kompleks: hoe verhoudt
het ik zich tot de maatschappij?

won (Leslie De Gruyter) is een
opstandige, ongevoelige man die zijn
vader nodeloos de duivel aandoet.
Maar tegelijk is het ook verstaanbaar
dat hij op eigen benen wil staan en zijn
vader weg wil. De vader (Dries
Wieme) is een oude zeurpiet, een bitter
en sjagrijnig stuk verdriet, die boven-
dien door zielig te doen probeert elke
inspanning te vermijden. Maar hij
heeft een hard leven achter de rug -
hij was 40 jaar lang kelner - en heeft
zijn zoon nooit materieel in de kou
laten staan, misschien heeft hij nu wel
recht op een wederdienst?
Het probieem is dat vader en zoon

mekaar niet kennen en zo mekaar vaak
ongewild pijn doen. Als het doek
opengaat zie je de zolderkamer van de
zoon, armzalig bemeubeld en ongezel-
lig: het is een lage kamer die meteen
een ondraaglijke sfeer van beklem-
ming kreëert. Links zit de vader, zo ver
mogelijk er vandaan de zoon. Hun
gesprekken balanceren voortdurend
tussen giftige woordenwisselingen en
slaande ruzie. De zoon verwijt rijn

Nuances
In De Moed om te Doden is deze
tematiek verengd, maar ook verrijkt
tot de vader-zoon relatie. De ver-
enging ligt in de beperkte veral-
gemeenbaarheid, de verrijking in de
diepgang van de uitwerking. Het stuk
is inderdaad verre van oppervlakkig en
je kan bijna niets situeren zonder het
ook onmiddellijk te nuanceren. De

j,~~.1':<'" ~.,-'"

vader ongeveer alles en de vader weet
niet waarom. "Waarom haat je me
toch zo l", roept hij meer dan één keer.
Zo wil de vader bv. weten hoe het

met rijn zoons vriendin, Radka (lngrid
De Vos), gaat. De zoon ervaart die
belangstelling echter als een aanval op
dat kleine beetje geluk dat ze delen en
antwoordt daarom kort en bitsig. Via
bitter-komische, soms Pinteriaanse
dialogen wordt het verleden verder
opgebouwd en meteen ook de toe-
komst. Het enige wat de won ont-
breekt om zich te ontdoen van zijn
vader is de moed, hij haat hem zo
hartsgrondig dat het verder geen
probleem zou zijn. De vader snapt die
haat niet en giet door zijn veelvuldige
"heilige verontwaardigingen" (niet
steeds overtuigend gebracht) alleen
maar olie op het vuur.

Radka
Als buitenstaander/toeschouwer besef
je dat er een tragedie gaat volgen en
wacht je op de direkte aanleiding. Die
komt er in de figuur van Rad ka , de
vriendin van de zoon dus. Laat op de
avond komt ze aan op het "feestje"-
ze is zangeres in een (bedenkelijke)
nachtklub. De vader voelt de man in
zich nog eens wakker worden en
probeert haar te verleiden, wat nog
lukt ook omdat zij - dronken - alle
kontrole verliest. De zoon, die al was
gaan slapen, betrapt hen en vanaf dan
staat de afloop vast: de volgende
ochtend zal de zoon eindelijk zijn
vader doden.
De prachtige tekst van Norén!

Woudstra wordt heel realistisch ge-
bracht: de akteurs nemen nauwelijks
afstand van hun rol. Bovendien wordt
ook de klassieke struktuur van het
stuk gerespekteerd. In die aanpak die
duidelijk verwijst naar de klassieke
tragedies, krijgt het verhaal dan ook
een dimensie die uitstijgt boven de
anekdotiek van dit geval. Dit is ook te
danken aan het knappe akteerwerk
van Wieme en De Gruyter, die het
verhaal - hoe erg ook - geloofwaar-
dig maken. Dat het stuk door zijn
tematiek ook "voer voor psycholo-
gen" is, maakt het geheel alleen maar
boeiender.
De Moed om te Doden is "ouderwets

toneel, maar oerdegelijk. Een bewijs
dat er ook buiten het eksperimentele
toneel nog leven is.

Koen Van Muylem

De Moed om te Doden is te zien op
maandag 3 februari in de Stadsschouw-
burg om 20.00.u.

architektuur, in de historische voor-
waarden ervan: gedurende de jaren '60
en '70 is op alle nivo's een kentering
gekomen in het debat over, en in de
realiteit van de architektuur.

Bonjour Corbu
De jaren twintig zijn de jaren van de
strijd in de voorhoede van de moderne
architektuur. Het zijn de jaren van het
Bauhaus, van de Stijl en van de jonge
Zwitser Le Corbusier .
De verwachtingen zijn groot: de

architektuur staat op de drempel van
een nieuw tijdperk. Dat beweren
althans Walter Gropius, leider van het
Bauhaus, Theo van Doesburg, leider
van De Stijl, en Le Corbusier, stichter
van het tijdschrift L'Esprit Nouveau.
De heren zijn het met mekaar niet
helemaal eens, maar ze hebben een
gemeenschappelijke vijand - de ver-
starde akademische bouwkunst - en
een grenzeloos vertrouwen de toe-
komst. Een toekomst waarin de mens
dankzij de technologische vooruitgang
meester zou moeten worden van zijn
situatie. De resultaten van de tech-
nische vooruitgang werpen voor Le
Corbusier een nieuw licht op de
eigenlijke taak van de architekt: "De
Estetika van de Ingenieur en de Archi-
tektuur zijn twee zaken die parallel
lopen en liggen in elkaars verlengde."
Voor Le Corbusier wordt een woning
een machine, "une machine à habiter",
De taak van de moderne architekt is
het nauwkeurig kalkuleren van deze
machine.

De stad
Dit vertrouwen in de techniek resul-
teert in een nieuwe estetiek: strakke,
sobere, witte architektuur zonder or-
nament.
Maar de utopie die de moderne

architekten voor ogen hadden, was
niet enkel een estetische utopie; het
was bovendien een sociale utopie. De
architekt wordt bouwer van een betere
wereld, en de modellen die de voor-
hoede-architekten ontwerpen worden
hoe langer hoe ambitieuzer en uto-
pischer: Le Corbusier ontwerpt in
1931 zijn Ville Radieuse, de stralende
stad, een papieren kompositie van
strakke hoogbouwtorens midden in
het groen. Deze stad is volgens Le
Corbusier de oplossing voor het pro-
bleem van de stad; een probleem dat hij
konstateerde in de epidemie-wijken
van de chaotische 19de eeuwse stad.
In de loop van de volgende decennia

verovert de moderne architektuur de
hele wereld: Henry Russel Hitchcock
en Philip Johnson spreken zelfs van
The International Style, En in de jaren
'50 is er de doorbraak van eenfeitelijk
modernisme: de wederopbouw van de
door de oorlog geteisterde ~ijken, en
de verdere ekspansie van de steden
gebeurt zeer drastisch en ingrijpend.
De gaten in de stad worden gevuld met
kokers van staal en glas, en het
stedelijk weefsel wordt door speku-
latiebouw aan stukken gereten (zie
bijvoorbeeld de Noordwijk in Brus-
sel).

De utopie mislukt
Bovendien worden de utopische mo-
dellen van de pioniers van het moder-
nisme (Le Corbusier, Mies van der
Rohe, Ludwig Hilberseimer ... ) stilaan
ontmaskerd: ze hebben, in hun
radikaliteit, een totalitair karakter. En
daardoor schieten ze hun doel voorbij.
Een perfekt draaiende woonmachine
en dito stad is niet in staat om de
sociale utopie die ze in het vaandel
draagt te realiseren.
De daadwerkelijke uitvoering van

utopische stadsontwerpen als Chandi-
garh toont dit aan: de modellen die de
architekten maken werken niet en
stuiten op intern verzet, .zoals op
vandalisme en op onregelmatige wild-
bouw.
Kortom: de utopische architekt is

niet in staat om zijn 'taak' te vervullen,
namelijk het bouwen van een betere
wereld. Integendeel werken de naïeve
modellen negatief: ze kunnen gezien
worden als legitimeren de utopieën, die
de kaalslag en de afbraak van het
stedelijk weefsel als het ware goed-
praten.

Italianen
Maar de situatie is helemaal niet zo
eenvoudig. De Italianen Aldo Rossi en
Giorgio Grassi bijvoorbeeld, nemen
de morfologische, vormelijke stads-
analyse als vertrekpunt voor hun
sobere, maar rijke architektuur.
Voor Rossi is de stad zélf een

architektonische konstruktie die niet
als een funktionele machine, maar wel
als een komplekse vorm moet gezien
worden. De formele struktuur van een
stad (of van een dorp of wat dan ook)
is fundamenteler dan de inhoud:
architektuur maken is dialogeren met,
en opbouwen van een formele struk-
tuur; architektuur is geen rationele en
funktionele planning. In zijn ontwer-
pen verwerkt Rossi op een kreatieve
manier zijn kennis van de geschiedenis
van de stad, zoals in het Teatro del
mondo, een teatergebouw op een boot
in Venetië (zie foto).

Semantische strijd
Eén ding is duidelijk : anno 1975ziet de
voorhoede van de architektuur er
grondig anders uit dan voorheen, en
gekonfronteerd met deze realiteit in-
troduceert de handige, maar niet
bijster eerlijke kritikus Charles Jencks
het begrip postmodernisme in de
architektuur. Ruwweg associeert hij
het postmodernisme met een voorlief-
de voor frivoliteiten. En daarmee is het
hek van de dam: op dat moment barst
er een geweldige semantische machts-
strijd los. Sommige architekten willen
graag postmodern genoemd worden
(Venturi, Graves), maar anderen wil-
len dat helemaal niet, terwijl ze door
sommige teoretici toch zo omschreven
worden (Aldo Rossi, Peter Eisenman)
De strijd die teoretici als Charles

Jencks, Paolo Portoghesi, Isaac Stern,
Heinrich Klotz en Peter Eisenman
onder mekaar voeren is een apart
hoofdstuk: het is een strijd tussen
teorieën waarbij het er op aan komt
zijn eigen visie door te drukken en zijn
eigen afbakening van de postmoderne
architektuur tot de algemeen gangbare
te maken. Jammer genoeg is het pleit
de facto al beslecht: Charles Jencks
heeft gewonnen. (hier verder op in-
gaan is zinloos: het sop is de kool niet
waard).

Erbestaat geen postmoder-
ne architektuur. Archi-
tekten maken architek-

tuur, en het resultaat is nu eens
goed, dan weer slecht; helaas
meestal slecht. Er bestaan welis-
waar architekten van wie alge-
meen wordt aangenomen dat ze
'postmoderne architektuur' ma-
ken, maar dat is misleidend: er
bestaat geen postmoderne archi-
tektuur. Wat wèl bestaat zijn

.•_ teorieën over het postmodernisme
I $ in de architektuur. en dat îs heelr tI wat anders: een teorie is een

u j. reflektie over feiten en gegevens
~.... • uit de realiteit. Het geheel van

••. • W - teorieën leidt een apart bestaan:
verschillende teorieën gaan met
mekaar in de clinch, en de

_.. . praktijk van de hedendaagse~ 'ft", ! ... architektuur is daarin enkel het
onderwerp, niet het resultaat.

Realiteit
De realiteit van de hedendaagse archi-
tektuur staat dus relatief los van de
teorieën van het postmodernisme in de
architektuur. Vandaar dat de postmo-
derne architektuur niet bestaat. Die
bestaat enkel teoretisch, zij het dat
binnen de teorie van Jean-François
Lyotard noodzakelijk alles postmo-
dern moet genoemd worden. Maar
ook dat is maar een teorie.
Aan architekten die steevast menen

dat ze toch postmoderne architektuur
maken, ontbreekt het nochtans niet.
Maar het zal wel geen toeval zijn dat
dit nu juist de minst kreatieve zijn: ze
konformeren zich aan de eenvoudige
schema's en aan de 'becldekens' uit de
'boekskes' van de 'postmoderne archi-
tektuur'.

Didier Wijnants


