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Eredoktoraa.t voor Derrida

Het weefsel van
. .

de metafysikà
Methet toekennen van een

eredoktoraat aan de
Franse denker Jacques

Derrida, huldigt onze Alma Mater
de schepper van een bijzonder
eigenzinnige filosofie, die niet met-
een in het verlengde van de Wes-
terse metafysika kan worden ge-
plaatst. Derrida's leer van de de-
konstruktie heeft schokgolven ver-
oorzaakt. Dat zij nog altijd kontro-
verses oproept mocht zeer recent
blijken uit de nieuwe roman van
Umberto Beo, 'De slinger van

lllinJSeèö
regelrechte aanval op de dekon-
struktie kan worden gelezen. Met
andere woorden, Derrida is 'in'.

In meer dan één opzicht wijkt het
denken van Jacques Derrida af van het
filosoferen in de gebruikelijke zin van het
woord, dat wil zeggen het 'wijsgerig
denken over de dingen'. Derrida is
namelijk niet de schepper van een
systeem, een heel eigen leer zoals die
werd opgebouwd door mensen als Plato,

Thomas, Kant en Hegel. Derrida is geen
knutselaar die door te redeneren een
bouwwerk in elkaar steekt en dat
bouwen argumenteert. In zijn teksten
wordt weinig beweerd en verdedigd.
In plaats van een heel eigen filosofie te

scheppen, houdt Derrida zich bezig met
systemen die door anderen werden
uitgedacht. Hun denken werd ons over-
geleverd in de vorm van teksten. Aristo-
teles, Rousseau, Nietzsche, noem maar
op: allen komen tot ons via hetgeen zij
geschreven hebben. Dit op de voorgrond
brengen van de zogenaamde tekstuaJiteit
is het belangrijkste kenmerk van het
denken van Derrida.
ç_~-

Kontrole
Die tekstualiteit nu is een problematisch
begrip. Zij roept vragen op omtrent het
schrijven en het lezen. De vragen die
Derrida formuleert en de bedenkingen
die hij daarbij maakt zijn van die aard,
dat het hele Westerse denken erdoor op
zijn kop werd gezet. Meer nog: met zijn
dekonstruktionisme, dat een nieuwe
manier van lezen en schrijven inhoudt,
slaagde Derrida erin onze filosofische
traditie danig te ondergraven.

vervolc op p.7 ...

tkAKADEMISCHE' SENAAT

Htpatroonsfeest van de uni-
ersiteit op donderdag 2 fe-
ruari staat dit jaar niet

alleen in het teken van de eredoktora-
ten, maar mag zich ook verheugen op
een zogenaamde Akademische Se-
naai. Een Akademische Senaat is een
vergadering waar naast de Akademi-
scbe Raad van de KUL, ook alle leden
van de fakulteitsraden aanwezig zijn.
Hij wordt voorgezeten door de rektor.
Volgens het reglement van de KUL
moet zo'n senaat minstens eenmaal
per jaar vergaderen op de eerste
maandag van oktober. Tijdens die
vergadering brengt de rektor verslag
uit over het afgelopen akademiejaar
en licht hij het beleid tijdens het
nieuwe jaar toe. Ook het financieel
beleid van de universiteit wordt onder
de loep genomen. Naast die senaat in
het begin van het jaar voorziet het
reglement ook in de mogelijkheid om
een buitengewone Akademische Se-
naat samen te roepen.
Maar vreemd genoeg is bij ons

weten geen van beide vergaderingen
de laatste dertig tot veertig jaar bij
elkaar geweest. Donderdag is het dan
toch zover. De Akademische Raad
besliste beginjanuari namelijk om een
buitengewone Akademische Senaat
samen te roepen. Alleen is het hele-
maal niet duidelijk waarom dat nu zo
ineens gebeurt. Het initiatief om een
senaat bij elkaar te roepen komt in
eerste instantie van rektor Dillemans.
In zijn verkiezingsprogramma van

1985 had hij namelijk opgenomen dat
hij de Akademische Senaat zou sa-
menroepen. Met de verkiezingen van
volgendjaar in het vooruitzicht wordt
het dus tijd dat hij die beloftes
nakomt. Maar dat is hopelijk, en
waarschijnlijk, niet de enige reden.
Op het rektoraat wist men ons, bij

monde van vice-rektor Deruyttere
namelijk te vertellen dat het niet de
bedoeling is over het verleden of het
heden van de universiteit te praten,
maar wel over de toekomst. En
Dillemans kennende zou het wel eens
goed kunnen dat hij weer met plannen
voor onderwijsvernieuwing rond-
loopt waarvoor hij het fiat van de hele
universiteit wil hebben. Iets voor de
Kulak misschien? Of polyvalente
kandidaturen? Op het rektoraat wilde
men niets kwijt. En een agenda van de
vergadering bleek niet te raadplegen,
gewoon omdat die er niet is. Iedereen
mag donderdag voorstellen indienen
waarover dan gezamenlijk gediskus-
sieerd kan worden. Wel een vreemde
procedure voor een vergadering die
eens in de vijftigjaar samenkomt.
De studentenvertegenwoordigers

zijn alleszins van plan om ook met
voorstellen en opmerkingen naar vo-
ren te komen. Op Kringraad wordt in
de loop van de week beslist welke
onderwerpen aangekaart zullen wor-
den. Akademische graden, studie-
druk, polyvalente kandidaturen, aan-
vullend universitair onderwijs ...Keu-
ze genoeg in elk geval. (EP)

afgifte: Leuven X

Pannekoek Leysen
De sympatieke jongens en meisjes van Stu- Voor zijn naamgenoot hebben wij een ontzag-
dent Aid hebben nu zelfs onze ogen geopend: lijke bewondering. De uitstraling van die man,
niet alle negertjes hebben het slecht Er zijn zijn mensgericht bedrijfsleiderschap, zijn
ginds nog landen waar het mooi is om te leven. spraakgebrek. Van een andere en vlottere
En dat mag wel eens gevierd worden. Met tongriem gesneden is Johan. Akteur, ex-
pannekoeken, dronken gelal en BMX-fietsjes, Rubens en sinds kort verslingerd op wijsgerig
bijvoorbeeld. Kunnen we die alternatieve jon- tuig, Ludwig Wittgenstein met name. Hoe
gens eindelijk eens van antwoord dienen op Leysen door het bos de bomen niet meer zag
hun donderpreken over schendingen van en meteen een kaalslag aanrichtte, berichten
mensenrechten, korruptie en hongersnood. wij op pagina 4.
Gedaan met doemdenken, laat de cham-
pagne aanrukken verdorie, op pagina 2.

Zaad
Respekt Het is gewoon niet rechtvaardig. Dan zitten wij

al drie akademiejaren lang op droog zaad: wij
vrijen nooit, wij paffen niet, wij drinken geen
champagne. Wij zijn verstandig, kortom. Wij
dorsten naar grote onderscheidingen. Wij
willen de wereld zien. En liefst op andermans
kosten. En wat vernemen wijnu? Die blaaska-
ken - allemaal bissers zeker? - van Kringraad
willen ons dat beletten. Maar dan kennen ze
ons nog niet, op pagina 3

Er zijn van die mensen - wij persoonlijk
hebben er een grondige hekel aan - die nooit
op tijd kunnen komen. Neem nu die Brai-
lovsky: krijgt in eredoktoraat in 1981 en
verwaardigt het zich acht jaar later om dat
eindelijk eens op te komen halen. Maar kom,
wij zijn breeddenkend en vergevingsgezind.
Laat de champagne aanrukken op pagina 7.

Een Palestijnsejongen in een ziekenhuisbed: Een 'high-velodty-kogel' uil een Israëlisch geweer kostte hem z'n been.
regio ooit z'n huis gedurende tweeën-
twintig dagen niet verlaten.
. Tijdens die periodes kunnen de Pales-
tijnse kinderen ook onmogelijk naar
school. De Israëlische autoriteiten slui-
ten de scholen zelfs vaak. Het afgelopen
jaar zijn de scholen minstens zes maan-
den gesloten geweest. Volgens Israël zijn
de scholen broeihaarden van verzet.
Geert Van Moorter wijst erop dat dit
misschien voor universiteiten of hoge-
scholen kan opgaan, maar zeker niet
voor het lager onderwijs. Integendeel,
hoe meer kinderen op school, hoe
minder er in de straten met stenen
gegooid kan worden. Palestijnen die hun
kinderen thuis onderricht willen geven
in kleine groepjes, worden beschuldigd
van 'komplot-smederij'.

Palestijnse jongeren onder vuur

Het dodelijk effekt
van traangas en kogels
D e ~estijnen verge~~ken zich So~ met kaktussen, planten waar

het in de door Israël bezette gebieden (Gaza en de Westbank)
van krioelt. Het punt van overeenkomst is de onuitroeibaarheid

van beide soorten. Na meer dan één jaar 'Intifadah' en honderden
Palestijnse doden gaat de Stenenoorlog onverminderd voort. Met
hetzelfde entoesiasme en dezelfde hevigheid, zegt Geert Van Moorter, een
Belgische arts die tussen 20 en 30 november deel uitmaakte van een
medische delegatie op bezoek in Israël en de bezette gebieden. Deze
drie-koppige delegatie bereidde de komst voor van de uitgebreidere
missie van dertien Belgische medici, die vorige week naar België
terugkeerde. Geert Van Moorter was vorige week woensdag in Leuven
om over zijn ervaringen te vertellen.
Sinds de Zesdaagse oorlog in 1967
houdt Israël Gaza en de Westbank bezet.
Binnen bezet gebied leven ongeveer
anderhalf miljoen Palestijnen. Daarvan
heeft 55% het statuut van Palestijns
vluchteling. 350.000 Palestijnen zijn
ondergebracht in kampen. De bezetting
van die gebieden houdt onder andere in
dat de ordehandhaving gebeurt door
militairen: Israëlische militairen pa-
trouilleren voortdurend door de straten.
Ook vele 'settlers', inwoners van joodse
nederzettingen in het gebied, lopen
gewapend rond.

Trauma
Door het trauma van de tweede wereld-
oorlog heeft de rest van de wereld de
joden vrij veel toegestaan. VolgensGeert
Van Moorter vertonen de joodse wetten
die het samenleven van Palestijnen en
joden moeten regelen, nochtans gelijk-
aardige trekjes met het apartheidsregime
in Zuid-Afrika. Zo pendelen dagelijks
150.000 Palestijnse arbeiders van de
bezette gebieden naar Israël, om daar als
gastarbeider te gaan werken. Overnach-
ten mogen ze er niet, want tussen één en
vijf uur 's morgens is hun aanwezigheid
in Israël verboden.

Er zijn nog andere overeenkornsten :
in de bezette gebieden zijn de joodse
nederzettingen met prikkeldraad en mili-
taire bescherming omsingeld. Ze zijn
uiteraard enkel voor joden toegankelijk.
Het wegennet dat de Israëli's hebben
aangelegd tussen Israël en de bezette
gebieden verbindt de joodse nederzettin-
gen met elkaar. Aftakkingen naar de
Palestijnse dorpen zijn er niet. Binnen de
Joodse nederzettingen wordt de Israëli-
sche wetgeving toegepast, terwijl de
Palestijnen onderworpen zijn aan allerlei
andere - vaak arbitraire - wetten. In
Israël zelfleven 750.000 Palestijnen met
Israëlisch staatsburgerschap. Ook zij
worden behandeld als tweederangsbur-
gers.
De Israëli's boykotten ook alle moge-

lijke vormen van Palestijnse organisatie:
de landbouw door het zaadgoed duurder
te verkopen aan Palestijnen dan aan
joden, de ekonomie door de eksport van
pompelmoezen uit de Gaza-streek te
verbieden of te beperken. Zelfs afvalop-
haling langs de straten wordt soms
verboden. Andere vormen van terreur in
de bezette gebieden zijn het instellen van
de avondklok of van een langdurig
uitgaansverbod. Zo mocht een bepaalde

Pesterij
Reaktie van de Palestijnen op al deze
pesterijen kon niet uitblijven. Voor Geert
Van Moorter kwam de 'Intifadah' dan
ook niet onverwacht. Tijdens z'n verblijf
heeft hij gemerkt dat de opstand trou-
wens zeer goed georganiseerd is. Het
gaat niet enkel om 'stenengooiende
kinderen'. Om de tien dagen wordt er
een pamflet rondgedeeld met daarop de
richtlijnen voor de komende weken.
Meestal gaat het dan om stakingsakties.
Die stakingen fungeren als een nationale
vuist tegen de bezetting.
Geert Van Moorter heeft als arts

verder vooral oog gehad voor de medi-
sche toestand in de bezette gebieden.
Palestijnse dokters hadden om zo'n
Westerse delegaties gevraagd op een
konferentie van Niet-Goevernementele-
Ontwikkelingsorganisaties (NGO's),
onder supervisie van de UNO, in sep-
tember 1988 in Genève. De 'Intifadah'
heeft tegenreakties uitgelokt van het
Israëlische leger. Daarbij wordt massaal
gebruik gemaakt van traangas. AI is
traangas in sommige gevallen een eufe-
mistische term.
Geert Van Moorter: «Traangas lijkt in
Europa een onschuldig middel. Ook bij
ons wordt het gebruikt om betogingen te
onderdrukken. Het effekt is enkel dat je

vervolJ op p.6 ..
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Hendrik Delagrange

Filip Dutoit Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit, en ondertekend zijn met naam, studiejaar en
adres. Wie liever niet heeft dat zijn naam gepubliceerd wordt, moet dit duidelijk
motiveren. -,

Brieven die langer zijn dan 25 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ± 1getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst zoals re ons
bereiken.

Geert Waegeman

Tofste kot (1) het andere geslacht.
Daarom hadden we eerst gewoon

's avonds laat een brief in de brievenbus
gegooid, wals we nog bij een aantal
andere koten hebben gedaan die de-
relfde beperking kenden. Geruchten
alsof we er als meisjes aan de stoep zijn
gezet, zijn ongegrond. Op een vrij
moment van een andere 'jury-avond'
hebben we het Justus LipsiuscoUege
alsnog de kans gegeven op een confron-
tatie met de criteria van de kotwedstrijd.
Je kan enthousiast zijn of niet over het
systeem van het Justus LipsiuscoUege,
wij hebben als jury een correcte beoor-
deling en informatie nagestreefd.

Ten tweede wil ik nog een bedenlring
kwijt bij de woonkultuur van het tofste
kot, Brusselsestraat 226. Wat de door-
slag heeft gegeven, is niet dat re vegeta-
risch koken, wel dat re het de moeite
waard vinden samen te koken. Ze
rekenen op elkaar om de concrete
afspraken van het 'kotboek' ook uit te
voeren. Daarbij blijven re niet steken in
'navelstaarderij' door een eenzijdige ge-
richtheid op de studies en op mekaar,
maar re kijken verder dan hun neus lang
is; re proberen hun verantwoordelijk-
heid op te nemen en voeling te hebben
met wat in onze samenleving wal leeft.

Wij hopen dat deze wedstrijd heeft
bijgedragen tot een veiliger en minder
anoniem, onverschillig samenleven van
studenten, wat toch ons enige streefdoel
is.

Hier het korte relaas v/e verontwaar-
digd kot. Toen we hoorden van de
wedstrijd 'tofste kot' waren we er als de
kippen bij om deel te nemen. Dat was
nog eens een initiatief om U tegen te
reggen. Die week is ons kot van boven
tot onder gepoetst. Allerhande brochu-
res en boekjes werden geraadpleegd om
te weten wat kon en wat niet kon en ons
kot bleek beter in orde dan we zelf
dachten. We maakten de stoutste plan-
nen als we luidop droomden van de
stereo die er te winnen viel. We wisten
zelfs al waar we hem zouden plaatsen. Er
waren immers dingen genoeg die voor
ons pleitten. Op welk kot kweekt men
immers konijnen, of doet men aan
opvang van daklozen (stutt-werking)? Is
er nog een tweede kot dat een feesije kan
organiseren met de mensen die dè laatste
20 jaar op 't kot zaten? Een kot dat
culturele uitstapjes doet? Dat wilden we
wel eens weten!

Het heeft niet mogen zijn. Ze zijn ons
vergeten! Niet het minste bezoekje
hebben we gekregen (en naar 't schijnt
zijn we niet de enigen.) Spijtig! Mis-
schien heeft dit schrijven niet veel baat
meer maar het moest ons van de lever.
Misschien is het beter dat we volgende
keer wat minder hard van stapellopen.

Bavo Verwimp
namens Jole, Tiensevest 128

~.

JOORIS GAAT VREEMD
Student Aid '89

"Geen stickers en plantjes"
Student Aid haalde vorig jaar

4,5 miljoen op voor een
stuwdam in Togo. Voor dit

jaar werd een landbouwprojekt in
Tanzania uitgekozen. De jonge
organisatie wil ontwikkelingshulp
populair maken, ook al gaat dat ten
koste van de boodschap ervan. Of
komt in dat laatste enige verande-
ring? Dit jaar neemt Student Aid
zich voor meer te letten op het
inhoudelijke aspekt, en bij het
grote publiek meer ekspliciet soli-
dariteit met de Derde Wereld te
bepleiten.

verbeteren van irrigatiewerken en het
aanleren van nieuwe landbouwtechnie-
ken. Daarbij wordt altijd voor ogen
gehouden dat de bevolking in staat
gesteld moet worden het projekt uitein-
delijk zelf te bestendigen.

deseilanden. Verder is en blijft het de
bedoeling van Student Aid het grote
publiek in kontakt te brengen met
ontwikkelingssamenwerking in al zijn
vormen.

Annick De Smedt
PoUtiek

Coopibo bestaat al zo'n 25 jaar en heeft
zich tot nog toe uitsluitend beziggehou-
den met het uitvoeren van projekten. Er
zijn al genoeg organisaties die de straat
opgaan, zo luidt het argument. De laatste
jaren is er echter verandering gekomen
in die opvatting. Bij Coopibo is men er
zich namelijk heel goed van bewust dat
de projekten die zij en andere organisa-
ties uitvoeren nooit het probleem van de
onderontwikkeling zuUen oplossen.

Daarvoor is een nieuwe Noord-Zuid-
politiek nodig met onder meer recht-
vaardige grondstoffenprijren. Maar zo'n
politieke ommekeer kan alleen als de
westerse bevolJang overtuigd IS van de
noodzaak daartoe. De bevolking moet
dus gesensibiliseerd worden, en een
ontwikkelingsprojekt is daarvoor de
gedtoomde aanleiding.

De keuze van Coopibo en Student
Aid is gevallen op een landbouwprojekt
in Tanzania, in de buurt van het
Kilimanjarogebergte. Meer bepaald gaat
het om het aankopen van ossen, het

.Tofste kot (2)Sympatiek
De motivering van de keuze voor
Tani.ania is op zijn zachtst gezegd
merkwaardig. "Tanzania is een land om
van te houden", werd ons op de
perskonferentie gezegd. Niet alleen heeft
het land belangrijke toeristische troeven,
maar ook politiek staat het goed aange-
schreven. Tanzania heeft een zeldzaam
stabiel regime, kent geen hongersnood
en heeft in Nyerere een leider die
internationaal goed staat aangeschre-
ven.

Op de vraag wat dat 'sympatieke'
voor motief is, en of landen die niet
gezegend zijn meteen arm-maar-proper- ---------------------------
imago géén recht hebben op onze posten v~n de na~on~~e liftaktie meer" worden,.al zal de klemtoon daar meer
solidariteit, haastte men zich om ons te informatie aanwezig ZIJnover het pro- liggen op de 'positieve' kant van Afrika.
verrekeren dat dit absoluut niet de jekt waar alles om draait. Verder zullen Naast politici en joernalisten, die het
bedoeling is. Maar het grote publiek, dat er. naa~ ~ents voorbeel~ in de zes respektievelijk zullen hebben over ont-
niet spontaan geïnteresseerd is in de universiteitssteden alternatieve lessen ge- wikkelingssamenwerking en beeldvor-
Derde Wereld, kan als eerste kennisma- geven worden, waar de Tanzaniaanse ming, zijn er muzikanten en sportlui
king best een bevestiging missen van de gast van Student Aid en ontwikkelings- uitgenodigd. De bedoeling is aan te
oude vooroordelen die we hebben als we helpers het zuUen hebben over een tonen dat Afrika meer in zijn mars heeft
over de Derde Wereld praten: burge- ~paald aspekt van d~ situatie in Tanza- dan we denken. Op een onderhoudende
roorlog, inkompetente politici, schen- ma. Welk aspekt Prec:'eshangt af van de manier, dat spreekt vanzelf
ding van mensenrechten ... De herinne- wensen van het publiek ..
ring aan de - zij het kortstondige - golf Ook zuUen er talk~hows gehouden
van solidariteit met Ethiopië is blijkbaar
vergeten.

nvdr: De versie die in Veto verschenen
is. is ons meegegeven door de gangve-
rantwoordelijke van de deelnemende
gang van het Justus Lipsiuskollege. Toch
blijft het vreemd dal de jury zonder te
kontroleren aan het Justus Lipsiuskol-
lege is voorbijgegaan, om dan op een
andere avond op die stap terug te keren.
De ontoegankelijkheid van het kollege
voor meisjesstudenten was weliswaar
een onoverkomelijke hinderpaal om de
wedstrijd te winnen, maar niet om op
andere vlakken (veiligheid, verhouding
prijs-kwaliteit, ...) geëvalueerd te wor-
den.

Naar aanleiding van de wedstrijd van 't
tofste kot die voorbij is, wou ik nog
enkele kanttekeningen maken.

Vooreerst wil ik een rechtzetting doen
van het Veto-artikel van vorige week ten
aanzien van het Justus LipsiuscoUege.
Wij hebben de gang die ingeschreven
had, aan een onderwek onderworpen
met een jury van één meisje, twee
jongens. Het is inderdaad zo dat we het
eerst niet van plan waren, omdat re een
"zware beperking in het binnenhuisreg-
lement" hadden, nl. toegangsverbod tot

Zoals de vorige jaren is er een taakverde-
ling. Student Aid gaat samenwerken met
een organisatie die zelf projekten op
poten zet en begeleidt. Student Aid zorgt
namelijk alleen voor het geld. In tegen-
stelling tot de laatste twee jaar wordt
echter niet meer samengewerkt met
Vredeseilanden, maar met het veel
minder bekende Coopibo (Coöperatie
Internationale Bouworde). Daarvoor
worden twee motieven aangevoerd. Ten
eerste wil Student Aid zich nadrukkelijk
onafhankelijk opstellen: het is niet de
jeugdorganisatie van bijvoorbeeld Vre-
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Lessen
De voorgaande akties van Student Aid
waren weliswaar in financieel en publi-
citair opzicht suksesvol, maar bleven
niet zonder kritiek. Student Aid ver-
kocht zich een beetje als de ideale
ontwikkelingsorganisatie, wat indirekt
neerkwam op een negatieve kritiek op
de reeds bestaande organisaties. Ook
kwam het gebeuren nogal luidruchtig en
arrogant over; het leek wel of de honger
in de wereld gevierd werd. Kortom, de
boodschap van solidariteit met de Derde
Wereld raakte volgens velen op de
achtergrond. De organisatoren hebben
die kritiek ernstig genomen en beloven
dit jaar een inhoudelijk sterkere aktie te
voeren. Al kan het ook dit jaar niet
zonder hier en daar een taarten- of
pannekoekenslag. De autonomie van de
komitees, heet dat dan.

Om te beginnen zal er op de kontrole-

Oplage: 8000 eksemplaren
Zetwerk: Alfaset Leuven
Drukkerij: Rotatyp Brussel
Abonnementen: Studenten: 250,-; niet-studenten: 300,-; steun vanaf 600,-; over
te schrijven op rek. nr. 001-0959719-77
Agenda en Ad Valvas: ten laatste donderdag voor verschijnen om 18.00 uur op
het redaktieadres bezorgen
Redaktievergadering: iedere vrijdagnamiddag om 15.00 uur

r : 7~
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~elektiekriteria voor Erasmusbeurzen

Een selektie door sekretaresses
Erasmus, het plan voor de

uitwisseling van Europese
universiteitsstudenten, dat

in 1986 door de Europese Kom-
missie uit de grond gestampt werd,
begint langzamerhand alle geesten
te roeren. Overal zijn er nu Eras-
musverantwoordelijken, -koördi-
natoren en -werkgroepen. En als je
aan je jaargenoot vraagt wat hij
volgend jaar precies denkt te doen,
krijg je dikwijls het veelzeggende
antwoord: "Erasmus". Leuk. Al-
leen, wat als er straks meer kandi-
daten dan mogelijkheden zijn?

Het denk- en praatwerk rond het Eras-
musprojekt heeft zich in de beginfaze
vooral rond praktische problemen ge-
koncentreerd. De eerste bekommernis
was het projekt van de grond krijgen;
effektief studenten naar buitenlandse
universiteiten zenden. Dat betekende
bijvoorbeeld dat onderwijsprogramma's
op elkaar afgestemd moesten worden en
dat de wettelijke erkenning van in het
buitenland gevolgde vakken gegaran-
deerd moest worden.

Dat betekende ook dat aan de taal-
problemen gesleuteld moest worden.
Een probleem dat aan Vlaamse universi-
teiten ekstra-prangend is, want het aan-
tal Europeanen die Nederlands spreken
is uitermate beperkt. Het gevaar bestaat
dus dat Vlaanderen een 'voetnootregio'
in het Erasmusdossier wordt. Aangezien
het nederlandstalig universitair onder-
wijs weinig Europese studenten weet te
bekoren, riskeren de eigen studenten ook
nauwelijks van de uitwisseling te kunnen
profiteren.

Veel
Wat niet wegneemt dat de ruime rucht-
baarheid die aan het Erasmusi
ven wordt, vele studenten aan het
dromen heeft gezet. Het aantal kandida-
ten voor uitwisseling was vorig akade-
miejaar nog vrij beperkt. Maar daar lijkt
nu definitief verandering in gekomen te
zijn. Aan de rechtsfakulteit bijvoorbeeld
- wat de Erasmusuitwisseling betreft
nog altijd zowat de koploper aan onze
universiteit - rekent men erop volgend
akademiejaar zowat honderd studenten
uit te zenden. Die honderd gelukkigen
zullen geplukt moeten worden uit een
driehonderdtal kandidaten.

Een. verhouding van één uitwisseling
op drie kandidaturen dus, en de kans zit
er dik in dat die verhouding in de
toekomst nog kleiner wordt, dat er met
andere woorden nog meer kandidaturen
zonder gevolg geklasseerd zullen moeten
worden. Vraag is dan op welke basis dat
gebeurt. Het wordt hoog tijd dat aan

selektiekriteria voor Erasmusbeurzen
wordt gedacht.

Indien er geen sluitend systeem voor
de selektie van Erasmusstudenten uitge-
dokterd wordt, is het gevaar namelijk
niet denkbeeldig dat er enkel op basis
van studieresultaten geselekteerd wordt.
En naarmate de verhouding kandidaten-
gegadigden nog krapper wordt, zou dat
op termijn van het hele Erasmusprojekt
een nieuw elite-projekt maken. Alleen
de studenten met grote of grootste
onderscheidingen zouden nog voor uit-
wisseling in aanmerking komen. Wat
ekspliciet niet de bedoeling van het
Erasmusgebeuren was. Het hele opzet
wou de kulturele integratie van Euro-
pese universiteitsstudenten bevorderen.
Het was niet de intentie een nieuw idee
voor de haantje-de-voorsten te lance-
ren.

Pool
Ook binnen Kringraad is een werk-
groep-Erasmus opgericht. Die werk-
groep nu is op de laatste Algemene
Vergadering, afgelopen vrijdag, met een
voorstel voor een selektieprocedure op
de proppen gekomen. Een voorstel dat
bij de Kringraders op vrij algemene
instemming kon rekenen, en dat na een
kleine amendering werd goedgekeurd.

Het voorstel vertrekt van de bekom-
mernis om de selektie te maken via een
drietal realistische en objektleve kriteria:
de talenkennis, de motivatie en het
non-risiko-student zijn. Het was in feite
de bedoeling ook rekening te houden
met de kennis van het land waar men wil
gaan studeren. Die kennis van land en
kultuur zou trouwens ook een aspekt uit
de motivatie van de kandidaat-Erasmus-
student kunnen zijn. Maar omdat de
evaluatie de kennis van land en kultuur
makkelijk zou vervallen in een soort Van
Pool tot Evenaar-spelletjes, is in bet
voorstel dan toch van dat vierde element
afgezien.

Nu stelt zich de vraag hoe de drie
overblijvende elementen (talenkennis,
motivatie en non-risiko-student zijn) in
een selektieprocedure geëvalueerd moe-
ten worden, en of ze alledrie een even
zware rol moeten spelen. Want vooral
de elementen motivatie en non-risiko-
student, kunnen lang niet onschuldig
genoemd worden. Hoe moet je in
hemelsnaam een motivatie evalueren, en
boe houd je die evaluatie enigszins
objektief? En wat betreft de eis dat de
kandidaat voor een Erasmusuitwisseling
voldoende garanties biedt dat zijn slaag-
kansen door eventuele praktische pro-
blemen in het gastland niet in bet
gedrang komen: hoe vermijd je dat men
in praktijk toch slechts met studieresulta-
ten rekening houdt?

. Mini
Er zijn op Kringraad stemmen opgegaan
om het non-risiko-aspekt in eerste in-
stantie niet in rekening te brengen, en
slechts mee te laten spelen als twee
kandidaten wat talenkennis of motivatie
betreft even goed blijken te zijn. Maar
omdat de evaluatie van een motivatie zo
subjektief dreigt te zijn, en omdat in het
voorstel nergens studiepercentages te
pas komen, werden die bezwaren niet
weerhouden.

Wat houdt dat voorstel dan precies
in? Welnu, aan elke kandidaat-Erasmus-
student zou per beurs waarvoor hij zich
kandidaat stelt (maksimaal drie per
student) gevraagd worden een minidos-
siertje samen te stellen. In zo'n minidos-
siertje zou afgezien van de administra-
tieve gegevens ook een attest van talen-
kennis moeten steken, een uitgeschreven
motivatie van maksimum één bladzijde
en de melding of de kandidaat in de
afgelopen twee akademie jaren in eerste
of in tweede zit geslaagd was.

Op die drie elementen zouden dan
punten van één tot vier geplaatstjnoeten
worden. Voor de talenkennis refereert
men naar de nivo-testen die door het
Centrum voor Levende Talen (CLT)
georganiseerd worden. (Het spreekt van-
zelf dat op het CLT dergelijke testen dan
ook het hele jaar door afgenomen
zouden moeten worden.) Wie voor de
taal van het land waar hij naartoe wil
toegelaten wordt tot het CLT-nivo 2,
krijgt twee punten. Voor een toelating op
nivo 3 krijgt hij drie punten, en wie nivo
4 haalt krijgt vier punten. Daarbij wordt
wel verondersteld dat alle studenten
voor Frans en voor Engels toegelaten
zouden worden tot nivo 3, zonder dat ze
dat via het CLT nog eens ekspliciet
moeten bewijzen.

~dministtatief
Ook de melding of de kandidaat gedu-
rende de afgelopen twee akademie jaren
al dan niet in eerste of in tweede zit
geslaagd was, zou in een eenvoudige
puntenkwotering van één tot vier gego-
ten moeten worden. Wie telkens in
eerste zit slaagde, krijgt vier punten. Wie
twee akademiejaren terug nog een twee-
de zit nodig had, maar het vorig
akademiejaar in eerste zit slaagde, krijgt
er drie. Wie aanvankelijk in eerste zit
slaagde, maar het vorig jaar toch een
tweede zit nodig had, heeft recht op twee
punten. En voor een student die telkens
in de septemberzittijd slaagde is nog één
punt weggelegd.

De bedoeling van zo'n systeempje ligt
voor de hand. Wie nooit tweede zit
heeft, wordt vrij goed gekwoteerd, of hij
nu voldoeningen of onderscheidingen
haalt. Wie wel eens tweede zit nodig
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Voetbal Heren Volley Dames

.:

Minivoetbal Heren

16.00 u VRG - Medika
17.00 u Germania - Pedagogie
18.00 u Apolloon - Politika 1
19.00 u Politika 2 - Kampus Irena

Basket Heren

14.00 u Ekonomika - Politika
19.00 u Medika - Chemika
16.00 u Apolloon - VRG
17.00 u VTK - LBK

Volley Heren

14.00 u Wina - VRG
15.00 u Apolloon - Pedagogie
16.00 u Industria - Lerkeveld
17.00 u Citee - VTK

14.00 u Ekoaomika - Wina 2
15.00 u VRG - Apolloon
16.00 u Pedagogie - LBK
17.00 u Wina 1 - Medika

SPort moet heroïsch zijn. Billen en handen
opengereten op een hardbevroren voetbalmat.
Of doorregende sporttruitjes en zompig schoei-
sel. Ook volleybal moet trouwens in open lucht

gespeeld kunnen worden. Met verkleumde vingers
het leder blijven martelen, of is het omgekeerd. In
ieder geval, onder een stralend lentezonnetje is het
allemaal niet echt. Maar dat is nog niet tot iedereen
doorgedrongen.

We zijn ondertussen bij de kwartfinales terecht
gekomen. Alle wedstrijden worden gespeeld op I
februari, in de namiddag. Hier volgen de precieze
tijdstippen.

14.00 u VTK 1 - Thomas Morus
15.30 u Apolloon - Pauskollege
17.00 u Wina - Politika 2
18.30 u Germania - Lerkeveld

MET GRAFFITI DE MUUR DOOR.
PAASVAKANTIE '89

Rondreis
Berlijn-Leipzig-Weimar-Dresden-Potsdam

Programma: een trajekt met heel wat historische hoogtepunten zoals
het bezoek aan het nazi-koncentratiekamp Buchenwald, de vesting van
Köningstein, Slot Sanssouci in Potsdam ... l

Een reis ook met heelwat kontakten met jongeren uit de DDR, op
ontmoetingen, fuiven ... Hoe leven jongeren inOost en hoe leven re in
West?
Een reis waarbij de 25 deelnemers ook nog tijd genoeg hebben voor
zichzelf en hun eigen interesses.

Vertrek: zo. 25 maart, Terug: di. 4 april.

PRIJS: 7890 BF.

Geïnteresseerd? Vul onderstaande strook in en stuur hem op naar
GRAFFITI, Stalingradlaan 18, 1000 Brussel, of telefoneer

02/512.19.36

Voornaam, Naam: .

Adres: ..

Tel: Leeftijd: .............................. ~
.:::
~
-è~

o Ik wens meer informatie
o Ik wens deel te nemen aan de reis naar de DDR.

gehad heeft, wordt alvast niet uitgeran-
geerd. Hij kan nog steeds voor een
Erasmusuitwisseling in aanmerking ko-
men, als hij bijvoorbeeld met zijn
talenkennis wel hoge punten skoort.

Tot hier toe zou het selektiewerk dus
louter administratief werk moeten zijn.
Attestjes van het CLT kontroleren, of
punten zetten op het slagen in eerste of in
tweede zit, is werk dat op de sekretaria-
ten van de fakulteiten kan gebeuren. En
dat is ekspliciet de bedoeling: door een
soort automatisering van de selektiepro-
cedure kan subjektiviteit en het bevoor-
delen van de grote graden-jagers zoveel
mogelijk seweerd worden.

staande uit twee professoren, één assis-
tent en één student. Elk van de komrnis-
sieleden zou dan ook de motivatie van
de kandidaten met een punt van één tot
vier moeten kwoteren. De eindkwote-
ring wat de motivatie betreft kan dan het
gemiddelde van de afzonderlijke kwote-
ringen van de kommissieleden worden.

Rest aan de kommissie enkel nog een
eindrangschikking op te maken. Er zijn
drie kriteria, waarop telkens vier, dus in
totaal twaalf punten uit te delen zijn. Op
die manier is voor elke bestemming een
rangschikking van de kandidaten op te
stellen, en zijn de beschikbare plaatsen in
volgorde van de skores van de kandida-
ten uit te delen. Een niet eens zo
omslachtige bezigheid. Maar de enige
garantie om het Erasmusprojekt uit de
greep van vriendjespolitiek of punten ja-
gerij te houden.

Hit-parade
De evaluatie van een motivatie is
evenwel niet te automatiseren. Daarom
stelt Kringraad voor dat er per fakulteit
een kommissie wordt opgericht, be- Benoit Lannoo

GESTOELD - Wie tot dusver in de mening verkeerde dat er aan het sportkot
slechts onderwijs verstrekt werd vanop bok, ongelijke leggers en startblokken
had het goed mis. Onze atletische broeders hadden, zonder dat wij er erg in
hadden, al 50 jaar een heuse leerstoel Die zit! (Foto Hendrik De/agrange)
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Johan Leysen, de kleine chemikus

Zonder er een bal van af te weten
Het waren vorige week spannende momenten voor de ploeg rond

•Wittgenstein Incorporated .Normaal zou men woensdagavond
het voorlopige produkt met het publiek konfronteren, maar het

werd donderdag. Wegens een sterfgeval in de familie van de akteur,
geraakte men in moeilijkheden met het tijdsschema. Tevoren had men
op verschillende plaatsen moeten werken (Amsterdam, Brussel en
Leuven), en dat betekende telkens weer wennen aan de nieuwe ruimtes.
Het had dus echt wel beter mee kunnen zitten. Aan Johan Leysen, akteur
van de monoloog, de vraag hoe de voorstelling gegroeid is.

Veto: Heb je geprobeerd je in te werken
in het denken van Wittgenstein?
Leysen: «Ik heb een tijdlang de 'Filoso-
fische Onderzoekingen' naast mijn bed
liggen gehad. Door de 'Tractatus'ben ik
nooit heen geraakt. De regisseur en ik
hebben nu toch het voordeel dat we op
één of andere manier als wetenschappers
beladen zijn. We kunnen ons een zekere
frisheid permitteren. Eigenlijk zijn we
net als twee kleine jongeties die net hun
eerste doos 'kleine chemikus' gekregen
hebben. We proeven eens wat alles
oplevert. Zo zitten we maar over Witt-
genstein te praten, zonder dat we er een
bal van afweten.»

Veto: In zijn tekst geeft auteur Verburgt
de visie op Wittgenstein die jij gebruikt
voorjouw interpretatie.Hoe anders is de
echte Wiugenstein door die twee inter-
preterende tussenstappen geworden?
Leysen: "De biografische Wittgenstein
stond bekend om zijn moeizame en
weerbarstige manier van kollege geven.
Hij bracht zichzelf in stemmingen, die
hem gedachten opleverden. Daarvan
sprak hij er maar een aantal uit aan zijn
publiek, dat diende als klankbord. De
aanwezigen, geen studenten maar een
uitgelezen referentiekader, lieten hem toe
terug op zijn gedachten te komen.»
«In de tekst van Verburgt vind je twee

dingen. Er zijn de autentieke woorden
van Wittgenstein, overgeleverd via een
publikatie van Cyrill Barret. Daarnaast
zijn er minutieuze, maar volledig imagi-
naire beschrijvingen van het verloop van
de lessen. Verburgt heeft zich erg sekuur
toegelegd op de vraag wat Wittgenstein
deed om van de ene gedachte naar de
andere te komen. Hij legt sterk de
nadruk op het performance-karakter
van de lessen. Als Wittgenstein onzeker-
heid wou laten doorklinken in zijn
woorden, dan was dat om de aandacht
en de koncentratie van zijn publiek op te
eisèn,»

Leysen: «De paradoks waar je op wijst,
is die van het toneelspelen. Doen alsof ik
het bedenk, behoort in dit geval tot de
afgesproken toneelwerkelijkheid.»
«Toch is er ook ruimte voor improvi-

satie. We hebben nauwelijks een mise en
scène bedacht. Wat ik doe, hangt af van
wat ik op dat moment nodig heb. Dat
heeft dan weer te maken met wat er
voorafgaat en wat volgt. Van de vrijheid
om op het moment zelf keuzes te doen,
wil ik gaandeweg wel meer gebruik gaan
maken.»

«Regisseur Jan Ritsema en ik volgen
die lijn. We hebben ook nauwelijks
wijzigingen aangebracht in de tekst. Als
een gedachte helderder wordt doordat er
beschreven staat hoe je er op komt, dan
kun je ze w beter overbrengen. De
schaamteloosheid die Wittgenstein zich
permitteerde om tot die gedachte te
komen, proberen we parallel te laten
lopen met hoe wij te werk gaan. Dit wil
zeggen, wij willen niet werken om
ambitieus toneel of een goede voorstel-
ling te maken, maar we willen helder-
heid betrachten. De eksaktheid en de
zorg waarmee Verburgt alles beschrijft,
loopt parallel met Wittgensteins be-
trachting om de juiste inhouden mee te
delen.»

Veto: In de tekst zijn er de autentieke
woorden van Wiugenstein naast be-
schrijvmgsgedeelten: Waarom worden
de twee gespeeld?
Leysen: «Omdat ze kruisbestuivend
werken. De tekst wordt helderder door-
dat je de omstandigheden kent waarin
hij gezegd wordt. Omdat Wittgenstein
iemand was die door omstandigheden in
de stemming kwam om een tekst te
brengen, is het spannend de omstandig-
heden te beschrijven die tot de tekst
leiden. De tekst in de indirekte rede helpt
die van de direkte rede.»
«Het is heus niet w uitzonderlijk om

die twee soorten tekst tegelijk te bren-
gen. Hetzelfde doet zich voor wanneer
iemand boeiend aan het vertellen is. Dan
neemt de verteller ook vaak de houding
aan van degene waarover hij het heeft.
Je ziet dat bijvoorbeeld in een mop,
waar de verteller zich helemaal inleeft in
zijn personage.»

Veto: Je doel is een parallellie te
verkrijgen tussen jouw akteren en Wiu-
gensteins doceren: Maar Wittgenstein
maakt zich overal van los, terwijl jij
vastzit aan je tekst Kan je da: doel dan
ooit wel bereiken?

Veto: Gaat het, vanwege de parallellie
tussen Wingensteins denken en jouw
akteren, nu eigenlijk omfilosofie, om het
verloop van de aktiviteit van het denken
of die van het akteren?
Leysen: «De opvoering gaat zeker over
een filosoof en de manier waarop hij
denkt. Dat is wat ik moet overbrengen:
tonen hoe hij denkt. Vandaar het 'In oor-
porated'. Ik moet die voorstelling w
helder mogelijk naar het publiek bren-
gen.»
«Misschien gaat het tegelijk ook wel

om de akt van het akteren. We plegen
een onderwek naar het",akteren in zijn
kaalst mogelijke vorm, namelijk het
tonen. In die zin is wat ik doe het best te
vergelijken met het bodeverhaal in de
tragedie. Daar arriveert een boodschap-
per om te vertellen wat er ergens gebeurd
is. Ook ik moet doen alsof ik een
bovenmenselijk geheugen heb en alles
precies uit de doeken kan doen.»

Veto: Je spreekt vaak over helderheid en
kaalheid. Wat bedoel je daar eigenlijk
mee?

Leysen: «Als ik Wittgenstein en Ver-
burgt voldoende bezit van me laat
nemen, als ik niets anders ben dan een
doorgever en als ik me niet koncentreer
op hoe het doen, dan is het gegeven op
zich zo mooi dat je het goed gaat spelen.
Kaalheid is dan: niets aanbrengen buiten
wat er staat. Dat moet je zo helder
mogelijk vertellen. Uit de repetities blijkt
dat dit momenten van schoonheid en
ontroering oplevert die je niet aange-
bracht hebt.»
«Ritsema is het type regisseur dat zich

interesseert voor mooi doorleefd to-
neelspel. Daarom ben ik naar hem
toegestapt. Ik had behoefte om eens iets
in die zin te doen. Als free-lancer word je
veel gevraagd voor dingen waarvan men

denkt dat je ze wel kan. Om de zaken fns
te houden, moet je op tijd eens kijken
wat je nog niet kan. In mijn geval is dat
die kaalheid, want er is durf voor nodig
om daarmee tot interessante resultaten te
komen.»
«Ons werk kun je samenvatten als het

kaalslaan, het afhalen en het wegbikken
van de ijdelheidjes die je aanbrengt. Er
gebeurt, verbloemd in het akteren, veel
onwaarachtigs op toneel. Eerlijk gezegd,
heb ik daar zelf ook wel kaas van
gegeten. Het is moeilijk om die onwaar-
achtigheid te vervangen. Meestal zet
men een andere onwaarachtigheid of
een stilering in de plaats.»

Zompig

Veto: Wat is het verband tussen de
kaalheid en de scenografie van Herman
Sorgeloos?

Leysen: «De ruimte is een probleem. Ik
beschrijf wel uitgebreid de uiterlijke
omstandigheden, maar ik ben niet echt
een personage dat op een bepaalde

olleges zijn vaak saai. Zeker die van filosofie.
Toch hebben akteur Johan Leysen en
egisseur Jan Ritsema elkaar gevonden om

een toneelopvoering te maken over de spannende
kolleges van Ludwig Wittgenstein. Het materiaal
leverde interessante mogelijkheden: beschrijvings-en
tekstgedeelten uit een filmscenario zouden elkaar
ondersteunen om Wittgensteins denkaktiviteiten zo
helder mogelijk te tonen. De try-outs in het Stuc
waren, zowel voor akteur als publiek, een belangrijke
test.
De gegevens heeft men sober geënsceneerd. Een

vierpanelige wand bakent het speelvlak af maar laat
een gedeelte van de achterliggende ruimte zichtbaar.
Een zwart gat, het zuigt de nieuwsgierigheid van de
toeschouwer naar zich toe. Vanuit deze zone komt
een man op. Zwart pak over een witte t-shirt. Een .
merkwaardige kombinatie. De kleding van de
wereldvreemde filosoof? Wittgenstein? Hij gaat
zwijgend zitten. Gespannen en gekoncentreerd,
rimpels in het voorhoofd. De stilte zal in de rest van
het stuk nauwelijks nog voorkomen, de rimpels
zullen niet meer verdwijnen.

ALLES KAAL SLAAN
Precies daar gaat het mis. Het tempo ligt w hoog

dat horen en verstaan er bij inschieten. Gewoon op
het gehoor is het al moeilijk een onderscheid te
maken tussen de verschillende soorten teksten. Ze
verstaan is nog een stap moeilijker. Eveneens ten
gevolge van het hoge tempo, hebben de momenten
van ontroering en schoonheid geen tijd om door te
kunnen werken. De trein raast verder en wie blijft
staan om even van het landschap te genieten, kan niet
meer mee. Bij dit alles verliest Leysen soms zelf de
pedalen. Een aantal versprekingen zijn er hèt bewijs
van.

Op die manier komt er natuurlijk niet veel terecht
van de doelstellingen die men voor ogen had
(namelijk: als men de omstandigheden kent waarin
de gedachten tot stand komen, dan wordt de gedachte
klaarder). Doordat de gedachtengang steeds onder-
broken wordt voor toelichtingen omtrent de omstan-
digheden, is het niet meer mogelijk het betoog te
volgen. Dat was misschien zelfs al het geval zonder
beschrijvingen tussendoor.

Glas
Als er zoveel informatie verloren gaat, kan men zich
de vraag stellen of het wel mogelijk is dat de
beschrijvingen helpen om het betoog te verhelderen.
Als het verstaan van de redeneringen niet centraal
staat, dan ligt de sleutel·van deze opvoering wellicht
in de laatste lijnen. Daar wordt gezegd dat Douglas
het betoog misschien niet begreep, maar wel
Wittgensteins bedoeling om door alles kaal te slaan
door te dringen tot de eenvoud van de glasheldere
inhoud. Zo gezien is het hoge tempo een gepaste
uitdrukking van de dominerende rol die Wittgenstein
speelde in zijn kolleges. Zonder hun leermeester te
kunnen volgen, was het publiek van Wittgenstein
getuige van een denker die doordrong tot waar hij
wou zijn. De verhouding van Leysen tot zijn publiek
is op dat vlak al net het zelfde.

'Wittgenstein Incorporated' is een opvoering
waarmee een hardnekkig gevecht geleverd moet
worden. Wie de tekst echt wil begrijpen moet hem op
voorhand een paar keer lezen en zich het verzameld
werk van Wittgenstein aanschaffen. Wie daartoe de
moed niet heeft, kan nog wel getuige zijn van de
uitputtingsslag tussen Johan Leysen en een zware,
lange tekst. Maar ook dan blijft het een voorstelling
die je beter twee dan één keer ziet. Voor wie ze nog
niet gezien heeft, is er dus een massa werk in het
vooruitzicht. (GS)

plaats zit te vertellen. Daarom kun je
niet, zonder in een raar soort anekdotiek
te vervallen, een konkrete lokatie beden-
ken. De enige link naar de echte
Wittgenstein-omgeving is een Spartaans
strandstoeltje, waarin hij placht te doce-
ren»
«De ruimte die Herman ontwierp, is

dienstbaar aan onze bedoelingen. Het is
een omgeving. Het licht daarin heeft als
funktie elke associatie die je klicheema-
tig aan filosofen vastmaakt, wals het
zompige, moerassige en hermetische, te
vermijden."

·Veto: Waarom moet dat zo p'er se
vermeden worden?
Leysen: «Omdat Wittgenstein zelf niet
aan het klichee van de filosoof beant-
woordt. Bij hem is alles helder en licht.
Hij gebruikt ook niet één moeilijk
woord. Alleen, de verbindingen die hij
maakt, zijn merkwaardig en onnavolg-
baar. Hij begint vragen te stellen waar de
anderen ophouden.»

Veto: Iemand gaat àver Wittgenstein
venellen. Welke instantie is eigenlijk die
verteller?

Leysen: «Dat is een vraag die ons tot nu
toe dagelijks bezighoudt. Die persoon
bestaat niet. Het is wat Ritsema een
zwevende persoon noemt. Het is niet
iemand. Van het ogenblik dat ik volgens
de konventie iemand ben op de scène,
speel ik een rol. Terwijl ik in dit stuk
geen rol speel. Het heeft eigenlijk meer
van een lezing dan van een stuk. Als
iemand een goede lezing geeft, maak je je
geen zorgen over de voorbereidingen
van die man op die avond. Tijdens zijn
lezing zie je hem niet als een personage.
Het gaat om wat er gezegd wordt.»

Geert Seis

Autistisch
Eens op zijn filosofenstoel gezeten, sleurt Leysen ons
tegen een hels ritme 'door Wittgensteins kolleges. Of
het nu om beschrijvings- of tekstgedeelten gaat, de
spanning van de gezichtsspieren blijft behouden. Dit,
tesamen met de bewegingen bij het verzitten en het
uitspreken van de tekst, zijn de enige aktiviteiten die
plaatshebben. Veel meer moet er ook niet worden
gespeeld. Wat in de beschrijvende tekst gezegd wordt,
hoeft niet nog eens met een handeling geïllustreerd te
worden. ('het publiek bestaat niet hoofdzakelijk uit
autistische mensen "Johan Leysen). Daarom worden
de beschrijvingen overgelaten aan de fantasie van de
toeschouwer. Die moet er maar een werkelijkheid
mee bouwen. Zeggen is zijn.

DEZEWEEK IN



Veto, jaargang 15 nr. 17 dd. 30 januari 1989 5

Een kijk op kunst

Mecenas leest voor uit eigen werk HET WEEKBLAD J»ANORAMA ZOEKT

Elkekring heeft ZÇ> zijn tradi-
ties. Germanisten houden
een feestweek, pedagogen

houden broodmaaltijden en kunst-
historici houden lezingen. Dit jaar
heeft Mecenas zijn lezingen gebun-
deld tot een heuse reeks. 'Een kijk
op kunst' begon op 19 januari en
loopt nog, om de twee weken, tot
15 maart. Jan Hoet en aanverwan-
ten staan niet op de affiche. De
lezingen worden verzorgd door het
eigen volkje: recent afgestudeerde
kunsthistorici stellen hun tesis aan
het publiek voor. Als er publiek is
natuurlijk.

nodig als we iets over De schilder
Rubens willen horen.
Nu is het wel zo dat er voor de eerste

lezing weinig kunsthistorici zijn komen
opdagen. Er waren echter verzachtende
omstandigheden: de eerste kandidatuur
stond voor de proefeksamens, tweede
kan vertrok op reis naar Firenze en de
licenties hadden de lezing al eens ge-
hoord op een studiedag.
Dat alles wil niet zeggen dat de

lezingen voor een breder publiek niet
interessant kunnen zijn. Volgende
woensdag staat er bijvoorbeeld De
verspreiding lIan het Bauhaus-idee in 2
Belgische tijdschriften op het program-
ma. Een onderwerp dat wellicht meer
aanspreekt dan Rubens' allegorische
werken. Volgens de organisatoren ligt de
moeilijkheidsgraad van de lezingen trou-
wens zeker niet te hoog, toch niet voor
studenten met 'enige' kulturele bagage.
Er wordt niet over de petjes heen
gepraat.
In de voorbije jaren stond er al eens

een grote naam uit het kunstwereldje op
de affiche. De kring merkte echter dat
dat nog geen garantie was voor een
ruime belangstelling. Vaak hadden de
organisatoren hun budget besteed aan
het overtuigen van de spreker zodat de
middelen ontbraken om enige rucht-
baarheid te geven aan de gebeurtenis.
Met rode schaamte-wangetjes werd de
organisator van Europalia dan voorge-
steld aan een eerder lege zaal.

hoe Mecenas dan zijn sprekers zal
uitkiezen.
Tenslotte is de opzet van de lezingen-

reeks ook in het bijzonder interessant
voor de kandidatuurstudenten kunstge-
schiedenis. Zij kunnen er zien en horen
hoe een tesis tot stand komt. De sprekers
leggen immers uit hoe zij aan hun
onderwerp kwamen, hoe ze het aanpak-
ten, uitwerkten ... Metodologisch heel
interessant dus. En w hoopt de kring zijn
aantal tesisstudenten in de toekomst tot
een minimum te beperken. Applaus.

Bart Dobbelaere

JONGE FREE-LANCE
JOURNALISTEN

Omdat u blijkbaar toch weer niet zit te blokken,
waarschijnlijk nog in het café hangt ook en dus
duidelijk genoeg vrije tijd hebt, bent u de geknipte
man/vrouw voor Panorama. Het toeval wil namelijk
dat wij nog jonge reporters zoeken. Voorwaarde is
wel dat u doorhebt dat Panorama anno '89 een ra-
zendsnel groeiend blad is, dat actuele reportages en
Nieuwe Journalistiek (de oude was versleten) combi-
neert met vlotte interviews en relativerende humor.
U wordt geacht :
• te kunnen schrijven in correct en lenig Nederlands
• het vak wél, maar uzelf niet ernstig te nemen.

'Een kijk op kunst': tweewekelijkse
lezingen in het Sencie-instuuut 00.28,
Rallenstraat 46, om 20.30u. Inkom
gratis. Woe 1feb.: Carl Van Cammeren
over 'De verspreiding van het Bauhaus-
idee in twee Belgische tijdschriften uit de
jaren '20: Het overzicht en 7 arts'

Twee weken geleden stond de eerste
lezing op het programma: Over enkele
allegorische olieverfschetsen van Ru-
hens en hun samenhang met de Hendrik
IV-cyclus. In de zaal zaten hooguit
twintig belangstellenden. Wie de titels
van de volgende lezingen overloopt mag
vrezen voor een blijvend gebrek aan
belangstelling. Brokaatpatronen op de
schilderijen lIanHans Memling of Kwa-
liteitslegwerk uit de gouden eeuw: zorg
en trots lIan het Brusselse wandtapijten-
centrum. Dat zijn geen titels om de grote
massa te lokken.
Die grote massa lokken is echter niet

de voornaamste betrachting van de
organisatoren. Met hun lezingenreeks
mikken zij in de eerste plaats op het eigen
publiek, de kunsthistorici. Daarom
wordt er geopteerd voor onderwerpen
die de buitenstaander misschien vrij eng
en gespecialiseerd overkomen. Lezingen
over Het impressionisme, Salvador Dali
of De pop-art spreken evenwel niemand
van de eigen kring aan. Dergelijke ruime
onderwerpen leiden immers tot - voor
kunsthistorici - te oppervlakkige ver-
haaltjes die, in het beste geval, louter
herkauwen wat hen in de kandidaturen
al uitvoeriger is verteld.

Een Valentijn~e
Dé attentie SCHRIJVEN NAAR: PANORAMA

Freelancers
Jan Blockxstraat 7
2018 Antwerpen.

Vul een Zoekertje in voor Valentijn
Een rooster is te verkrijgen op ons adre

Het kost je 50 frank ' ...

The Elusive Sign

Als je nu zegt, is het al voorbijAarzelend
Mecenas heeft dan nu het idee opgevat
jonge afgestudeerden uit te nodigen. Er
werd aanvankelijk vrij aarzelend gerea-
geerd. De studenten die de beste (hoogst
gekwoteerde) tesissen hadden geschre-
ven, reageerden het eerst. Zij zijn immers
vaak het zekerst van en het meest
tevreden over hun tesis, en bijgevolg ook
het meest geneigd om ermee naar buiten
te treden. Mecenas heeft de reakties
eigenlijk niet moeten selekteren volgens
kriteria als relevantie of representativiteit
van het onderwerp. De selektie is "vrij
natuurlijk gegroeid: zij die het eerst
reageerden hadden ook de beste waar."
Nu de spits is afgebeten verwacht
Mecenas voor de komende jaren wel
meer aanbiedingen van studenten die
hun tesis willen voorstellen. Benieuwd

dat ze de relatie met de kijker (voor
zover er een kijker geïnteresseerd was)
volledig hadden verwaarloosd. Dat had
uiteindelijk ook geleid tot het 'vermoor-
den' van de underground-film. Daarom
was het van dan af weer 'in' om
regisseurs als Godard, Pasolini en Fellini
de hemel in te prijzen. In elk geval was
alles gepermitteerd, op voorwaarde dat
het de artistieke 'voorouders' zou schok-
ken. Het is duidelijk dat achter de
slingerbewegingen die de Britse avant-
garde in deze periode onderging geen
grootse teorieën moeten worden ge-
zocht. De drastische ommekeer, die
telkens weer terugkeert, was vaak niet
meer dan de doorslag van een diep
gewortelde generatiekloof.

Na de parelties die bedoeld
waren als kennismaking
met de 'verborgen' Russi-

sche cinema, wil het Stuc haar
publiek er met een volgend film-
projekt van overtuigen dat avant-
garde meer is dan alleen maar wat
gelul en geëksperimenteer ver
voorbij de grens van het zinvolle.
Dit projekt met de prestigetitel The
Elusive Sign koncentreert zich vol-
ledig op wat de Britse 'enfants
terribles' in de jaren 1977 tot 1987
fabriceerden, zowel op het vlak
van film als op dat van video. Naar
het schijnt een turbulente periode.

Avant-garde is nooit 'nieuw' in de
letterlijke zin van het woord. Elke
vernieuwende avant-garde beweging
draagt telkens een stuk van haar voor-
ganger met zich mee, zodat de richting
van de nieuwe stroming vaak al op
voorhand vaststaat. Ze gaat telkens
radikaal in tegen de heersende artistieke
waarden en standaardnormen. Ook in
de Britse avant-garde film zijn dergelijke
breuklijnen zichtbaar. In de jaren zeven-
tig waren jonge cineasten enkel geïnte-
resseerd in "het formele aspekt van de
filmkonstruktie, daarbij soms nauw aan-
leunend bij het minimalisme. Heel ei-
genzinnig keken ze neer op de kitsch-
kultuur uit Hollywood, maar ook de
zogenaamde kunstfilms van Godard en
Bergman vonden in hun ogen geen
genade. Op het eind van de jaren
zeventig werd deze groep filmmakers
dan weer tegengesproken door bewegin-
gen die het met deze visie totaal niet eens
waren. Er was een sterke kliek van
vrouwelijke regisseurs met een eigen
distributiecentrum gestart. Deze vrou-
wen zochten in het medium zeker geen
spreekbuis voor het feminisme. Ze wa-
ren veeleer op zoek naar een autentieke
uitdrukkingswijze om de vrouwen haar
ervaringswereld in beeld te brengen, en
daartoe vonden ze de enge strukturalisti-
sche visie ontoereikend. Bovendien
vormde zich stilaan een nieuwe genera-
tie die deze op het formele gerichte
strukturering als manier van werken
meer dan voorbijgestreefd achtte. Het
gevaar voor maniërisme was immers
groot. De films kregen weer een verhaal,
en wel vanuit een meer persoonlijke
benadering.

Bagage
Het klinkt misschien elitair dat men eerst
voor het eigen kunst volkje wil zorgen,
maar voor de organisatoren lijkt het niet
meer dan normaal. Er worden immers al
vaak genoeg heel algemene lezingen
gehouden. We hebben Mecenas niet

Televisie
Hoewel de meeste avant-gardisten hun
werk beschouwen als een wetenschap-
pelijk eksperiment of als uitwisselings-
produkt onder kollega's, blijft het be-
perkte publiek dat zij bereiken toch een
handikap. Niet in het minst omdat de
.'ilm wordt benaderd als een konstruktie
en niet als het spiegelbeeld van de
realiteit of van wat dan ook, eist de
filmmaker ook veel van zijn publiek.
De konservatieve televisie in Groot-

Brittanië is bekend om haar fanatisme in
het weren van radikale ideeën en heeft
tot hiertoe slechts weinig tegemoetko-
mingen gedaan aan de jonge groep
avant-gardisten. De oprichting van
Channel 4, dat op 'The Eleventh Hour'
wél vernieuwend materiaal toont, was
een lichtpunt, hoewel de impakt van dit
net beperkt blijft. Anderzijds hebben
regisseurs als Peter Greenaway en Derek
Jarman, die toch bekendheid verwier-
ven bij het grote publiek, de Britse
avant-garde meer toegankelijk ge-
maakt.

In tegenstelling tot deze duidelijk van
elkaar te onderscheiden stromingen in de
jaren zeventig kan men moeilijk spreken
van één dominante strekking in de jaren
tachtig. Er is daarentegen een sterk
pluralisme voelbaar en de verschillende
cineasten hebben geen behoefte zich tot
één of andere beweging te rekenen.
Ongetwijfeld staat deze verdeeldheid,
die zorgt voor heel fragmentarisch aan-
doende produkties, in nauw verband
met het huidige politieke en sociale
klimaat van Groot-Brittanië, Het 'That-
cherianisme' impliceert uiteindelijk ook
dat er geen geld meer is voor 'nutteloos'
geëksperimenteer.

Generatiekloof
Begin jaren tachtig doken er bijgevolg
regisseurs op zoals Cerith Wynn Evans
en John Maybury die zich op alle
mogelijke manieren wilden onderschei-
den van hun voorgangers, de zoge-
naamde 'strukturalisten', Dergelijke
drastische omwenteling was voor die tijd
trouwens niet ongewoon. Ook op an-
dere domeinen, zoals de beeldhouw- en
schilderkunst, werden de 'vormen' weer
dominant, terwijl abstraktie vanaf dan
als ongewenst werd beschouwd. De
nieuwe regisseurs verruilden 16 rnrn-
film voor super 8 film, tot dan toe nooit
gebruikt door filmmakers die zichzelf au
sérieux namen. In hun kreaties, die vaak
naar surrealistische symboliek overhel-
den, gebruikten ze muziekkassettes voor
het geluid. Deze nieuwe generatie was er
van overtuigd dat hun voorgangers zich
al te zeer hadden laten leiden door het
eksperimentele aspekt van het filmen,

deze momenten schaars: meestal tast je volledig in het
duister en is er niets meer dan vervelend gewauwel te horen.
A Is het stuk dan plots, nogal abrupt gedaan is, krijg je een
Aha-Erlebnis lIan 'Zo zit het in elkaar, wat aardig!', maar
dat gevoel komt net een beetje laat:je hebtje een uur zitten
vervelen.

PLOTS - Teater maken is in dit land geen sinekure. Kleine
gezelschappen kunnen vaak slechts het hoofd boven water
houden als meerdere instanties de handen in elkaar slaan.
Voordejongste produktie vanDito 'Dito, Plots/z, kwam een
zogenaamd "uniek samenwerkingsverband" tot stand
tussen het Nieuwpoonteatet; MonlJi de Beursschouwburg en
het Stuc. Dut klinkt heel mooi, maar helaas is het resultaat
niet meteen een hoogvlieger te noemen.

Voorde tekst van 'Plots/z' tekende opnieuw akteur Willy
Thomas. Die bevat alle ingrediënten die Thomas eigen zijn:
speelsheid, zwier en luchtig gebabbel, maar ook tederheid
die naar de keel grijpt. Soms leven dit aangrijpende
hoogtepunten op. Meestal echter verzandt het gebabbel tot
geleuter en slaat de tederheid in sentimentaliteit om Voeg
daarbij nog een verhaaltje dat weinig om het lijf heeft en het
stuk is ui op voorhand slecht vertrokken. Aan dat verhaal
valt trouwens geen touw vast te knopen. Zoiets intrigeert wel
eens een keertje en op zulke boeiende momenten krijgt
·PIOlS!Z' zowaar de allures van een mini-thriller. Helaas zijn

Een en ander heeft ook wel te maken met de wijze lIan
opvoering. Dito 'Dito probeert de zaak luchtig en speels te
houden. Een typisch voorbeeld daarvan zijn euforische
monologen over vriendschap die uit de '0 Menschl-lyriek
lIanhet ekspressionisme lijken te zijn gehaald. Het geeft een
effekt lIan kneuterigheid, en de hoogdravendheid lIan de
akteurs doet daar nog een schepje bovenop. Vooral Willy
Thomas heeft daar last lIan. Els Olaerts bezig zien is
daarentegen een verademing. Diio'Dito heeft wel iets, maar
het wil er blijkbaar niet uitkomen. Hoed u nog voor het
walgelijk kitscherige dekor; woensdag en donderdag in het
Stuc, 20.30 u. (lR)

Claudia Van de Velde
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Eredoktor van der Plas ..
Een stap naar een
betere samenwerking
DeLandbouwuniversiteit van Wageningen in Nederland heeft

internationaal een grote faam. Niet minder dan 6000 studenten
volgen er les, in een brede waaier van programma's. Je kan er

zowel fundamentele als toegepaste scheikunde volgen, biologie of
voedingsleer. Je hebt er een opleiding in de landbouwsociologie of in
landschapskunde. Dankzij dit ruim aanbod aan wetenschappen heeft
deze hogeschool de rang van universiteit gekregen. Haar rektor, de
scheikundige Henk van der Plas ontvangt donderdag een eredoktoraat
van de KUL. Omwille van zijn baanbrekend werk in de heterocyklische
scheikunde, heet het, al zal er ook wel wat opportunisme meespelen.

Prof Hendrikus Cornelis van der Plas is
59 en werkt al 33 jaar aan de Wage-
ningse universiteit. Alleen zijn diploma
heeft hij er niet gehaald. Hij studeerde
tussen 1950 en 1956 organische schei-
kunde in Amsterdam. Daarvoor had hij
al drie jaar gewerkt als leerling analist in
een labo in IJmuiden. Hij heeft ook in
Amerika gestudeerd: een jaar lang deed
hij aan de University of Louisville, in
Kentucky, onderzoek over NMR-spek-
troskopie, de studie van visueel waar-
neembare kleurenspektra. Het onderwijs
heeft hem altijd al aangetrokken. Hij is
gewoon leraar scheikunde geweest en
draaide jaren mee in de het avondonder-
wijs. Hij werd lektor in Wageningen in
1965.

Hetero
In zijn vakgebied, de heterocyklische
scheikunde mag hij zonder twijfel als een
autoriteit bestempeld worden. Zijn lijvig
boek 'Ringtransformations of Heterocy-
clies' is een standaardwerk en staat op
een ereplaatsje in vele lijsten Aanbevo-
len Lektuur. De heterocyklische chemie
bestudeert molekuien met een ringstruk-
tuur, waarbij koolstofelementen in de
ring vervangen worden door andere
atomen. Zulke heterocyklische moleku-
Ien zijn biologisch heel belangrijk. Van
der Plas gebruikt moderne metodes -
onder andere uit de spektroskopie - voor
zijn studie van ringtransformaties. Hij
kreeg voor dat werk de International
Prize for Heterocyclic Chemistry, maar
het laatste woord over de syntese en de
reaktiviteit van heterocyklische verbin-
dingen is nog niet gezegd.

De laatste jaren deed hij met een
uitgebreide ploeg medewerkers onder-
zoek naar de immobilisatie van enzymen
en het gebruik van biologische katalysa-
toren in het algemeen. Dingen die u als
gewone sterveling wellicht niet al te veel
zeggen, maar met tal van wetenschappe-
lijke toepassingen, onder andere in de
voedingsindustrie.
Maar scheikundige van der Plas zou

voor zijn wetenschappelijk werk alleen
geen eredoktoraat gekregen hebben -
hoe revolutionair ook zijn bevindingen -
als hij niet tegelijk rektor was van een
universiteit waarmee Leuven maar wat
graag in zee wil gaan. Van der Plas is er
de man wel naar om te praten over
internationale samenwerking. Niet al-
leen is zijn instelling bekend om zijn
Europese programma's, van der Plas is
ook stichter en voorzitter van Covlawa,
de Commissie Vlaanderen-Wageningen,
waarin Gelderland en de fakulteiten
landbouw van Gent en Leuven elkaar
twee maal per jaar ontmoeten. Hij voelt
als geen ander de kompetitie aan tussen
de verschillende fakulteiten, aldus pro-
fessor Uytterhoeven, dekaan van het
Leuvense boerekot, maar weet ondanks
alles als volleerd diplomaat het overleg
en de samenwerking toch te organise-
ren.

Vietnam
Die samenwerking, die dit jaar haar
twaalfde jaar ingaat, heeft voor Leuven
al een aantal plezierige gevolgen gehad.
Zo zijn er een aantal kursussen ontleend
van Gent - en vice versa - bijvoorbeeld
na het emeritaat van een prof. En
Leuven heeft een kollege 'Systeemana-
lyse voor biologische processen' in het
leven geroepen dat proffen van Wage-
ningen hier drie jaar zijn komen verzor-
gen. Dat kollege wordt nu zelf gegeven

en heeft een reorganisatie van het derde
jaar ingeleid. Het programma is veel
kwantitatiever, wiskundiger geworden
en velen klagen over een te grote
studiedruk. Een nieuwe programmaher-
vorming in de nabije toekomst moet
daar wat orde op zaken moeten stellen.
Uitwisselingsprogramma's, in de zin

van Erasmus, lopen er niet met Wage-
ningen. Dat is een bewuste keuze. Zij
werken vooral aan het aantrekken van
studenten uit ontwikkelingslanden.Tot
vorig jaar was van der Plas trouwens
voorzitter van Nuffic, de Netherlands
Universities Foundation For internatio-
nal Cooperation, en heeft er belangrijk
denkwerk verricht over ontwikkelings-
relevant onderzoek. Interessant is ook
zijn samenwerkingsprojekt met Viet-
nam, dat kort na de oorlog werd
opgestart en door Wageningen en de
Europese Gemeenschap wordt betaald.
En na zijn kort projekt in Polen is hij
teruggekeerd met een Solidarnosc-badge
op, ook al had ieder hem dat afgera-
den.
Een ander aspekt van de mondialise-

ring van Wageningen is wel hun Insti-
tuut voor Internationale Programma's,
dat enkele jaren geleden is opgericht,
toen nog geen enkele andere universiteit
eraan dacht. De Landbouwuniversiteit
had een van bovenuit opgelegde bespa-
ringsopdracht aangegrepen om haar
middelen grondig te herschikken, en het
Instituut is daarvan het resultaat. Nu
heeft Wageningen zes engelstalige licen-
ties, met in elk zo'n 20 buitenlanders,
meestal uit de Derde Wereld. Verder
staat het programma ook open voor de
Nederlandse studenten die de kolleges
als optievak kunnen kiezen.

Symbiose

Met het eredoktoraat voor van der Plas
huldigt de KU Leuven niet alleen zijn
persoon, maar ook de instelling waarvan
hij rektor is. Verbroederen met een
universiteit die internationaal zo sterk
staat kan voor onze Alma Mater interes-
sante gevolgen hebben. We denken
bijvoorbeeld maar aan uitwisselingspro-
gramma's en gemeenschappelijke onder-
zoeksprojekten. Dat dit alles een troef
kan zijn in de konkurrentieslag met
onder andere de RU Gent hoeven we u
niet meer te vertellen.

Jan Van der Linden

•

Een dokter bij de Palestijnen
• vervolg van p.l

ogen geïrriteerd raken en beginnen te
tranen. Toch heeft traangas, wanneer het
gebruikt wordt in hoge koncentraties,
een toksisch effekt. Israël geeft geen
enkel overlijden door traangas toe. Het
bewijzen van het tegendeel is vaak
problematisch: traangas veroorzaakt on-
der andere spasmen van de spieren en de
luchtwegen, het tast de lever en de nieren
aan en leidt tot bloedingen in de longen.
Zoiets kan je enkel vaststellen door een
lijkschouwing. Er gebeuren echter wei-
nig autopsies. De Israëli's proberen dat
te vermijden. Ook de Palestijnen zijn er
vanuit religieuze motieven vaak niet
voor te vinden. Indien het toch gebeurt,
dan voeren de Israëli's de autopsie uit
zonder aanwezigheid van Palestijnse
dokters en zonder een verslag op te
maken. Op de overlijdensakte vermel-
den ze dan: gestorven aan een hartin-
farkt, aan een longontsteking of aan een
spasme van de luchtweg. Dat is niet fout,
maar de vraag naar de verdere oorzaak
blijft open. Hoe komt het dat iemand die
niet ziek was, plots overlijdt aan een
spasme van de luchtwegen 7»

Kogels
«Het geweld in de bezette gebieden
groeit uit het dagelijkse kat- en muisspel:
Israëlische soldaten patrouilleren met
hun jeeps door de straten; de kinderen
grijpen stenen, gooien en lopen weg. De
soldaten reageren door traangas te gooi-
en of met scherp te schieten. De meeste
slachtoffers vallen door het onmiddellijk
afvuren van munitie. In het begin wer-
den vooral 'high-velocity-kogels' ge-
bruikt: kleine kogels die met zeer veel
energie door het lichaam gaan, het
weefsel volledig uitrekken en inwendige
bloedingen veroorzaken. Vele jongeren
zijn in hun benen geraakt. Dat vernietigt
alle spieren, zodat amputatie noodzake-
lijk is. Het luide internationale protest
tegen deze kogels heeft de Israëli's doen
overschakelen op het gebruik van rub-
ber- en plastiekkogels. Ook weer eufe-
mistische termen. De rubber kogel be-
staat niet volledig uit rubber, maar heeft
een metalen kern. Meestal dringt die het
lichaam niet binnen, maar wanneer hij
het hoofd raakt, kan hij wel het schedel-
been doen breken. Vele slachtoffers zijn
er ook al een oog door kwijtgeraakt. De
plastiekkogel is één centimeter hoog en
heeft een scherpe punt. Op dit moment is
hij verantwoordelijk voor de meeste
dodelijke slachtoffers.»
«Een andere veelgebruikte metode

tegen de Palestijnen is het breken van de
voorarmen of de middenhandsbeende-
ren met stenen. Dat is systematisch
gebeurd. De CBS-beelden (Israëlische
soldaten die met stenen op aan handen
en voeten gebonden Palestijnen losbeu-
ken) zijn in Israël voorgesteld als de
aberratie van één individu. In de zieken-
huizen worden de dokters nochtans
gekonfronteerd met duizenden frakturen
van die aard»

Kamp

Geert Van Moorter: «De joodse wetten die het samenleven tussen joden en
Palestijnen moeten regelen vertonen gelijkenissen met het apartheidsregime in
Zuid-Afrika» (Foto Hendrik Delagrange)
Geert Van Moorter: «Wanneer een
kamp een uitgaansverbod krijgt opge-
legd, mag niemand het kamp binnen of
buiten. Zelfs dokters worden niet toege-
laten om zieken te verzorgen. Dat heeft
al tot het overlijden van mensen ge-
leid.»
«Palestijnse vluchtelingen kunnen

gratis terecht bij de eerstelijnsgezond-
heidszorg van de UNWRA, een UNO-
afdeling die zich specifiek bezighoudt
met het lot van de Palestijnse vluchtelin-
gen. Daarnaast zijn er ook staatszieken-
huizen: al het personeel is daar Pales-
tijns, maar het bestuur is in handen van
Israëli's. Zij beslissen dus over de aanko-
pen, wat soms tot wantoestanden leidt.
Tenslotte zijn er dan nog de privee-
ziekenhuizen, meestal opgericht met
steun van buitenlandse liefdadigheidsin-
stellingen. Daar is het personeel en de
administratie volledig Palestijns.»
«Het gebeurt soms dat Israëlische

soldaten een ziekenhuis binnenvallen en
traangasgranaten in het rond gooien. Ze
halen ook patiënten in de ziekenhuizen
op of ranselen ze ter plaatse af. Om te
vermijden dat de Israëli's Palestijnse
jongeren zouden kunnen identificeren
als oproerkraaiers, stuurt men vele
gewonden onmiddellijk na de behande-
ling terug naar huis. Naverzorging is dan
niet mogelijk.»

De oorlogstoestand in de bezette gebie-
den heeft ook negatieve gevolgen voor Tenslotte zijn er ook nog de psychologi-
de gezondheidszorg zelf. sche gevolgen van de ooriogssituatie.

Geert Van Moorter : «Er is een onder-
wek verricht naar de invloed van het
geweld op de Israëlische soldaten. 10 %
bleek sadistisch plezier te beleven aan de
geweldpleging op de Palestijnen. Een
Palestijn was voor deze groep dan ook
geen 'mens', maar een 'Arab', 70 % vond
het geweld rationeel niet juist, maar liet
er zich in het spel toch toe verleiden,
omdat ze zich anders zo onmachtig
voelden tegenover de stenengooiende
kinderen. 20 % weigerde kategoriek de
taktieken toe te passen»

Sadist
«Voor de Palestijnse jongeren zijn de

psychologische gevolgen ook zeer groot.
Het opgroeien in een dergelijke oorlogs-
situatie leidt volgens onderzoeken tot
ongenuanceerd denken, tot denken in
zwart-wit-tegenstellingen. De huidige
generatie zou zich in de toekomst wel
eens harder kunnen opstellen. Ik heb
tijdens mijn verblijf trouwens gemerkt
dat het politiek bewustzijn van veenien-,
vijftienjarigen zeer groot is. Ze vroegen
mij bijvoorbeeld of België de Palestijnse
staat al erkend had. Anderzijds zijn ze
ook kinderlijk-naïef, want toen ik helaas
moest toegeven dat België dat nog niet
gedaan had, spoorden ze mij aan om het
bij mijn terugkomst in België toch nog
eens te vragen»

Carla Rosseels

K R EJ I S
WOORD
RAADSEL

EEN DING IS DUIDELIJK: er zijn vorige week
tijdens de les niet veel kruiswoordraadsels
opgelost. Of is het omdat er proefeksamens
georganiseerd werden, en er dus alvast in de
eerste kandidaturen geen les gegeven is. Drie
korrekte inzendingen slechts, en de onschuldige
kinderhand kon zich dus met een kop of
munt-spelletje van het kattenboekje van Bud-

~~~~~~~~~~~ dingh verlossen. Dirk Fieremans is (
het .slacbtoûer, Buddinghs poezen veroveren de Van 't Sestichstraat 7. We blijven
trouwens bij het onderwerp. Met een goede inzending loop je het gevaar het
romannetje 'De kat achterna' van Doeschka Meijsing te winnen. Opgelet dus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,

1
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6

7

8
9

10

Horizontaal - 1. Lichaamsdeel 2. Levenslucht - plaats in België 3. Handel -
voegwoord 4. Hij staat onder ... - voornaam van Skand. jeugdauteur Janson
5. Meisjesnaam - voor 6. Lidwoord - niet vroege 7. Drinkgerei - niet even
8. Ambtshalve - anagram van'viseert' 9. Nabootsen 10. Bel.

Vertikaal - I. Gemeenplaats 2. Loflied - tehuis 3. Loeiende - Frans pers.
voornaamwoord 4. Beroep - droogvloer 5. Vals- Wan 6. Afscheiding - Nederlandse
TV-omroep 7. Aartsbisschop - auteur van de Hobbit 8. Roomskatoliek - een zekere
9. Zuigtoestel 10. De negende toon - eenjarig dier.
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Acht jaar na de feiten

Eredoktor Brailovsky
Op bezoek
OP het patroonsfeest van

onze universiteit zijn dit
jaar niet alleen de eredok-

tors anno 1989 aanwezig. Een
vierde gast die donderdag paraat
zal zijn, is professor Brailovsky. Hij
kreeg al in 1981 een eredoktoraat
toegekend. De Russische autoritei-
ten hielden hem helaas sinds no-
vember 1980 in de gevangenis
vast, zodat professor Brailovsky z'n
epi toga niet in ontvangst kon
komen nemen.

Israël
Brailovsky had al twintig jaar moeilijk-
heden met de Russische autoriteiten. In
1972 had hij een aanvraag ingediend om
samen met z'n vrouw Irina uit te wijken
naar Israël. De Russische -sutonteiten
weigerden dat. Meer zelfs, Brailovsky
raakte z'n baan als professor aan de
universiteit van Moskou kwijt. Ook z'n
vrouw Irina die als wiskundige werkte,
werd aan de deur gezet. Na z'n ontslag
organiseerde Brailovsky regelmatig we-
tenschappelijke kollokwia bij hem thuis.
Vooral wetenschapslui die in hetzelfde
schuitje zaten als hijzelf; woonden deze
gesprekken bij.
Eind november 1980 viel de politie

tijdens zo'n bijeenkomst bij Brailovsky
binnen. Samen met z'n vrouw werd hij
opgepakt. Hij zou later onder andere
veroordeeld worden wegens werkweige-
ring. In het begin van de jaren tachtig
hadden vele Russische joden gelijkaar-
dige problemen. Na een aanvraag tot
uitwijking verloren ze hun job, met
armoede tot gevolg. Joden werden ook
lastiggevallen door de politie en vaak
mochten hun kinderen niet meer aan de
universiteit studeren. Velejoden durfden
dan ook geen uitreisvisum meer aan te
vragen.

Politiek
De Sovjet-ambassade te Brussel drong er
destijds bij de KU Leuven op aan van

FRANSE NACHTEN
In het zuiderse Montpellier wordt
op 24 maart de Nacht van de
Studenten georganiseerd - een van
de grootste studentengebeurtenis-
sen in Frankrijk. Dit jaar krijgt het
festival een internationale dimen-
sie. Studenten uit verschillende
universiteiten brengen er elk een
humoristische podiumakt. Aan de
optredens zijn fikse geldprijzen
verbonden. En verblijf en kosten
voor vier dagen worden door de
organisatoren betaald.
Wil je tot de Leuvense delegatie

behoren - er kunnen er zestig mee
-, bel dan zo snel mogelijk en zeker
vóór woensdag 1 februari naar
't Stuc. Verder is er op woensdag-
avond 1 februari om 18 uur op de
2de verdieping van datzelfde reis-
buro een eerste informatievergade-
ring.

Dit jaar is professor Brailovsky er wel, al
geeft hij enkel een lezing. Zijn epitoga
heeft hij in november 1987 opgehaald
tijdens een speciale Brailovsky-viering in
Brussel, georganiseerd door het 'Belgisch
Universitaire Komitee voor de uit de
wetenschap geweerden'.
Professor Brailovsky is een 53-jarige

jood, die tot 1987 in Rusland woonde.
Op wetenschappelijk vlak is hij specia-
list in komputerprogrammatie en vooral
bekend om de toepassing van de cyber-
netika (de studie van de sturing van
bewegingen) in de geneeskunde. Voor ---------------------------- ...-----------------------__;~-..1
die laatste verdienste kreeg hij in 1981
z'n onderscheiding. De andere eredok-
tors waren toen de Poolse historikus
Wozniakowski en drie Vlamingen: inge-
nieur Norbert Kusters, scheutist Willem
Grootaers en de schrijfster Maria Ros-
seels.

het eredoktoraat voor professor Brai-
lovsky af te zien. Zij beschouwden hem
namelijk als een 'misdadiger. De akade-
mische overheid heeft dat verzoek niet
ingewilligd. Volgens rektor De Somer
was het eredoktoraat juist bedoeld om
steun te betuigen aan de groep 'uitgesto-
tenen uit de wetenschap'.
De krant Le Soir pikte daar in haar

verslaggeving op in en blokletterde dat
de Leuvense eredoktoraten vergezeld
gingen van 'de graves accents politiques'.
De keuze van politiek geladen figuren als
eredoktors was niet ongewoon in die
jaren. Het jaar voordien had de KU Leu-
ven nog een eredoktoraat uitgereikt aan
aartsbisschop Romero van El Salvador,
die anderhalve maand later door eb-
treem-rechtse groepen werd vermoord.
Professor Servotte kwam daar tijdens de
eucharistieviering in 1981 trouwens op
terug: hij eerde de nagedachtenis van
aartsbisschop Romero.

Dat ook het eredoktoraat voor Brai-
lovsky politieke betekenis had, bleek
onder andere uit de toespraak van Maria
Rosseels tijdens de akademische zitting.
De situatie waarin Brailovsky zich op

dat moment bevond, bewees volgens
haar dat de "realisatie van één der
grootste mensendromen - de vrijheid
van spreken, denken en handelen - nog
niet voor morgen is.". Het eredoktoraat
voor de Poolse historikus Jacek Woznia-
kowski was trouwens een tweede onder-
scheiding voor een Oosteuropese non-
konformist. De laudatio voor Brailovsky
werd uitgesproken door professor Alfred
KastIer, Nobelprijswinnaar fysika in
1966. KastIer wees op de gevaren van
het anti-semitisme en bracht hulde aan
"de joods-kristelijke vriendschap zoals
die in Leuven beoefend wordt".

Kazakstan
In januari 1981 werd Brailovsky veroor-
deeld tot 5 jaar ballingschap in Kazak-
stan. Op 15maart 1984 kwam hij vrij. In
september 1987 kreeg hij toelating om
naar Israël te emigreren. Samen met zijn
vrouw is hij momenteel als hoogleraar
verbonden aan de universiteit van Tel
Aviv.Dat zij uiteindelijk toch naar Israël
zijn mogen emigreren, heeft waarschijn-
lijk te maken met het nieuwe bewind
van Gorbatsjov.
Dat denkt ook mevrouw Préaux, die

dit jaar als promotor van Brailovsky
fungeert en lid is van het 'Belgisch
Universitaire Komitee voor de uit de
wetenschap geweerden'. Dat komitee
bestaat nog steeds, maar is de laatste
jaren veel minder aktiet Om de eenvou-
dige reden dat er zich in de SQvjetunie op
dat vlak steeds minder problemen voor-
doen.

Carla Rosseels

Eredoktor Derrida
• vervolg vu p.1

Het heeft lang geduurd eer iemand in
de gaten kreeg dat er iets schortte aan de
traditionele metafysika. In de eerste
plaats heeft zij een totalitair karakter.
Beginnend bij de oude Grieken en
kulminerend in Hegel beeft zij in toene-
mende mate getracht, de hele werkelijk-
heid te verklaren. Daarbij maakt zij
gebruik, van -een eigen begrippenappa
raat, dat een wereld op zichzelf vormt.
Derrida toont aan dat binnen dit appa-
raat bepaalde zaken, die de filosofie van
pas komen, op de voorgrond worden
geplaatst, en dat andere naar achteren
verhuizen. Het gaat hierbij om een vorm
van uitsluiting. Wat aan de kontrole van
de filosoof ontsnapt wordt overboord
gegooid.

Wroeten
Dit heeft te maken met een tweede punt:
het pretentieuze karakter van de Wes-
terse filosofische traditie. Zij beroept zich
op haar onafhankelijkheid en inzichte-
lijkheid, maar kan die pretentie nooit
waarmaken. Derrida stelt immers dat
elke tekst een konstruktie, een bouwsel
is. De tekst is êen weefsel dat werd
samengesteld uit reeds bestaand mate-
riaal: woorden, zinnen, regels en, niet te
vergeten, temata. Elke tekst verwijst dan
ook naar andere, reeds bestaande tek-
sten. Die teksten verwijzen op hun beurt
ook weer naar andere teksten, wat
meteen impliceert dat geen enkele tekst
ooit helemaal begrepen kan worden.
Elke tekst situeert zich immers onvermij-
delijk binnen een bepaalde kontekst.
Noch de lezer, noch de schrijver kan alle
(onvermijdelijk aanwezige) verwijzin-
gen vatten. Voor de metafysika heeft dit
uiteraard verstrekkende konsekwenties :
aangezien zij ons bereikt op het tekstuele
nivo, vervallen haar aanspraken op
autonomie en inzichtelijkheid.

De metafysika heeft van meet af aan
over het hoofd gezien dat het tekstuele
konstüuuef is: de tekst is wezenlijk
bepalend voor de filosofie. Zonder het
geschreven woord zou ons Westers
filosoferen onmogelijk zijn geweest. Zo
is het bekend dat Plato al uitvoerig lucht
gaf aan zijn weerzin tegenover litera-
tuur: zij wordt immers gekenmerkt door
een gebrek aan ernst, is niet betrouwbaar
en kan. geen aanspraak maken op
wetenschappelijkheid. Plato zag toen
wel over het hoofd dat zijn eigen
filosofische teksten in feite literaire
teksten waren, waaraan hij jaren heeft
gewroet.

Wat betreft de verhouding van de
metafysika tot het konstitutieve karakter

van de tekst wijst Derrida op een
verdringing van het schrift ten voordele
van het gesproken woord. De filosofie
sinds Plato verkiest bet gesproken woord
boven het geschrevene, dat slechts als
hulpmiddel wordt beschouwd. Het gaat
immers niet om de tekst, maar om de
betekenis die erin tot uitdrukking wordt
gebracht.
Gescbreven-teksten zouden- boven-

dien gekenmerkt worden door een
zogenaamde afwezigheid. Die is drie-
voudig. In de eerste plaats richt men zich
bij het schrijven tot iemand die niet
aanwezig is. Waarom zou je anders
schrijven? In de tweede plaats is de
schrijver zelf afwezig (als je zijn werk
leest). In de derde plaats is ook datgene,
waarover geschreven wordt, niet van de
partij. Je verwijst er in je werk wel naar,
maar het is nooit tastbaar daar. Die drie
nadelen zouden er bij het gesproken
woord niet zijn, omdat het gekenmerkt
zou worden door aanwezigheid van
spreker, toegesprokene en besprokene.
De Westerse metafysika wil de werke-
lijkheid verklaren in één alomvattend

• Di 31/1 om 22.30 u: Rockfilmfestival:
Performance (Nicolas Reeg), in aud. Vesa-
lius.

• Do 2/2 om 22.30 u: Rockfilmfestival :
Stop making sense (Demme), in aud.
Vesalius.

Ekonomika
• Ma 30/1 om 20.00 u: Optreden Hans
De Booij, in de Grote Aula

LLK
• Di 31/1 om 20.15 u: Voordracht kroeg-
begeleiding in Psych. Inst~uut

Eoos
• Ma 6/2 om 21.00 u: Cocktailavond en
optredens tvv Student-aid, toegang gratis.

Mecenas
• Wo 1/2 om 20.30 u: Carl van Camme-
ren over De verspreiding van het
Bauhaus-idee in twee Belgische tijdschrif-
ten uit de jaren '20, Het overzicht en 7 arts,
in MSI 00.28, toegang gratis.

Farmaceutika
• Wo 1/2 om 20.00 u: Revue in de
stadsschouwburg.

OAY
• Ma 30/1 om 22.30 u: Rockfilmfestival: • Ma 30/1 om 19.00 u: Open Algemene
The girl cant help ~ (Tashlin), in aud. Vergadering, in de kelder van het Handels-
Vesalius. kot, Dekenstraat 2.

Alfa
• Ma 6/2 om 20.00 u: Proffen en Provin-
cialen: lezingen door prof Van Lerberghe
en Tonny oost in MSI 00.14.

Klio
• Ma 30/1 om 21.00 u: Kantus in de
Merkuur, 100/120 frank.

LBK
• Ma 30/1 om 20.00 u: Revue in de
stadsschouwburg.

• Wo 1/2 om 20.00 u: Interfakultair Song-
festival in de Manhattan.

YTK
• Ma 6/2 om 19.45 u: Film 'The Outla~
Josey Wales' van Clint Eastwood, u~ 1976,
in Alma 3, toegang 50 (met maaltijd:
120).

Politika

vindt men altijd lege plekken. Het is
zonder meer logisch dat zij een tekst mee
bepalen. Een tekst ronder wit kan
immers geen tekst zijn en heeft geen
betekenis.
In de tweede plaats bedoelt men met

'open ruimte', dat elke tekst wel wat
verzwijgt, dat er afwezigheid is. Geen
enkele tekst kan volledig zijn. Een
verhaal bijvoorbeeld laat mogelijkheden
open. Dat de evangelisten een flinke
periode uit het leven. van Kristus onbe-
handeld hebben gelaten, schiep voor
talloze schrijvers de mogelijkheid die
'open ruimte' in te vullen.

Ook filosofische teksten hebben zulke
open ruimtes, en het is vooral binnen
deze, dat Derrida zich beweegt. Het
meest eigene aan Derrida is wel zijn neus
voor de plekken binnen dit soort teksten.
Schrijvend in de marge toont hij aan hoe
een tekst mogelijk wordt: door lege
plekken en afwezigbedën. Dat geldt
zowel voor teksten die hij gebruikt, als'
voor teksten die hij maakt. En niet in het
minst voor deze tekst.

Erik Paredis
Johan Reyniers

• Te koop: VW kever, 1300 cc, 1967,
schuine lichten, wit-rode binnenbekle-
ding, weinig km, goede staat. l1!' 016/
56.75.15 na 19 uur.
• Met wie kan ik meerijden op zater-
dagmiddag vanaf 12 uur naar Achel of
omgeving? Edith, Schapenstr. 87.
• Luma: voor typwerk en vertalingen
-lIII" 02/380.12.80.
• Lesbienne- en homocentrum De Ro-
ze Drempel onthaalt ma. en do. 20-23 u.
Jac, Amerikallaan 3..

• Waarom plakletteren ? De voorpa-
gina van je tesis kan je laten zetten bij
Veto: snel en goedkoop.
• Chiromensen, hou 8 feb vrij in je
agenda. Carlos Desoete komt praten op
Jole over de taak van groepsleiding,
proost en ouderkomitee. Tiensevest 128
om 20.30 u.

systeem., en moet daarvoor tekst en
kontekst beheersen. Dat zou mogelijk
zijn met het gesproken woord.
Hier brengt Derrida de kat op de

koord: elke tekst verwijst naar een
netwerk van andere teksten, ook de
gesprokene. De kontekst ervan kan
echter nooit helemaal geëkspliciteerd
worden, en dat mag ook niet: kommuni-
katie is niet meer mogelijk als je alles
uitlegt. Afwezigheid is dus konstitutief
voor bete~n~De hele werkelijkheid is
dan ook doortrokken van afwezigheid.

Marge
Hoe gaat Derrida nu te werk bij het
neerschrijven van zijn denken? Hij
werkt immers niet oorspronkelijk in die
zin, dat hij een eigen, homogeen systeem
zou opbouwen. Uit het bovenstaande is
trouwens gebleken dat dat niet kan:
teksten verwijzen voortdurend naar tek-
sten. Vaak is het zelfs zo, en dat is met
name het geval bij Derrida, dat een tekst
tot stand komt in de marge van een reeds
bestaande tekst. De teorie hieromtrent
houdt in, dat elke tekst 'open ruimte'
bevat. Dit kan men zich zeer materieel
voorstellen: tussen de woorden en regels

• Typen van tesissen op tekstverwerken
voor 55 fr/blad. Kris Rosselle, Naamse-
stwg. 130, Heverlee .... 20.70.77.
• Houten, witgeverfde stoelen te koop
aan lOÓtot 300 fr.,drie modellen, nog in
goede staat, in 's Meierstr. 3, tijdens de
openingsuren.

ZOEKERTJES
• The Continenthull Connection - Last
week's Dutch lost its way so it's a-
booring-aha Anglo Junk again bere -
FilDut broke 1 Ft - MM: news on your
licthe coming? - Love&kisses! -
hdmm.
• Leuven-Lier, vrijdag 20 jan, 17.04 u.
Mozart, Beethoven en Eric Clapton
danken het lieve blonde meisje en de
sympat. jongen voor het verzorgen van
backing vocals in de derde wagon (van
in 't midden te beginnen).

• Gevraagd: ervaren garçons voor het
Mechlinia galabal op 18 feb in Meche-
len. Hoge verdienste (3000 à 4000 fr).
Kontaktadres : Kafee the Pipe, Mechel-
sestr. 4, 'MI' 016/23.15.24. Gewoon k0-
men is ook goed.
• Typen van eindverhandelingen (an-
dere teksten 00" welkom) op tekstver-
werking aan het laagste studententarief
lIIi" 016/23.54.76.
• Verloren op 20 jan.: gouden oorring,
doorsnede 4 cm. omgeving Sportkot.
Graag terug bij Leen. F. Lintstr. 49.
• Reteep (21 j.): nette jongen met
voorliefde voor klassieke muziek zoekt
meisje wegens nood aan affektie, zodat
hij weer genietbaar wordt voor zijn
vrienden. F. Lintstr. 54.

• Voor al uw typwerk op tekstverwer-
ker '/R). 25.89.12. Snel en heel verzorgd.

ZOEKERTJE
Zoekertjes zonder Irommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e. d. zijn gratis: andere semi-kommerciële

zoeken jes (te koop, te huur, tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die ze innemen (zie rooster).
De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen.

Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiersstrut S.

i i I i i I i I i i i i i i I I I i i i i I i i i i I 10 SF
20 BF
30 BF
40 BF
50 BF
60 BF
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17 'AGENDA

SENSE - Hou op met steek te houden. Waarom 'Stop Making Sense'? Waarom Politika en DAF? Waarom een
rockfilmweek ? Waarom Rock 'nRebel? Waarom leven wij? Waarom zo'n idioot onderschrift? Waarom Veto? Waarom
kijkt u niet meteen in onze agenda wanneer die verrekte films gedraaid worden en vooral waar? Waarom, waarom?

Politika en DAF presenteren rockfilms

Naaktlopers en bloemenkinderen

Rock en film. Het is niet
altijd een geslaagd huwe-
lijk. Veelal draait het om

flinterdunne verhaalties waarin
popidolen opdraven die de massa
naar de bioskoop moeten lokken.
Met cinema heeft het zelden iets te
maken. Grof geld is het enige dat
telt. De tijdelijke populariteit van
trends of figuren wordt uitgemol-
ken, in vakkringen heet zoiets
exptoitation: Dat het ook anders
kan, dat een rockfilm een autentiek
en waardevol beeld kan ophangen
van de leefwereld van de jeugd
willen Politika en DAF bewijzen
met hun reeks Rock 'n Rebel, een
rockfilmweek.

De opzet vloeit voort uit het idee om iets
te brengen rond jongerenkultuur, aldus
Stefan Vanoverbeke (Politika). In de
jaren vijftig ging de jeugd zich een eigen
identiteit aanmeten, gekenmerkt door
een zich afzetten tegen de wereld van de
ouders. James Dean en Marion Brando
waren de absolute helden en het duurde
niet lang of het rebelse in de hele sfeer
vond een stem in de opkomende rock-
muziek. Sindsdien zijn rock, jeugd,
onvrede en verzet onlosmakelijk ver-
bonden geweest. Om van die hele
evolutie een beeld te schetsen, koos
Politika voor een serie rockfilms in de
ruime zin van het woord. Er zitten
koncertfilms tussen maar ook films die
de muziek zijdelings binnenhalen. Er
werd naar een evenwicht gezocht tussen
beide strekkingen.

. Pioniers
Voor de realisatie van het projekt werd
De Andere Film aangezocht. In geza-
menlijk overleg werden de voorstellen
afgewogen. Behalve persoonlijke voor-
keur, speelde ook de praktische haal-
baarheid mee: sommige films waren niet
beschikbaar of moeilijk te vinden, voor
andere waren er problemen met de
juridische kant van de zaak. Binnen de
tijdsspanne van één week was een
volledig en genuanceerd beeld uiteraard
onmogelijk. Het programma moet dan
ook gezien worden als een gebalde, maar
representatieve greep uit het kolossale
aanbod.
Maandagavond bijten de fifties de

spits a( De pioniers zijn vertegenwoor-
digd door twee films. Blackboard Jungle
houdt het muzikaal bij Rock Around
The Clock van Bill Haley tijdens de
openingssekwenties maar kwa sfeer
ademt de film gewoon rock. Het tema
(rebelse scholieren en jeugdkriminali-
teit) sloeg in als een bom en menige
cinemazaal. stond in rep en roer. Het hek

was van de dam en. de producenten
roken geld. Gevolg: er kwam een heuse
vloedgolf van (middelmatige) rockfilms.
Slechts eentje viel op in positieve zin:
The Girl Can't Help It, in kleur en scope.
Zeer interessant blijft die film omdat de
betere acts van het moment er hun
opwachting in maken: Gene Vincent,
Eddie Cochran, Little Richard. De
ellendige 'Let's Twist Again'-films en
Cliff Richard niemendalletjes worden
met recht en reden niet in de reeks
opgenomen.

Mods
In de jaren zestig zien we dat het centrum
van de pop zich van Amerika naar
Engeland verplaatst. Beatles, Stones,
Kinks en Who domineren het rockland-
schap. Die laatste twee groepen waren
de koryfeeën van de Britse mods, in
parka's gehulde snotneuzen die de stra-
ten afschuimden op hun Vespa's. De
legendarische knokpartijen tussen rock-
ers en mods vormen het dekor voor
Quadrophenia, een magistrale evokatie
van die periode. De prent dateert uit
1979 maar is geenszins als nostalgisch af
te doen. Het is een nuchter en geslaagd
tijdsdokument en zonder twijfel een van
de beste rockfilms. Voornamelijk The
Who zorgt voor de muziek en we zien
Sting in een van zijn eerste rollen.
Daarna hadden we 'Performance'

moeten krijgen, het psychedelisch-bizar-
re verhaal waarin James Fox en Mick
Jagger elkaars alter ego vertolken. Er is
echter een en ander misgelopen met de
verzending van de kopie. De verdeler
blijkt zomaar eventjes een spoel te
missen. Tegen zulke overmacht is geen
enkel organisator opgewassen. Exit Per-
formance, lang leve A Hard Day's Night.
De schuldgevoelens die de programma-
toren hadden omdat er geen Beatles-film
op het lijstje stond, zijn weggewerkt nu
deze film ter vervanging getoond wordt.
Want hoe je het ook draait of keert: The
Beatles zijn de absolute top en dus niet te
negeren. 'A Hard Day's Night' is boven-
dien een mijlpaal in de geschiedenis van
de muziekfilm. Richard Lester heeft met
een gedurfde vormgeving de grenzen
van het genre verlegd. De fab four
verschijnen als aparte personages, het
kamerawerk en de montage zijn vinnig,
kortom dit is geen rockfilm van dertien-
in-een-dozijn.

Hippie
Wie '68 zegt, zegt hippies, zegt Wood-
stock. De registratie van dit drie dagen
durende festival is waarschijnlijk niets
minder dan een monument voor de
hippiegeneratie. Via allerlei technieken
(inzoemen, split screen) worden zowel
het podiumgebeuren als het publiek in
beeld gebracht. Tijdens drie uur film
krijg je dus zowel Jimi Hendrix en Joe

Cocker als junkies, naaktlopers en bloe-
menkinderen te zien. Voor de huidige
generatie Leuvense studenten een unieke
kans om het legendarische langharige
werkschuwe tuig in volle glorie te
aanschouwen. Na de filmvoorstelling
gaat het trouwens Belgisch Congo-
waarts voor een fuif in de sfeer van de
ftlms: rock 'n rebel uit sixties en
seventies. Behalve uit financiële overwe-
gingen is de fuif ook opgezet om een
ekstra touch aan de filmweek te geven.
Donderdag tenslotte zijn we al eind

jaren zeventig aanbeland en dat betekent
het hoogtepunt van de reeks: Rude Boy,
een film rond The Clash. Het verhaal
volgt de lotgevallen van een werkloze
jongen die ronddoolt in het zieltogende
Engeland van Maggie Thatcher. Als hij
roadie van The Clash wordt, zien we die
groep live aan het werk. Tegen de
achtergrond van de grauwe ellende komt
de ruwe en gewelddadige kracht van
deze politieke punkrockgroep zeer
scherp naar voren. Nog nooit eerder in
Leuven vertoond en onder geen beding
te missen.

Krachttoer
Afsluiter is de Talking Heads-film Stop
Making Sense. Een verbluffende en
visueel hoogstaande registratie van een
optreden van de groep in Hollywood.
Registratie is een verkeerd woord voor
wat Jonathan Demme in samenspraak
met Heads-brein David Byrne heeft
uitgedokterd. Podiumopstelling, koncer-
topbouw, attributen, montage, alles lijkt
wel uitgekiend te zijn om bij te dragen
tot deze filmische krachttoer. Tot nader
order is er geen beter koncertfilm.
Dat 'Stop Making Sense' niet echt in

het rijtje past, erkennen de organisato-
ren. Immers, de film schetst hoegenaamd
geen beeld van enige bloeiende jeugd-
kultuur. Het lapidaire antwoord van de
programmatoren : er is geen jeugdkuI-
tuur meer. De enige dingen die nog
bewegen zijn de rap en hip-hop stromin-
gen in Amerika maar dat zijn zwarte
kulturen en dat is een verhaal apart.
Toch wilden de mensen van Politika en
DAF niet als rasechte ouwe zakken
deklareren dat "er nu niks is en vroeger
was het allemaal beter". Daarom toch de
Talking Heads film, ontegensprekelijk
een vernieuwende, invloedrijke groep.
Uiteraard· is het mogelijk op de

programmatie een paar opmerkingen te
maken. Maar in het beperkte kader van
één week krijgen we toch een aardige
staalkaart rockfilms voorgeschoteld.
Godzijdank zijn de diskofilms en de
afgrijselijke rock-opera's achterwege ge-
bleven. Een initia lid met een aanzien-
lijke kans op sukses dus, en wie weet wel
voor herhaling vatbaar.

Tom Ysebaert

Samenstelling: Alexandra Melis

Maandag 30 januari
20.00 u OPTREDENHans De Booij,in de Grote Aula,org. Ekonomika.
20.30 u FILMWanda (Barbara Loden, 1971, VSA),over het leven van een vrouw uit de
onderste laag van de Amerikaanse samenleving, in het Stuc, ink.80/100, org. Stuc.

20.30 u FILMBlackboard Jungle van Brooks, in aud. Vesalius,org. DAFen Politika.
22.30 u FILMThe Girlcan't help ~van Tashlin, in aud. Vesalius,org. DAFen Politika.

Dinsdag 31 januari
20.00 u SCHRIJFAVONDBrievenworden geschreven naar politiekeen gewetensgevange-
nen, in Up,Jan Stasstr. 2, org. Amnesty InternationalLeuven.

20.00 u DEBATAbortus,een kwestievan leven ofdood,meto.m.prof.Renaer (emeritusKUL),
prof.Amy (VUB),L.Herman-Michielsen (PVV),in de KleineAula, Hogeschoolplein, org.
KVHIJ.

20.00 u TEATERHotelParadiso van G. Feydeau, uitgevoerddoor KVS,instadsschouwburg,
org. CC Leuven.

20.15 u VOORDRACHTKroegbegeleiding, in Pedagogisch Instituut,Vesaliusstr.2, ink.60,
org. LLK.

20.30 u OPTREDENThe MarckRiverNewOrleans Jazzband met Eddy Sabbe prolongeert
haar traditieop de zolder, in Tervuursevest 101, ink.50/100, org. De Spuye.

20.30 u TEATERPlots/z van Dito Dito (Els Olaerts, Guy Dermul, Mieke Verdin en Willy
Thomas), in het Stuc, ink. 150/200, org. Stuc. •

20.30 u FILMQuadrophenia van Roddam, in aud. Vesalius,org. DAFen Politika.
22.30 u FILMAHard Day's Nightvan Lester, in aud. Vesalius,org. DAFen Politika.

Woensdag 1 februari
12.30 u KONCERTOrgelkoncert: Stanislas Deriemaecker,katedraalorganist van Antwerpen
brengt werkvan o.a. Bach, Cornet en Vanden Kerckhoven,in Sint-Jan-de-Doperkerk, ink.
gratis, org. KultuurkommissieKUL.

20.00 u DEBATHoe blindis vrouweJustitia?, over politiekebenoemingen inde magistratuur,
met minister Wathelet, Delva (voorzitterArbitrageho~,prof. Storme (voorzitterVlaamse
Juristenbeweging) en rechter Palms (NationaleKommissieMagistratuur),in de Valk,aula
Zeger van Hee, org. ILSA.

20.00 u SONGFESTIVALInterfakultairSongfestival, inde Manhattan,org. LBK.
20.30 u TEATER Plots/z van Dito Dito (Els Olaerts, Guy Dermul, Mieke Verdin en Willy
Thomas), in het Stuc, ink. 150/200, org. Stuc.

20.30 u FILMWoodstock van Wadleigh,Inaud. Vesalius,org. DAFen Politika.
20.30 u LEZINGCarl Van Cammeren over De verspreiding van het Bauhaus-idee in de
tijdschriftenvan de jaren '20, inMSI00.28, Ravenstr.46, ink.gratis, org. Mecenas.

Donderdag 2 februari
20.00 u KONCERTHarmonieorkestLemmensinstituutolvKarelDeWolf,met werkenvan o.a.
J. Segers, D. Shostakovich, T. Huggens, in Herestr.53, ink. 120/180, org. Lemmensinsti-
tuut

20.30 u FILMRude Boyvan Hazan, in aud. Vesalius,org. DAFen Politika.
20.30 u TEATERPlots/z van Dito Dito (Els Olaerts, Guy Derrriui,Mieke Verdin en Willy
Thomas), in het Stuc, ink. 150/200, org. Stuc.

20.30 u TEATER Kassandra naar de roman van Christa Wolf,gespeeld door Southern
Comfort, bewerking en regie van Paul Binnerts, in aud. Minnepoort, K.Albertstr.50,
ink. 150/300, org. KultuurkoördinatieKUL.

22.30 u FILMStop MakingSense van Demme, in aud. Ve.salius,org. DAFen Politika.

Maandag 6 februari
19.45 u FILMThe Outta~ Josey Wales (ClintEastwood, 1976, VSA),inAlma3, ink.50 (met
maaltijd: 120), org. VTK.

20.00 u LEZINGProffenen Provincialenwaarin profK.VanLerberghe op zoek gaat naar het
gouden beeld van Annunitum en Tonny Oost spreekt over de problemen van de
stadsarcheologie, in MSI00.14, Ravenstr. 46, ink.40, org. Alfa.

20.00 u SCHRIJFAVONDBrievenworden geschreven naar politiekeen gewetensgevange-
nen, in kafé Rejean op hoek Tiensestr. met Geldenaaksevest, org. Amnesty International
Kessel-Lo.

TENTOONSTELLINGEN
Guido Verstreken: van woensdag 1 februa_ritot donderdag 3 maart in het U.Z.Gasthuis-
berg. _
Salvador Dali: van woensdag 1 februari tot vrijdag24 maart in FacultyClub,alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 u en van 15.00 tot 19.00 u.
Hugo Duchateau: van 31 januari tot24 februari inexpozaal L & W,van 12.00 tot 18.00 u en in
weekend van 14.00 tot 18.00 u.

Vroeger, toen wij nog apen waren, was het leven een stuk eenvoudiger. Zag
je een stoot van een apin, je besprong ze gewoon. Nu kan zoiets niet meer.
Eeuwen en eeuwen van kultuur hebben onze driften beteugeld en er zijn
nu verfijndere gedragspatronen geschapen om zich tot de andere sekse te
richten. Bijvoorbeeld: Veto's voltreffende Valentijntjes. Wie bij de slows
altijd bot vangt of niet verder komt dan "van waar zijt ge?" wordt in dit

eigenste blad de kans geboden om zijn hartsboodschap over een volledig
zoekertjes-kadertje uitgesmeerd wereldkundig te maken en zodoende de
aanbedene te bereiken. Valentijn met de vorvetaire v van vijftig frank, geen

geld voor de aanzet tot iets moois. (Foto HD)


