
Homoseksuele Gerard Mortier kon niet

Omstreden'
eredoktoraat
voor Heila Haasse
Officieel is het nog niet maar dat is slechts een kwestie van dagen.
Vanaf volgend jaar mag de schrijfster Hélène Serafia Haasse (76)
zich doctor honoris causa noemen van de KU Leuven, op advies
van de Kultuurkommissie van deze universiteit. Hella S. Haasse,
zoals ze beter bekend is, krijgt het eredoktoraat als eerbewijs voor
haar ganse literaire oeuvre. Daaruit zijn vooral haar doorbraak-
novelle 'Oeroeg' (1948)en haar laatste roman tot op heden 'Wij,
heren van de thee' (1992) bekend. Kultuurkommissie-voorzitter
professor Janssens zal bij de uitreiking van dit doktoroot
entoesiast applaudiserend op de eerste rij zitten. Toch is de toeken-
ning niet onbesproken.

Ongeveer elke scholier in Vlaanderen
heeft het suksesnummer 'Oeroeg' van
HeUa S. Haasse wel gelezen, welis-
waar niet zozeer uit geloof in de lite-
raire kwaliteiten van dat boekje maar
welomdat het altijd het dunste was op
de literatuurlijst, 'Floere het fluwijn'
van Ernest Claes niet te na gesproken.
Haasse spaarde zo vele scholieren van
de dikkere kleppers van Hermans,
Vestdijk en Mulisch maar als verdien-
ste weegt dat toch wat licht voor een
eredoktoraat.
Zijheeft gelukkig heel wat meer be-

tekenis in de Nederlandse literatuur.
In totaal publiceerde zij achttien ro-
mans en nog een stuk of wat essays,
toneelstukken en dichtbundels. In de
al genoemde boeken staat het leven in
voormalig Nederlands-Indië cen-
traal. Haasse baseerde zich daarbij op
de ervaringen uit haar jeugd, die ze
down under doorbracht. Oeroeg ver-
telt het verhaal van de vriendschap
tussen een Nederlands en een Indone-
sisch jongetje die stuk loopt in de
onafhankelijkheidsstrijd. Het boek
werd trouwens onlangs zonder veel
sukses verfilmd. Deze film zal wel ver-
toond worden bij de huldiging op
twee februari in plaats van het tradi-
tionele klassieke koncert. In het re-
cente werk 'Wij, heren van de thee'
krijgt de lezer de geromantiseerde ge-
schiedenis voorgeschoteld van Rudolf
Kerkhoven die vanuit het niets een
tee-imperium uitbouwde ten koste
van zijn omgeving. Ook deze histori-
sche roman werd een bestseller en
werd genomineerd voor de AKO-prijs.

MandeJa
Ondanks de grote verscheidenheid

aan genres komt in haar werk telkens
dezelfde tematiek naar boven. Cen-
traal staat de konfrontatie tussen in-
dividu en gemeenschap, tussen kunst
en leven. Haasse tracht een eigen we-
reld te scheppen waarin een mystieke
eenheidsgedachte primeert. Zij gaat
op zoek naar patronen die de waar-
heid uit de verborgenheid laten treden
en een diepere samenhang bloot leg-
gen. Vandaar ook haar fascinatie
voor het raadselachtige, dat zij net als
Couperus bij uitstek vindt in het mys-
terieuze Oosten. Daarnaast liggen
haar literaire kwaliteiten vooral op
het gebied van haar vertelkunst.
Toch ligt over haar werk een sluier

van degelijkheid en saaiheid. De
waardering die ze vooral de laatste
jaren mochtgenieten-sinds '83 is ze
ookaleredoktorvandeRU Utrecht-
neemt niet weg dat de auteur moeilijk
van vernieuwende impulsen kan be-
schuldigd worden, noch op tematisch
noch op vormelijk vlak. Zij is zonder
meer een vakbekwaam schrijfster
maar of dat een eredoktoraat recht-
vaardigt is een .andere kwestie. De
vraag blijft oferin de Nederlandse lite-
ratuur geen meervemieuwende stem-
men te vinden zijn die een eredokto-

raat verdienen.
Die vraag wordt ook binnenska-

mers gesteld in de Kultuurkommissie
en Kultuurraad. Toen bekend raakte
dat Kultuur een eredoktor mocht voor-
dragen hadden enkelen géhoopt op
een meer strijdbare uitverkorene.
Meer in het bijzonder werd gedacht
aan kulturele smaakmakers zoals
pakweg Anne-Theresa De Keersmae-
ker. .I<ommissielid professor Delaere
lanceerde de naam van Gerard Mor-
tier. De te verdedigen redenering hier-
achter was dat een eredoktoraat meer
een steunbetuiging uit de akademi-
sche wereld moet zijn voar diegenen
wiens positie gekontesteerd is en die
hun nek uitsteken in de (kulturele)
aktualiteit. Men denke aan de spraak-
makende eredoktoraten van Paula
D'Hondt en Bob Geldof aan de
RU Gent of van Mandela aan de ei-
gen Alma Mater.

Beslist
Mortier bleek echter niet te kunnen

gezien het precedent met de kom-
ponist Benjamin Britten. Diens ere-
doktoroot werd destijds van hoger-
hand geweigerd omwille van ziin ho-
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Vorig jaar verspreidde ondeIWijsminister Van den Bossche een
diskussienota over de aggregatie. Daarin stelde hij voor om de
aggregatie uit te breiden tot het ekwivalent van een hnlf jaar
studiebelasting, ongeveer 900 uur .studiewerk dus. Ondanks tal-
rijke kritieken van universiteiten en hogescholen heeft hij nu een
beleidsnota verspreid waarin gelijkaardige voorstellen staan, en
waar hij, als er geen toestanden ontstaan zoals met het Waalse
hogeschooldekreet, in januari een dekreet van zou willen maken.
Van den Bossche zorgt ervoor dat je vanaf volgend jaar de
aggregatie niet meer kan kombineren met de licenties.

Veel studenten uit minder begoede
milieus zouden dan moeten inkalku-
leren dat je nog een jaar langer moet
studeren als je leraar wil worden, met
alle gevolgen vandien voor de partici-
patie van de lagere sociale milieus
aan het hoger onderwijs.

Leerstof
Deminister stelt maar een half jaar

voor omdat de universiteiten daar
blijkbaar tevreden mee zijn en omdat
hem dat niet zo veelgeld kost in verge-
lijking met een volledig jaar. De
KU Leuven verklaarde bij monde van
de rektor vorig jaarnog bij de opening
van het AVLdat een half jaar voor
Leuven voldoende is. Hij ging hierbij
in tegen demening van AVLo Van den
Bossche voorziet wel voor de eerste
keer een firianciering voor de aggre-
gatie: voor een afgestudeerde geag-
gregeerde krijgt de universiteit even-
veel geld als voor een gewone student
humane wetenschappen. Van den
Bossche heeft hiervoor opeens weer
geld, sinds hij de subsidiëring van de
voortgezette akademische opleidin-
gen (bijvoorbeeld de vele éénjarige
programma's die je na je licentie kan
volgen) wil afschaffen.
Waarmee dat half jaar wordt opge-

vuld, wordt voor een groot deel overge-
laten aan de universiteiten. De bepa-
lingen van de minister zijn nogal
vaag. Didaktiek en kommunikatieve
vaardigheden lijken de hoofdbrok uit
te maken van wat Van den Bossche
als een goede lerarenopleiding ziet.De
onderlinge tijdsverdeling van de ag-
gregatie legt de minister wel op. Zo
moeten er in totaal 90 uur les in het
licentieprogramma voorzien worden
als keuzevakken voor de aggregatie-
studenten. Die 90 uur zouden ervoor
moeten instaan dat de studenten de

Cowboys en Indianen op komst! Dezeen volgende weekwestemretrospektieve in het Stuc: leeser vanalles over in-hét
katem op de middenpagina's.

Van den Bosschegeeft niet op

Tocheen ekstrajaar aggregatie
link maken tussen hun leerstof en de
manier waarop je de leerstof kan dui-
delijk maken aan leerlingen. Ze kun-
nen door alle licentiestudenten ge-
volgd worden en passen in het nor-
male licentieprogramma.
Sommige wetenschappers menen

dat jeonmogelijk 90 uurin de licenties
kan voorbehouden voor aggregatie,
omdat de basisopleiding dan niet vol-
doende meer zal zijn. Zijzijn ook tegen
het voorstel omdat ze vrezen dat je
twee soorten licentiaten krijgt: zij die
een volledige basisopleiding hebben
gehad en zij die een deel van hun op-
leiding opgeofferd hebben voor de
aggregatie. Ook Kringraad zou basis-
opleiding en aggregatie liëfst geschei-
den zien, deels om de voorgaande ar- .'
gumenten. Verder meent Kringraad
dat de universiteit in de eerste plaats
moet zorgen voor een algemeen men-
selijke vorming en dat echte beroeps-
opleidingen zoals aggregatie welkun-
nen, maar liefst niet ten koste van de
algemene opleiding. Een woordvoer-
der van het kabinet van de minister
replikeert dat er in elke richting wel
nutteloze keuzemogelijkheden zijn en
dat ook niet-aggregatiestudenten erg
veel baat kunnen hebben bij een ver-
taling van hun leerstof naar leerlin-
gen toe. Het leert je, volgens hem, je
leerstofop een andere manier te bekij-
ken.

Eenvoud
Naast die 90 uur tijdens de licenties,

die volgens de minister een absolute
voorwaarde zijn om gefinancierd te
worden, moeten er nog 200 à 250 uur
georganiseerd worden, waarvan min-
stens één derde begeleide praktische
oefeningen of stagelessen. Dat mini-
mum stelde de minister omdat ieder-
een klaagt over het te teoretische ka-
rakter van de aggregatie. Die 200 à
250 uur moeten volgens de minister
met de licenties te kombineren zijn.
Een eenvoudig optelsommetje leert
ons echter dat de licenties tot een mi-
nimale studiebelasting moeten inge-
krompen worden en de aggregatie
minimaal moet ingevuld worden, als
je onder het dekretaal bepaalde mak-
simum studiebelasting wilblijven. Het
is zeer onwaarschijnlijk dat de fakul-
teiten hun licentieprogramma's gaan
herzien om plaats te laten voor de
aggregatie. Aggregatie en fakulteiten
zijn sowieso nooit goede vriendjes ge-
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Agenda 7
D'r is een nep-Jacques Vermeire in
Leuven gesignaleerd, hij is char-
mant, subtiel, fijngevoelig en wel-
bespraakt. Laatst gezien op een
plaats waar gelachen werd. Sla je
Veto er op na om de echte te leren
herkennen.

Corso 6
Het is verschrikkelijk hoe repressief
de Leuvense Gemeenteraad is. Niet
praten tijdens optredens, niet aan je
bier slurpen, niet luidop boeren.
Straks mogen we zelfs niet meer in
de brievenbussen pissen.

Zoekenjes 7
Veto haalt je van de straat. Maak je
zoekertje en vind je eigen blonde
vrouw, een nieuwe SM-partner, een
ex-Miss-België zelfhulpgroep, een
paard of een tweede lief.

Studenten, pas afgestudeerde leer-
krachten en scholen klagen al erg
lang over de te lage kwaliteit van de
lerarenopleiding aan de universiteit.
Leuven heeft daarbij zeker niet de
beste naam. Deminister heeft ook wel
door dat er wel eens ietsmag verande-
ren aan het oeroude koncept van vier
vakken meteen stage. Dievier vakken
zijn tot nader order: Geschiedenis van
de Opvoedkunde, Proefondervinde-
lijke Opvoedkunde, Algemene Meto-
denleer en Bijzondere Metodenleer.
Met Didaktische Oefeningen erbij re-
sulteert dat in de meeste richtingen in
één vijfde van de studiebelasting van
een normaal kandidatuur- oflicentie-
jaar, geschat op 360 uur studieaktivi-
teit - lessen inbegrepen - gespreid
over twee of meer jaren. De doorsnee-
aggregatiestudent heeft dus per jaar
één tiende meer studeertijd nodig dan
iemand die geen aggregatie neemt.
Voor een germanist zal dat iets meer
zijn, voor een rechtsstudent misschien
iets minder.

Milieu
Dat één vijfde van een akademie-

jaar onvoldoende is om goede leraren
op te leiden, daar is iedereen het over
eens. Daarom stelt de minister nu een
pakket voor dat een half jaar beslaat
in studiebelasting, ongeveer 900 uur
studeerwerk dus. Dat is nog altijd veel
minder dan wat Kringraad, de onder-
wijsraad van de Leuvense studenten-
beweging, en het Akademisch Vor-
mingsinstituut voor Leraren (AVL),
een instituut dat zich bezig houdt met
de lerarenopleiding aan de KU Leu-
ven, altijd voorstellen. Kringraad en
AVLvinden dat een volledig jaar zo-
wat een minimum is om een goede
leraar te vormen. Natuurlijk heeft een
ekstra jaar ook negatieve gevolgen.
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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. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in prindpe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Optreden Melvins in de Corso
EigendraadsJ tegentijds
De tijden zijn aan het veranderen. Vroeger was een rijke oom in
Amerika aangewezen om de hier onvindbare platen te bezorgen
van Dinosaur Ir, Big Black of Black Aag. Tegenwoordig lokken
multinationale platenmaatschappijen kleine gitaargroepjes uit
hun repetitiehok met wapperende bundeltjes dollars. Bijeen groot
publiek nog onbekende bands als Drive like Iehu, Jawbox of
Shudder to Think zijn al als buit binnengehaald. Een ander stuk
aangeschoten wild, de legendarische MeIvins, moeder van elke
grungegroep, komt op zondag 27november hun nieuwe cd 'Stoner
Witch' voorstellen in zaal Corso.

Uiteraard verlenen die majors die klei-
ne groepjes geen onderdak uit liefda-
digheid en nog minder uit liefde voor
muziek. Vreemd genoeg vertegen-
woordigen die op het eerste gezicht
onooglijke bands een hele hoop geld.
De Meivins bijvoorbeeld verkochten
van hun eerste majorplaat 'Houdini'
toch al gauw honderdduizend stuks.
Pakweg The Afghan Whigs haalden
een veelvoud daarvan. En ook al zul-
len niet al die Sebadohs en Pavements
de nieuwe Nirvana blijken, toch spre-
ken zij een publiek aan van mania-
kaal trouwe kopers. Zo boren de grote
maatschappijen een unserved public
aan van bemiddelde konsumenten
die vaak een zoektocht op leven en
dood moesten ondernemen om een
independentplaatje op de kop te tik-
ken.

Met de Melvins was het bijna fout
gelopen. Al eeuwen maakte de band
zijn plaatje op een klein label tot groot
plezier van de spreekwoordelijk kleine
schare fans. Reken daartoe ook de
heilige Kurt Cobain, die niet toevallig
zijn eerste stappen in muziekland
zette als roadie bij de Meivins. De
Californische band staat bekend voor
zijn volstrekt uniek geluid dat een
mengsel moet zijn van doom, FM-rock
- zanger King Buzzo is een fan van
Aerosmith en Kiss - en hardcore. In
tijden van snel, sneller, snelst brach-
ten zij trage, donkere muziek.

Haren
Hun majordebuut Houdini liet ech-

ter een veel toegankelijker geluid ho-
ren. Met de steun van Beovis en Butt-
head werden wereldsongs als Lizzy en
de meeslepende Kiss-cover Going
Blind zelfs strijdliederen van de Ame-
rikaanse kids. Maar echte fans roken

onraad en proefden voorzichtig het
woord 'uitverkoop' in de mond. Toen
de groep het voorprogramma ging
spelen van de FM-rockers Rush leek de
maat vol. Eigenlijk deden de Meivins
niets anders dan wat ze altijd hadden
gedaan, namelijk het publiek tegen
de haren in strijken.

Zo ook met de nieuwe plaat Stoner
Witch. Wie een doorslagje van Hou-
dini verwacht, komt bedroqen uit. Op
Stoner Witch laat de groep het eks-
periment binnen. Korte en instrumen-
tale songs, geniale gitaarriffs en aller-
lei vreemde perkussiegeluiden verfris-
sen de nogal zwaar op de hand lig-
gende sound van de San Frandsco-
band. De basis blijft natuurlijk gelijk.
Dominant is de stem van King Buzzo
die opborrelt uit het diepste der aarde
en doet denken aan Pantem ofProng.
Daarover komen een aantal lagen
gitaargeweld die dan weer de snedig-
heid hebben van de hardcore van
[esus Lizard of Jon Spencer.

Live klinkt.,het allemaal nog tien
keer beter, getuige hun laatste pas-
sage in België, in Gent dit voorjaar. De
demonische echo op de stem van Buz-
zo is niet geschikt voor kinderen. Wie
zondag iets te zeggen heeft aan de
politie doet dat dan ook best voor acht
uur. Daarna zal de politietelefoon
rood gloeiend staan van de klachten
over geluidshinder. De Meivins spelen
loeihard maar juist. Daarbij ontwik-
kelen ze genoeg energie om honge-
rend Afrika een jaar lang van stro-
mend water te voorzien. Misschien
een ideetje voor 11-11-11?

Bart Eeckhout

DeMeivins spelen in de Corso op zondag
27 november vanaf20 uur. Kaarten 450/
500.
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I(Het studentenengagement van dejaren
60 wasvolgensmij niet echt zinvol. Het is
zo dat destudentenleiders vandaag min-
der studenten achter zich kunnen scha-
ren, maar dat wijst er juist op dat de stu-
denten nu meer nadenken voor ze een
beslissing nemen. "

Aan het woord is een zekere Herman
van eerste kan Rechten en zijn hoogst-
persoonlijke en verder ongefundeerde
mening geeft hij ten beste naar aanlei-
ding van de vraag " ... of dezeuniversiteit
wel genoeg aandacht heeft voor onze
zwakkere medemens". Het kan niet an-
dersof onze vrienden van Campuskrant
vinden dat deze mening leeft onder de
studenten. Ik zie niet in waarom ze an-
ders uit een populatie van 25.000 juist
deze amateursocioloog te voorschijn ta-
veren om er zes kolomcentimeter kran-
tenpapier aan te verspillen. Niet dat ik
meer recht van spreken zou hebben... U
raadt het: als ik iets dergelijks onderogen
krijg dan rijst mijn haar memet zijn volle
lengte van 40 centimeter te (Lourdes op
de) berge.
Niet omdat ik vind dat we voortaan als
een kudde ezelsmoeten marcheren ach-
ter elkegrote muil die zichzelf de spreek-
buis van een onderdrukte massa waant.
Enook ik heb zomijn bedenkingen bij die
verlichte geesten van de studentenburo-

Club aal-Rekening. Voor 16-24 jarigen.

morele verontwaardiging verheven zijn,
vergist zich. Want hoe luidt het tweede
deel vanHermans Wereldwijsheden?
"In de vakken zelf wordt niet veel over
maatschappelijke problemen gesproken,
maar dat is eenpluspunt, want wanneer
maatschappelijke problemen ter sprake
komen in een kursus, krijgen proffen de
neiging hun eigen mening te gaan ver-
kondigen."
Alsof het Recht een eksakte wetenschap
is,eenobjektieve technischekunde. Alsof
ttaar praktijk enkel gestoeld is op een za-
genaamde werkelijkheid endebekwaam-
heid van dejurist. Alsof de wereld zijn la-
. boratorium is en zijn kliënten witte mui-
zen. Alsof, wanneer in een milieuschan-
daal de"technisch juridische kriteria het
halen op de maatschappelijke, de boos-
wicht niet vrijuit gaat en de kikkertjes niet
wegbruisen in hun poel van illegaal ge-
loosde zuren. Zij kunnen niet gaan kwa-
ken bij het Hofvan Kassatie.
Nochtans ben ik er vrij zekervan dat deze
Herman het helemaal gaat maken in het
leven. Om het met Twains woorden te
zeggen: nAll you need in this life is igna-
rance and confidence, then success is
sure." Hopelijk en waarschijnlijk is hij
niet representatief voor rechts- en andere
studenten.

kratie die geloven dat ons heelal evolueert
naar een toestand van Permanente Verga-
dering, waarin de zieltjes zullen beoor-
deeld worden op hun dossierkennis.
Maar studenten als Herman zouden naar
mijn bescheiden mening nog geen maat-
schappelijk probleem opmerken als het
rechtstreeksdoor hun neusgaten werdge-
pompt. En wat voelenze zich toch superi-
eur. Met geamuseerde minachting kijken

ze vanuit hun ivoren toren neer op de
naievelingen die beneden in de modder
ploeteren. Zij achten zich de Nieuwe Wij-
zen, de Postmodemen ("potsmodemenH
na een vijftal pinten), Zij DieNa Lang Na-
denken Hebben Ingezien Dat ElkeStuden-
tenaktie Het lijden SlechtsVergroot. Doch
wie denkt dat deze Boeddha's boven elke

Studiekeuze

AW

De Dienst voor Studie-advies heeft een
nieuwe uitgave voor scholieren die
overwegen in Leuven aan de universi-
teit te komen studeren. Het bespreekt
de kandidatuursjaren van alle rich-
tingen en geeft daar wat uitleg bij. Zo
wordt telkens kort gezegd wat de rich-
ting predes inhoudt, hoe de beroeps-
uitwegen eruitzien en wat de geschikt-
heidseisen zijn voor zowel de studie
zelf als het beroep achteraf. Ook staat
het programma er bij, met vermel-
ding van de namen van de verschil-
lende vakken en het aantal uren dat
ze gegeven worden. Het is een beknopt
werkje, dat allicht kan helpen wat
doorzicht te krijgen in het ruime aan-
bod van studierichtingen.

Diezelfde dienst geeft daarnaast
ook nog een dun boekje uit met tips
voor wie een eerste studiekeuze gaat
maken. Tenslotte zijn er informatie-
brochures verkrijgbaar over elke rich-
ting apart, waar dan wat uitgebrei-
dere en meer diepgaande informatie
in staat.

Het boek (Studeren aan de KU Leuven'
kan worden verkregen na voorafbetaling
van 100 frank op rekening 000-
0607982-83 van de Dienst Studie-ad-
vies KU Leuven, Atrechtkollege, Naam-
sestraat 63, 3000 Leuven, met vennel-
ding (Studeren aan de KU Leuven'. De
andere uitgaven zijn gratis verkrijgbaar
op hetzelfde adres.

'0J Vraag je
Club aal-kaart
en steek tot 20 0/0
korting op zak
in de bioscoop,w

ASLK~
BankIer waar Ik best mee opschIet

(advertentie)

Haasse
vervolg van pag. 1

moseksualiteit en Mortier deelt die
seksuele geaardheid. Welkom in de
jaren negentig. Een uniefdie kandida-
ten een eredoktomat weigert op basis
van hun geaardheid heeft inderdaad
dringend nood aan een vak met 'les-
sen voor de eenentwintigste eeuw'.

Overigens worden ook andere na-
men uit de kultuursfeer genoemd voor
een eredoktoraat. Meer bepaald
wordt gedacht aan mensen uit het in-
ternationale filmmilieu, maar daar-
over heerst nog stilte.

Haasse heeft de titel al aanvaard en
krijgt haar doktoraat alleszins. Op
voorstel van haar persoonlijke kennis
en kommissievoorzitter Prof Marcel
[nnssens die met de hem kenmer-
kende autoriteit haar kandidatuur
doordrukte. Ondanks het feit dat de
naam al langer cirkuleerde, werd de
uiteindelijke diskussie hierover be-
perkt tot een kommissievergadering
waarop de Kultuurraadvertegen-
woordiger niet eens aanwezig was.

Opmerkingen achteraf daarover
werden weggewuifd met het doorslag-
gevende maar lichtjes ondemokra-
tische argument: "Beslist is beslist."
Daar is in teorie niets op aan te mer-
ken want de voordracht van een ere-
doktoraat gaat niet gepaard met een
vaste procedure. Uiteindelijk is het
immers de Akademische Raad die de
prijzen uitdeelt. De kommissies heb-
ben slechts een adviserende bevoegd-
heid. Meestal komt bij de keuze dan
ook het nodige lobbywerk kijken,
waarbij nogal vaak het principe van
'voor wat hoort wat' geldt. Niet zelden
gaat het doktoraat naar bevriende
uniefs of professoren die de voordrager
op zijn beurt belonen met een eredok-
toraat. Zo is er een geval bekend van
een eredoktomat voor een prof ekono-
mie wiens boeken niet eens in de
uniefbiblioteken te vinden waren.

Moraal van het verhaal: Heila S.
Haasse zal haar eredoktoraat krijgen
en dat zal niet eens zo onverdiend zijn.
Wel is het erg betreurenswaardig dat
er binnen de kultuurorganen hierover
nauwelijks diskussie mogelijk was.
Ook op andere gebieden heeft de Kul-
tuurkommissie de kwalijke bijnaam
weinig inspmak te dulden.

Het hele gedoe rond de eredokte-
raten ruikt naar gesjoemel en een
meer demokmtische procedure lijkt in
deze tijd van openbaarheid van be-
stuur wenselijk. Zoals het er nu toe-
gaat laat de zo grote akademische
wereld zich van haar kleinste kant
zien. Het doet denken aan de naijver
en kuiperijen in de sleutelroman over
de akademische wereld' Onder Profes-
soren'. En dat is geen boek van Haasse
maar van Willem Frederik Hermans.

Bart Eeckhout
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Veto bespreekt kringbladen

Schele zever en kulturele sérieux
ElkeLeuvense kring heeft wel een tijdschrift waarin het presidium
of een redalctie de kringgenoten entertaint. Zo'n tijdschrift heet
meestal kringblad. Dit artikel is het eerste in een reeks waarin
zulke kringbladen 'geëvalueerd' worden. De werkstukken van
Wina (de kring van Wiskunde, Informatika en Natuurkunde),
Ekonomika, Vlaams Rechtsgenootschap (VRG)en Medika komen
aanbod.

Dat er tussen deze kringbladen grote
verschillen zijn, spreekt vanzelf. Vele
niet-inhoudelijke verschillen hebben
te maken met het beschikbare geld bij
de betrokken kring. Een aantal grote
kringen verspreidt het kringblad bij-
voorbeeld gratis aan huis. De door-
snee-hoofdredakteur van een kleine
kring kan daar alleen maar natte dro-
men van krijgen. Het staat in ieder
geval buiten kijf dat een gratis kring-
blad een ideale manier kan zijn om
informatie aan de studenten door te
spelen.
Maar de financiële draagkracht

van de kring bepaalt gelukkig niet al-
les. Dan zou Wina's Newtonneke te-
genover de drie goliaths Balans
(VRG),Winkeliertje (Ekonomika) en
Akuut (Medika) maar een Davidje
zijn. Dat blijkt echter niet te kloppen.
Inhoudelijk en kwa lay-out is het de
heilige inspiratie die het wint van het
manna. Een met veel middelen in el-
kaar gestoken kringblad hoeft dus
nog geen goed kringblad te zijn.

Rektor
Voor Balans en het Winkeliertje

zijn duidelijk kosten nog moeite ge-
spaard. De overvloedige sponsoring
wijst daarop. Balans is gedrukt op
glanzend papier en het Winkeliertje is
volledig tweekleurig - een even-
wichtige verdeling van zwarte en rode
tekst. De lay-out van beide bladen is
verzorgd, hoewel het Winkeliertje op
dat vlak nog wat professioneler oogt.
Jammer genoeg blijkt de oogver-

blindende vormgeving in beide bla-
den niet noodzakelijk garant te staan
voor inhoudelijk hoogstaande arti-
kels. Het Winkeliertje biedt zijn lezers
wel mooie opstelletjes over het Jazz St
Blues, een genuanceerd kritisch arti-
kei over het nieuwe gebouw van de
fakulteit Ekonomie, een interessante
kwis en een goed sfeerbeeld van een
dagje barman spelen. Maar sommige
bijdragen zijn verre van het nivo van
de mooie druk. Het interview met de
nieuwe dekaan, professor Debondt, is

verward en weinig diepgaand. Profes-
sor Tavernier stelt de alumniwerking
voor, maar zijn tekst is niet aangepast
oen het Winkeliertje en lijkt recht-
streeks uit een jaarboek van de alum-
ni te komen. Bovendien lijkt de kor-
rektor, die met veel poeha in de kolo-
fon vermeld wordt, wel een Winkelier-
tje overgeslagen te hebben.

Hartsrubriek
In Balans is het kontrast tussen de

kwalitatief hoogstaande bijdragen en
de "schele zever" - met de woorden
van Balans zelf - nog groter. Enkele
artikels zijn van een zeer hoog nivo.
Zo is er een tweetalig artikel waarin
rechtsstudenten van Louvain-Ia-Neu-
ve een bezoekje brengen aan de Leu-
vense rechtsfakulteit en redakteurs
van Balans hun wederwaardigheden
in de Waalse universiteitsstad vertel-
len. Ook een interview met enkele
Zuidafrikaanse studenten - in het
Afrikaans - over de politieke ont-
wikkelingen in hun land is uitermate
interessant.

Stül
Jammer gen~ blijken destuden-

ten uit twee zeer konservatieve uni-
versiteiten gekozen te zijn, hetgeen
ook blijkt uit hun opinies. Het
proffeninterview in Balans is beter
dan dat in hetWinkeliertje. EnBalans
presenteert zijn lezer ook meer kring-
informatie .Anderzijds wordt het blad
ontsierd door opstelletjes die op de la-
gere school nog net een voldoende
zouden krijgen en die uitpuilen van
regionaal of fakultair chauvinisme.
i

Medika is in ieder geval rekord-
houder in het aantal bladzijden die
gratis aan de studenten van de fakul-
teit bezorgd worden. Wekelijks ver-
schijnt er een Akuut van ongeveer
vijftien à twintig bladzijden en vier
maal per jaar is er een Palfijn, een
kring blad dat de nodige kulturele
sérieux uitstraalt om voor genees-
kundestudenten bestemd te zijn. Dat
grote aantal bladzijden kan met een
vooroordeel, geformuleerd door een
Medika-medewerker, verklaard wor-
den: "Dokters zeveren goed." Niette-
min blijft deze grote kwantiteit een
prestatie. Akuutblinktvooral uit door
de uitgebreide Loko-informatie. Elke
week krijgt de geneeskundestudent
een uitvoerige uitleg over de studen-
tenvertegenwoordiging via Medika in
de Leuvense Overkoepelende Kring-
organisatie. Akuut heeft ook een
grappige hartsrubriek, in een David
Davidse-stijl. Wat lay-out en druk be-
treft, is Akuut duidelijk amateuristi-
scher dan Balans en Winkeliertje. De
saaiheid komt je tegemoet als je het
blaadje openslaat.

Brandblusser
Ook amateuristisch is het Newton-

neke, althans wat de druk betreft.
Kwa lay-out is het Newtonneke erg
sierlijk. De artikels blijken trouwens
van een hoog nivo. Veel kringinfo
wordt afgewisseld met niet alti]Beven
originele, maar prima humor. De
kookrubriek 'Brandblussers in de
aanslag' spant hierbij de kroon. Het
zwakste element is het grappig be-
doelde, maar niet geslaagde redaktio-
neel.
Kortom: kringinfo blijkt het groot-

ste deel van de hier besproken kring-
biaden in te palmen. Dat is evident.
Maar goede humor, illustraties en
ekstra-fakultaire informatie zijn vaak
te zeldzaam. Over de vormgeving van
hun gratis kringblad hebben rechts-
studenten, ekonomisten, aspirant-
artsen en winezen niet te klagen.

Gert Meesters
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Gasthuisbergtrophy komt eraan

Met vallen en opstaan

Het hindernissen parkoers ziet er
ongeveer hetzelfde uit als vorig jaar.
Het opmerkelijkste verschil is de nieu-
we startplaats QP de brug van de Mgr
Van Waeyenberglaan, dicht bij de
eerste hindernis, zodat men sneller
kan ingrijpen als er iets misloopt. Die
hindernis bestaat uit katrollen waar-
mee de deelnemers van het viadukt
naar beneden moeten. Na deze dap-
pere daad wordt van hen verwacht
via een reeks autobanden enkele ski-
latten te bereiken. Daarmee leggen ze
een trajekt af, om vervolgens op en
door autowrakken te springen. Even
verder staan er kontainers tewachten,
waar zij in, en vooral terug uit moet
zien te geraken. •

Dedeelnemers aan de studentenmaraton zijn nog volop bezig hun
blaren te verzorgen, en de beulen van Sportraad komen alweer
met een sportklassieker op de proppen: de Gasthuisbergtrophy.

Gesplitst
Bij de volgende hindernis kan een

vermoeide teamgenoot even uitrus-
ten in een GB-karretje terwijl de ande-
ren het voortduwen. Dan kruipen ze
door een buis naar de kwistaksen (de
typische Spora-go-cars) waarmee ze
naar de klimstand moeten rijden.
Dan gaat het de trappen af naar de
draagberries waarop weer iemand
kan uitrusten terwijl de anderen het
draag werk op zich nemen. Lage hor-
den vormen een rustig einde. Spor-
tieve volhouders en gekken schrijven
zich meestal opnieuw in om het hele
zootje nog eens te doorlopen. Er kan
ingeschreven worden in drie
kategorieën: mannen, vrouwen, en
gemengd. De meeste groepen halen
een tijd van tien à vijftien minuten.
Als je denkt toch niet te kunnen win-
nen, dan kan je proberen de prijs van
de langzaamste in de wacht te slepen.
Vorig jaar deed een ploeg er 85 minu-
ten over.
Sportraad kan op de hulp van Me-

dica rekenen in de vorm van sein-
gevers. Deprijsuitreiking gaat door in
de Doc'sBar, de fakbarvan de genees-
kundestudenten.

Het idee voor deze wedstrijd rijpte
twaalf jaren geleden in het brein van
een aantal geneeskundestudenten,
die het lastige trajekt naar de les in
wedstrijdvorm goten. Het principe
van deGasthuisbergtrophy is eenvou-
dig: in ploegen van drie moeten de
deelnemers zo snel mogelijk de hel-
ling op naar het Gasthuisbergzieken-
huis. SindsMedica vijfjaar geleden de
organisatie overdroeg aan Sportraad,
zijn de zaken iets kompiekser gewor-
den: de deelnemers moeten naast de
helling ook nog een aantal hindernis-
sen trotseren.

3 4 9 10

Peter Van Rompaey
Karel de Weerdt

De Gasthuisbergtrophy vindt plaats op
donderdagavond van 18.00 u tot
23.00 u. Inschrijvingen kunnen de dag
zelf gebeuren in de starttent, of op voor-
hand op het sportsekretariaat.
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Geschiedenis van een genre

Honderd jaar zadelpijn
Samen met de film zelf, bestaat het genre van de western dit jaar
precies een eeuw. Hoog tijd dus om wat dieper in te gaan op de
geschiedenis van deze typisch Amerikaanse filmsoort. Alvorens
daarmee te beginnen is het echter wel handig eerst even te defi-
niëren wat een western eigenlijk is.

Om te beginnen hebben we het tijds-
aspekt: in de regel spelen western-
verhalen zich af tussen ruwweg 1850
en de eerste jaren van deze eeuw, de
tijd waarin er nog cowboys op koeien
pasten en Indianen in ruime mate
voorhanden waren. Wat geografie
betreft is er niet veel meer te zeggen
dan dat een western zich afspeelt in
het westen van de Verenigde Staten of
in Mexico. Vaak staan in de titel van
zulke films ekspliciete verwijzingen
naar de plaats waar de film zich af-
speelt. 'Rio Bravo', 'Colorado Terri-
tory' en 'Southwest to Sonoru', zijn
hier een paar voorbeelden van.
Het kenmerk dat de meeste wes-

terns verbindt, is echter op het tema-
tische vlak te situeren. Een belangrijk
element is namelijk de 'frontier' tus-
sen het Oosten en het Westen van het
Amerika van toen. De western-
verhalen spelen precies in op de span-
ning die ontstaat tussen de westerse
beschaving, die aan de ene kant komt
oprukken, en de wetteloosheid en wil-
dernis in het Indiaanse Oosten. Van
daaruit zijn nog een aantal opposities
afte leiden, zoals die tussen natuur en
kultuur, tussen het individu en de ge-
meenschap en tussen vrijheid en
restriktie.
Een ander belangrijk onderscheid

dat gemaakt moet worden is dat tus-
sen de A- en de B-western. Dat verschil
zit hem bijvoorbeeld in het verhaaltje
van de film. Bij de A-western zal dat
meer uitgewerkt en wat inqewikkel-
der zijn. Ook zullen de personages
daar meer diepte vertonen. De B-
westerns zijn dan gekenmerkt door
een gebruik van meer stereotypische
personages en een makkelijker ver-
haal, dat helemaal bedoeld is om
kommercieel aan te slaan. Zowat het
verschil tussen de film die u op zater-
dagavond op de buis ziet en wat in de
bioskoop wordt vertoond dus. Gedu-
rende de hele geschiedenis van het
genre zijn beide soorten gemaakt.

Slechterik
De geschiedenis dan. De meeste

filmkritici laten het tijdperk van de
western beginnen in 1903, met The
Great Train Robbery' van Edwin Por-
ter. Als we echter helemaal korrekt
willen zijn, moeten we eerst nog wat
terug in de filmgeschiedenis, en wel
naar 1894, toen Thomas Edison een
aantal dokumentaires over het leven
in het Westen op band zette. In die
korte films kwamen Indianen en cow-
boys voor, uiteraard onontbeerlijk,
althans voor de vroege westerns. Er is
zelfs al een miniem verhaaltje in ver-
weven. Zo zitten er in de allereerste
prent, 'Poker at Dawson City', een

paar mannen te kaarten in een bar. Er
wordt duchtig vals gespeeld en er ont-
staat een handgemeen.
In The Great Train Robbery, tien

jaar later, zijn al heel wat nieuwe ele-
menten te vinden. Zo is het verhaal
meer uitgewerkt, werden de opnames
buiten gedraaid en zijn een aantal ty-
pische ingrediënten als achtervol-
gingen te paard, treinovervallen en
vuurgevechten overvloedig aanwe-
zig. Deze film had erg veel sukses en
luidde definitief het tijdperk van de
western als populaire bioskoopfilm in.
In de jaren volgend op 1903 werd

het koncept van die eerste western uit-
voerig geïmiteerd. Het ging steeds om
een vrij simpel verhaaltje, met als
hoofdrolspeler een stereotiepische
cowboy. Die is per definitie eenvoudig
van karakter, eerlijk en steeds te vin-
den voor aktie, maar vooral vrij en
ongebonden, zodat hij op elk mo-
ment op weg kan, op zoek naar nieuw
avontuur. Voor het verhaal kan geput
worden uit de Amerikaanse geschie-
denis, maar het grootste deel is
meestal fantasie. Het hoeft amper ver-
meld te worden dat Indianen, Mexi-
canen en andere niet-blanken de rol
spelen van de achterbakse, onderont-
wikkelde slechterik. Het waren trou-
wens meestal blanken die die rollen
op zich namen.

Grootmeester
Langzamerhand wordt het maken

van westerns een echte industrie: de
films mogen steeds meer geld kosten
en worden ook steeds langer. Waar
The Groot Train Robbery maar een
tiental minuten duurde, duurt bij-
voorbeeld 'The Covered Wagon' uit
1923 al anderhalf uur. Daarvan
wordt in de jaren twintig gebruik ge-
maakt om onderwerpen als de trek
oostwaarts van de pioniers en de aan-
leg van spoorwegen in beeld te bren-
gen, met panoramische beelden van
lange karavanen en grote troepen
Indianen en vee. De films hebben ook
een meer episch karakter dan tevo-
ren.
Na de beurscrash van 1929 gaat het

uiteraard ook met de filmindustrie
wat minder goed. Voor dure A-
westerns is geen geld meer, en ook
goedkopere B-westems worden min-
der gemaakt, omdat het opkomen
van de geluidsfilm grote investerin-
gen vraagt van de studio's. Net na het
midden van de jaren dertig komt de B-
western echter weer helemaal terug,
en beleeft ze zelfs haar hoogdagen.
Voor de A-western is het wachten op
'Stagecoach' van [ohn Ford uit 1939,
een zeer suksesrijke film die ook de
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Rettospektieve
As een cinematografische

cocktail met als ingrediënten cow-
boys, indianen, treinovervallen,
stof en heldhaftigheid u doet wa-
tertanden, kunt u maar beter de
twee volgende weken uw wigwam
in de buurt van het Stuc opzetten.
Daar wordt van 22 november tot
op sinterklaasdag namelijk een
retrospektieve gehouden rond het
genre van de western. Dat is een
enige kans om een heleboel oude
en minder oude klassiekers, die al
lang uit de roelotie genomen zijn,
nog eens op groot scherm te zien.
Vandaar dit katern, waarin we een
paar opmerkelijke films bespreken,
een kenner interviewen en wat
dieper ingaan op de achtergronden
van de western.

.""'betere' western er weer bovenop zou
helpen.
De jaren veertig zijn een erg belang-

rijke periode voor de western in het
algemeen, en zonder meer de meest
beslissende voor de A-western in het
bijzonder, die een geheel nieuwe weg
inslaat. Tema's die eerder helemaal
ontbraken, zoals seks en sociale pro-
blemen, vinden we dan plots wel.
Onder invloed van Freud eh 'Citizen
Kane' komen ook psychologische mo-
tieven meer en meer naar voren. We
zien bovendien dat geweldscènes nu
niet meer enkel in dienst staan van de
gerechtigheid die moet geschieden,
en dat de duidelijke grens tussen goed
en kwaad begint te vervagen. De
grootmeester van het genre heet [ohn
Ford en een paar van zijn films uit
deze periode zijn 'She Wore a Yellow
Ribbon' en 'Fort Apache'. Zoals in
andere films uit Hollywood is er trou-
wens ook in de western een duidelijke
evolutie naar een meer cynische kijk
op de wereld te vinden. Dit alles geldt
niet voor het nog veel konservotievere
genre van de B-film.

Hippie
De geschetste evolutie gaat in de

jaren vijftig gewoon verder. De held
staat niet meer helemaal in het cen-
trum van de film, en zo nu en dan is er
zelfs een referentie aan incest of
homoseksualiteit te bespeuren. Ver-
nieuwende films zijn bijvoorbeeld
'High Noon', 'The Gunfighter' en
'Shane', een reaktionaire reaktie

daartegen vinden we in.'Rio Bravo'.
Langzamerhand wordt de western

minder en minder Amerikaans. Dat
wordt in de zestiger jaren over-
duidelijk, als het vreemde verschijnsel
van de 'spagettiwesterns' op komt zet-
ten. Spagettiwesterns zijn, zoals de
naam al suggereert, films van
Italiaanse makelij, die nog wel op de
traditionele western lijken, maar dan
enkel oppervlakkig: de held draagt
nog wel een cowboypak, maar ge-
draagt zich nu als een revolverheld of
huurling tout court. De morele kode
van de echte cowboy is helemaal ver-
dwenen, en vaak zal een aanlokke-
lijke premie het winnen van even-
tuele etische skrupules. Sergio Leone
maakt 'Once upon a Time in the
West' en 'Duck, you Sucker', en im-
porteert hiervoor zelfs Clint Eastwood,
een onbelangrijke Amerikaanse film-
akteur. Een ander voorbeeld is 'The
MagnificentSeven', een film die geba-
seerd is op een Japanse samoeraifilm.
Het geweld wordt in deze films cen-

traal gesteld, zelfs boven de held zelf,
die soms niet eens meer een naam
draagt. Eastwood bijvoorbeeld werd
beroemd als speler van 'the man with
no name'. Deze tendens naar zinloos
en vooral veel geweld had zoveel suk-
ses dat Hollywood al vlug dezelfde
weg opging, met films als 'The Wild
Bunch' van Som Peckinpah.
Door die verschuivingen ging het

oorspronkelijke publiek van de klas-
sieke western verloren. Dat zorgde er
samen met de tijdsgeest van de jaren
zeventig voor dat er een heel divers
aanbod van westerns op de markt

kwam: er waren westerns voor kin-
deren, voor zwarten, voor hippies,
voor socialisten en voor liberalen. Er
waren hardcore westerns en softcore
westerns, science-fictionwesterns en
allegorieën op aktuele tema's als de
oorlog in Viëtnam. Bovendien kwam
er meer seks, geweld en gewelddadige
seks in de films voor.
Dat alles nam niet weg dat er toen

ook nog zeer goede westerns werden
geproduceerd, ondermeer door Sergio
Leone en Sam Peckinpah. Een opti-
mistisch beeld geven die films echter
niet: er wordt veel nadruk gelegd op
de teloorgang van het mytische wes-
ten, zoals dat in vroegere films wordt
uitgebeeld. In 'The Man Who Shot
Liberty Valence' van [ohn Ford uit
1962 vinden we daar al een aanzet
toe. In die film blijkt dat de traditio-
nele waarden van eerlijkheid, moed
en trouw niet behouden kunnen blij-
ven naarmate de beschaving meer en
meer voet aan de grond krijgt. De
cowboy wordt oud en een moderne
uitvinding als de automobiel ver-
dringt langzaam maar zeker zijn
paard. Hij kan zich niet aanpassen
aan de veranderingen in de maat-
schappij en valt onherroepelijk uit de
boot. Of dit het einde van de western
betekent is echter 'niet met zekerheid
te zeggen. De laatste jaren lijkt er na-
melijk van een voorzichtige her-
opleving van het genre sprake te zijn.
Misschien heeft de western nog wel
heel wat in petto voor ons.

Martijn Graumans

•

Naast tweeëntwintig films worden er ook twee lezingen gegeven over onderwerpen verwant aan het westerngenre,
waarvan de eerste over de evolutie van het genre, en de tweede over onder andere vuurwapens en muziekkultuur.
Alle films worden vertoond in Vlamingenstraat 83, behalve de openingsvoorstelling, die in aula Pieter De Somer, De
Bériotstraat 24 te zien is, en 'The Last OfThe Mohicans' in Studio 1, Brabançonnestraat 25. De inkomprijs van de
films bedraagt voor Stuc-leden telkens 140 en voor anderen 175 frank, de lezingen kosten 75 of 100 frank. 'The Last
OfThe Mohicans' is een Uur Kultuur en dus gratis.
dinsdag 22 november
20.30u: 'The Naked Spur' (A. Mann, 1952)
woensdag 23 november
13.00u: 'The Last Of The Mohicans' (M. Tourneur/C.
Brown, 1920)
20.00u: 'Forty Guns' (S. Fuller, 1957)
22.30u: 'The Misfits' (I. Huston, 1961)
donderdag 24 november
20.00u: 'The Wild Bunch' (S. Peckinpah, 1969)
22.30u: '[ohnny Guitar' (N. Ray, 1954)
vrijdag 25 november
20.00u: 'Fort Apache' cr. Ford, 1948)
22.30u: 'The Magnificent Seven' (J. Sturges, 1960)
zaterdag 26 november
20.00u: 'Rio Bravo' (H. Hawks, 1958)
22.30u: 'The Outlaw [osey Wales' (C. Eastwood, 1976)
zondag 27 november
16.00u: 'Once UponA Time In The West' (S. Leone, 1968)
20.00u: 'The Searchers' (J. Ford, 1956)
22.30u: 'Rancho Notorious' (F. Lang, 1952)
maandag 28 november
20.00u: 'Winchester '73' (A. Mann, 1950)
22.30u: 'The Naked Spur' (A. Mann, 1952)
dinsdag 29 november
20.00u: 'The Misfits' (I. Huston, 1961)
22.30u: 'The Man Who Shot Liberty Valence' (J. Ford, 1962)

woensdag 30 november
20.00u: 'She Wore A Yellow Ribbon' (J. Ford, 1949)
22.30u: 'Shane' (G. Stevens, 1953)
donderdag 1 december
20.00u: lezing Edward Buscombe (Auditorium AV01.12)
20.00u: 'Stagecoach' (J. Ford, 1939)
22.30u: 'Winchester '73' (A. Mann, 1950)
vrijdag 2 december
20.00u: 'High Noon' (F. Zinneman, 1952)
22.30u: 'Wagon Master' (J. Ford, 1950)
zaterdag 3 december
20.00u: '[ohnny Guitar' (N. Ray, 1954)
22.30u: 'Blood On The Moon' (R. Wise, 1948)
zondag 4 december
16.00u: 'Duck, You Sucker' (S. Leone, 1971)
20.00u: 'Stagecoach' (J. Ford, 1939)
22.30u: 'Rancho Notorious' (F. Lang, 1952)
maandag 5 december
20.00u: lezing 'Guns 'n Guitars' (Stuc)
20.00u: 'The Wild Bunch' (S. Peckinpah, 1969)
22.30u: 'The Magnificent Seven' (J. Sturges, 1960)
dinsdag 6 december
20.00u: 'Forty Guns' (S. Fuller, 1957)
22.30u: 'High Noon' (F. Zinneman, 1952)



De films van de retrospektieve
Schurken, schietpartijen en vuile schoenen
De films die in de westernretrospektieve van het Stuc gepro-
grammeerd staan, zijn geschoten van 1920tot 1976,en kunnen zo
een konkreet wide-screen beeld geven van de ontwikkeling van de
western, van nostalgisch terugblikkend en naief genre tot geweld-
film met een verloren onschuld.

'The Last of the Mohicans' werd ge-
maakt in 1920 en is zo de oude wijze
van de films die vertoond worden tij-
dens de westernretrospektieve. De
film is gebaseerd op de gelijknamige
klassieker van [umes Fenimore
Cooper uit 1826, de periode waarin de
Europese Romantiek stilaan in de VS
doorsijpelde. Cooper was in zijn tijd
de grote held van de eigenlijk niet zo
meedogenloze Bende der Literaire
Amerikanen. Zijn rechtlijnige en
vaak moraliserende verhalen, die
zich afspelen in het Wilde Westen
werden door een ruim publiek ver-
slonden. Nadat de zon onderging
voor Cooper werden ze als jongetjes-
lektuurvan de hand gewezen, hoewel
zijn boeken nooit zo bedoeld zijn. Het
was namelijk hij die de Europese
klichees met harde hand uit litera-
tuurland verdreef en de verweesde
Noordamerikaanse literatuur een ei-
gen gezicht en mytologie gaf, name-

lijk die van het Wilde Westen. Zo
komt het datThe Last ofthe Mohicans
van Toumeur en Brown op de affiche
van de westernretrospektieve staat,
alhoewel de film strikt genomen een
outlaw is in het western territorium.
Allicht heeft het feit dat er zopas een
nieuwe gerestaureerde versie van ge-
maakt is daar ook wel wat mee te
maken.

Primitivo
Het boek van Cooper werd al neer-

gepend in 1826 en speelt zich af in
1757, toen De Engelsen en de Fransen
in een bloederige territoriale strijd
verwikkeld waren in het stormachtige
Noord-Amerika van voor de onaf-
hankelijkheidsverklaring. Dat is on-
geveer honderd jaar vroeger dan de
wilde periode die het dekorvormt voor
de meeste echte westerns. En toch valt

De western als Amerikaans kultuurfenomeen
A Man's Cotta Do What A Man's
CottaDo
Met dewestern heeft de Amerikaan zijn eigen geschiedenis neerge-
schreven. Dat moet je dan bekijken als een relaas van het waar-
denstelsel van de blanke man, waarmee hij erin slaagde zijn land
van een kolonie uit te werken tot een supermacht op wereldvlak.
Diewaarden zijn individualisme, ekspansiedrang, het belang van
vooruitgang op de breuklijn tussen beschaving en wildernis. Kurt
Vandenvonder van het departement Kommunikatiewetenschap-
pen geeft uitleg.

Vandenvonder. «Deze vorm van
geschiedschrijving is een vreemd
fenomeen voor ons Europeanen,
want het is een redelijk recente
geschiedenis, die haar hoogtepunt
kende rond 1850. Je moet weten dat
die periode tijdens de eerste jaren van
de cinema nog bestond. In die zin is
het een Amerikaans fenomeen. De
manier waarop zij met hun verleden
omgaan, dat is iets wat wij in Europa
niet kennen. De manier waarop wij
iets als Daens verfilmen, dat zich toch
in dezelfde periode afspeelt, is heel
anders, met veel meer dokumentatie,
en zo natuurgetrouw en historisch
mogelijk. Dat is een gêne die de Ame-
rikaan niet voelt, terwijl het in veel
gevallen toch ook om historische figu-
ren en voorvallen gaat die verfilmd
worden. Bijvoorbeeld, in de jaren
veertig heeft [ohn Ford een film ge-
maakt rond Wyatt Earp, een sheriff
die echt bestaan heeft. Wel, [ohn Ford
heeft Wyatt Earp zelf nog gekend, en
toch maakt hij er een myte von.»

Schapen

Veto: Dewijze waarop inwesterns zwak-
kere bevolkingsgroepen behandeld wor-
den, vloeit ook voort uit de mytevonning.
De western is het verhaal van de
ekspansie, de verovering van het Wilde
Westen. Daarin had men blijkbaar bijna
uitsluitend oog voor de blanke man.
Vandenvonder. «Maar dat heeft de
western gemeen met de hele kulturele
kontekst, de hele literatuur die achter
de western zit en die al bestond vóór
de westerns gemaakt werden. Bij het
in beeld brengen van die periode
wordt de vrouw achtergesteld en ook
de Mexicanen, en de zwarten. Neem
de westernregisseur bij uitstek, [ohn
Ford. Dieman heeft men altijd verwe-
ten dat hij de indianen heel racistisch
heeft behandeld. En dat klopt tot op
zekere hoogte. Maar waarschijnlijk
was dat tijdens de jaren veertig en vijf-
tig gewoon de manier waarop men in
de VS tegen die minderheden aan-

keek. Ook Ford is echter rneeqeëvo-
lueerd. In zijn laatste films heeft hij
geprobeerd de minderheden aan bod
te laten komen. Hij heeft toen een film
gemaakt waarin een zwarte kava-
lerie-officier die een blanke vrouw
heeft verkracht, toch als rechtschapen
held wordt voorgesteld. [ohn Ford zelf
is op het einde van zijn leven zelfs op-
genomen in een indianenstam. De
roodhuiden noemden hem 'Jagend
Hert' of zoiets»
«Maar dat was al in de jaren zestig,

toen er al heel wat kritische elemen-
ten waren opgedoken in de western.
En uiteindelijk gingen ook de minder-
heden zelf films draaien. In de jaren
zeventig kwamen er westerns uit die
gedraaid waren door indianen.»
Veto: Wat geldt voor de etnische minder-
heden, geldt allicht ook voor de vrouw.
Hoewel er heel wat vrouwen indegeschie-
denis een belangrijke rol hebben ge-
speeld, komen ze in de westerns nauwe-
lijks aan bod.
Vandenvonder. «Er is die vreemde
spanning in de western tussen de wil-
dernis, het terrein van de man, en de
beschaving, het terrein van de vrouw.
En daarin is de western een vreemd
genre, omdat men enerzijds de be-
schaving propageert, maar ander-
zijds de sympatie toch ook vaak in de
wildernis ligt, het terrein van de man,
waar geen wet is en waar de man in
staat moet zijn om voor zichzelf op te
komen.»

Spagetti
Veto: Zo is de western een typisch Ame-
rikaans gegeven, maar toch zie je dat in
de jaren zestig plots Italianen westerns
gaan maken, namelijk de spagettiwes-
tems, waarvan Sergio Leone de meest
bekende regisseur is geweest. In hoeverre
was de vennenging suksesvol?
Vandenvonder. «De Italianen heb-
ben wel alleen de formele kenmerken
overgenomen van het genre: lokaties,
personages, props, en typische wes-
ternrnotieven zoals duels, bonkover-

vallen en achtervolgingen, maar de
typisch Amerikaanse inhoud blijft
meestal achterwege. De meeste van
die westerns zijn mytisch op een an-
dere manier. Ze hebben een mytische
held, maar zijn eerder a-historisch. In
de Amerikaanse western is de myte
die van de totstandkoming van een
land. In de spagettiwesterns is meer
gewerkt aan de vorm van de filmtaal.
Zo gaat men bijvoorbeeld de geweld-
scènes meer benadrukken en grafisch
uitwerken, met ekstreme close-ups en
opvallende muziek daarbij. De klas-
sieke western legde meer de nadruk
op de waarden. De puristen vonden
het geweld in de spagettiwesterns
gratuit, omdat het historische kader
ontbrak dat het geweld rechtvaardig-
de en tegelijk zorgde voor een sociaal
netwerk dat de personages verbond»
«En toch heeft de spagettiwestern

de Amerikaanse western sterk beïn-
vloed. De belangrijkste regisseurs van
westerns sinds de jaren zestig, zoals
Sam Peckinpah ('TheWild Bunch') en
Clint Eastwood tonen duidelijk Ita-
liaanse sporen. De Amerikanen heb-
ben die vormelijke elementen zoals de
close-ups en de muziek overgenomen
om spanning te kreëren, en ook het
geweld nam meer toe, maar dat heeft
dan ook weer te maken met het alge-
mener worden van gewelddadige ci-
nema in die periode. 'The Wild
Bunch' is daarvan het grote voor-
beeld. Het geweld werd grafischer en
realistischer, en daardoor werd de
naïviteit van voorheen in één klap
onmogelijk.»
Veto: Is de western nu een volledig voor-
bijgestreefd genre ofniet?
Vandenvonder: «Sommige filmken-
ners zeggen dat de Amerikaanse wes-
tern als genre volledig achteruitge-
boerd is sinds het begin van de jaren
'60 à 70, omdat de specifieke waar-
den die de western belichaamt een
beetje op de achtergrond komen te
staan. Erwas de oorlog in Vietnam, er
was het Watergate-schandaal, alle-
maal dingen die ervoor zorgden dat
de waarden van de traditionele Ame-
rikaanse maatschappij verbrokkel-
den in die tijd. De American dream
stond op losse schroeven, het vooruit-
gangsoptimisme van de blanke be-
schaving werd getemperd. En daar-
door verbrokkelde ook de western als
genre, omdat de vooronderstellingen
waar hij van uitging plots niet meer
als vanzelfsprekend werden be-
schouwd.»

Martijn Graumans
Joris lunssens

de film helemaal niet uit de toon. Net
zoals bij de Westerns is de 'frontier'
hier immers heel belangrijk, als grens
tussen beschaving en de wilde na-
tuur, een plaats waar morele
konfrontaties plaatsvinden. Een
plaats waar je toen niet kon op straat
komen zonder neergeknald teworden
door een gewetenloze verrader, of een
boswandeling maken zonder die met
je skalp te betalen.

Slechterik
Hierspelen dus net als in de western

de roodhuiden een belangrijke rol. Ze
zijn in westerns de primitivo's bij uit-
stek die de beschaving in de weg staan
en in het licht van de ekspansie ge-
roosterd moeten worden. In deze film
worden ze, vooral naargelang van
hun politieke voorkeur, afwisselend
voorgesteld als stoïcijnse nobele wil-
den met een gesloten karakter ("Oh,
he must be a real prince where he
comes froml") dan wel als geweten-
loze slechterikken.
Het verhaal speelt zich dus af tij-

dens de territoriale oorlog om de la-
tere VS. Tweemaagdelijk schone jon-
gedames ondernemen een aarts-
gevaarlijke tocht naar hun heldhaf-
tige vader, een Engelse kolonel die
strijd voert aan de frontier. Onderweg
worden ze de inzet van de strijd tussen
de onderling verdeelde indianen-
stammen. Zowel de bloeddorstige en
gewetenloze bruut Magua, die de ziel
van zijn moeder zou verkopen voor
een fles vuurwater, als de onbaat-
zuchtige en moedige Uncas, de laatste
der Mohikanen, hebben namelijk een
in oorlogskleuren geschminkt oogje
laten vallen op de schone blanke
kolonelsdochters.

Rock
Deze versie van The Last of the

Mohicans werd gedraaid in 1920 en is
dus uiteraard een stille film, met alle
beperkthedenvandien. Aangezien je
de karakters van de personages niet
uit hun dialogen kan opmaken, moe-
ten daar in stille films andere midde-
len voor aangewend worden. In deze
film isdat het gebruik van tussentitels
om ekspliciete kommentaar te geven,
en dat is niet meteen een sterke zet.
Toch is het de moeite om eens naar de
mooie beelden te gaan kijken van
deze ingekleurde zwart- witfilm. Ze
doen denken aan die nostalgische
foto's uit de jaren twintig met stijlvolle
jongedames en jongeheren, met hier
op de achtergrond majestueuze land-
schappen.
'Winchester 73' is een film uit de

periode die als één van de hoogte-
punten van de western geldt, de jaren
vijftig. Het is de film die de naam
maakte van Anthony Mann, samen
met [ohn Ford de belangrijkste regis-
seur van de klassieke aktiewestern.
Het verhaal is een variatie op het
tema van de wreker. LinMcAdam, de
held gespeeld door lornes Stewart, zit
de meedogenloze klootzak Dutch
Henry op de hielen. Al snel blijkt dat
die de moreel verdorven broer is van
McAdam en de moordenaar van hun
beider stiefvader. Het vlot lopende
verhaal evolueert langs het motief
van de Winchester '73, een legen-
darisch geweer, dat door de slechte
broer van de held wordt gestolen en
dan vergokt. Zo komt het geweer te-
recht bij een hele reeks typische
westernpersonages als de lepe poker-
haai, de heldhaftige kavalerie-officier
en de boosaardige indianenhoofd-
man, in de oorlogsverf gezet door de
toen jonge RockHudson.

Zwembad

oogt, maar toch geschikt amusement
biedt voor wie ernaar wil kijken.
'The Wild Bunch' (1969) is dan

weer iets heel anders. Door de invloed
van de meer gewelddadige spagetti-
westerns en ontwikkelingen in de
Amerikaanse maatschappij waren de
naïviteit en het vooruitgangsoptimis-
me van de klassieke western voorgoed
met pek en veren de stad uitgezet. De
romantiek en de nostalgie waarmee
men tijdens de vorige decennia terug-
keek naar de westernperiode raakte
verloren doordat men steeds minder
voeling overhield met die goeie ouwe
tijd. Eigentijdse problemen begonnen
steeds pelcnqrijker teworden en daar-
door verloor de western heel wat van
zijn onschuld. Daar waar je vroeger
tenminste nog op stijlvolle wijze een
halve stam Indianen kon uitmoor-
den, werd in de jaren zestig opeens
'political correctness' belangrijk.
Daardoor kwam het dat er in die tijd
vragen werden gesteld bij al die
moordpartijen en bij de ongefundeer-
de vooroordelen. Een regisseur als
Sam Peckinpah gooide nog wat olie
op het vuur met een film als TheWild
Bunch.

Repeteergeweer
In de film wordt de verloren glorie

getoond van een bende ouder wor-
dende bandieten. Ze willen nog een
laatste slag slaan om zich daarna te-
rug te trekken aan een Floridaons
zwembad. Maar de wet van het wes-
ten is gruwelijk en het einde van de
film weerzinwekkend gewelddadig.
Het geweld in The Wild Bunch

wordt zeer realistisch getoond. Je ziet
close-ups van gapende wonden en ri-
vieren van bloed die langs de enkels
van de schurken stromen. In het apo-
kalyptische einde van de film wordt-
een half Mexicaans dorpje, geregeerd
door een vadsige tiran, uitgemoord
met een ultramodern machinege-
weer. Dit einde wordt door Peckinpah
zeer sterk in beeld gebracht. Zoals de
vier helden kogels spuwen, vuurt de
regisseur shots af op de kijker.
The Wild Bunch werd zo het voor-

werp van een woordenduel tussen
voor- en tegenstanders van ekspliciet
geweld in de film. Hoe het ook ware,
na deze film is de western nooit meer
dezelfde geweest. De nek omgewron-
gen en zwaar bloedend trok het genre
zich terug in een geheime grot, alleen
bekend bij een uitgemoorde india-
nenstam, en stierf reutelend een lang-
zame dood, om in de jaren negentig te
reïnkarneren in de blote billen van
KevinCostner.

Joris [anssens

Het mag dus geen toeval heten dat
het belangrijke element in deze film
een vuurwapen is. Als blanke held in
een amorele wildernis moet je immers
het recht in eigen handen kunnen
nemen. En het is dus ook, eerder dan
dat regisseur Mann afrekent met de
westernklichees, zijn held Lin Mc-
Adam die met de inkarnaties daar-
van de vloer aanveegt. Konklusie
hierbij mag zijn dat deze film na veer-
tig jaar niet wereldschokkend meer
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SP WIL GEEN SLUITINGSUUR
CORSO MUZIEKVERGUNNING KWIJT

dan wanneer een fuif doorgaat tot een
gat in de nacht. De vraag is echter of
geluidsoverlast het grootste probleem
vormt voor de buurtbewoners. De
snelle toename van het aantal oktivi-
teiten in de Corso, maakt dat de buurt
- waar zich verder slechts enkele
kafees en een aantal winkels bevin-
den - 's avonds in elk geval drukker
is dan voordien. Een permanente op-
lossing zal ook met deze' overlast' die-
nen rekening te houden. .

Dat een regelmatige koncertpro-
grammatie eigenlijk een must is voor
een universiteitsstad met een fikse
jongeren populatie, staat buiten kijf.
Cyriel Van Mellaert, voorzitter van de
pas verkozen SP-fraktie, meent per-
soonlijk dat "men selektief naar de
buurt toe moet werken. Voor de Oude
Markt gelden allicht andere kriteria
als voor de Diestsestraat". Zelf meent
Van Mellaert ook dat de Corso zal
moeten inbinden. De SPhad trouwens.
in haar programma voor de gemeen-
teraadsverkiezingen ingeschreven
"dat een aktieplan zal opgezet wor-

De Corso verovert zich stilaan
een belangrijke plek op de
kaart van het Belgische rock-

gebeuren. Tegenwoordig zijn er vaak
twee of meer koneerten per week. De
laatste maanden liep het aantal
klachten wegens geluidsoverlast ech-
ter ook op en vorige week raakte de
uitbater zijn muziekvergunning kwijt.

De herhaalde klachten zouden veel
te maken hebben met geluidsoverlast
in het aanpalende winkelpand
'Store'. De zaal zou aan die kant niet
voldoende geïsoleerd zijn. Uitbater
[ecn-Pierre Van Lier stelt dat daaraan
gewerkt wordt. De meeste geplande
aktiviteiten zouden in elk geval door-
gaan. Het koncert volgende maand
van Alice Donut wordt wel verplaatst
naar de Lido.

Het gevoel heerst trouwens bij een
aantal mensen dat de politie werkt

met twee maten en gewichten, waar-
bij dan de koneerten georganiseerd
door Pukkelpopman Chokri Mahas-
sine bevoordeeld zouden worden. En-
kele maanden geleden verklaarde
kommissaris Leenders aan dit blad
dat de politie wanneer er klachten zijn
ter plekke gaat kontroleren met elek-
tronische meetapparatuur, "wat toch
een objektieve registratie garan-
deert". De verklaring voor het feit dat
hij minder last heeft is, aldus Mahas-
sine, simpel: "Mijn koneerten gaan
steeds door tussen acht uur en tien
uur, kwart na tien. Bovendien zorgen
we ervoor dat de groepen sound-
checken na zes uur, zodat 'Store' geen
overlast heeft tijdens de openings-
uren."

Het lijkt inderdaad logisch dat als je
jezelf op die manier beperkt de politie
minder snel klachten binnenkrijgt
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She wore a yellow RibbonBlood on the Moon WESTERNS

EEN RETROSPECTIEVE The Last of the Mohimns

Oud< you Su<Xer Stagecooch

Fort Apache

Forty Guns The Man who shotliber!y Valence
VAN 22 NOVEMBER TOT EN MET 6 DECEMBER

The MisfitsHigh Noon

150 gratis tickets The Naked SpurJohnny Guilar

voor de openingsvoorstelling van de
retrospectieve WESTERNS

aangeboden door ABB-verzekeringen

Magnificent Seven The Ourlaw Josey Wales

The SearchersOnce upon a time in !he West

op dinsdag 22 november te 20.30 u. in Aula PDS

ABB-va'Zekeringen nodigt 150studenten uitopdeYlrtlning\tJn de
openingsfilm\tJnderelrospediEMl ThenokedSpur(AnthonyMonn),ge.dgd

door een rec:epfie.
Deze grotistickels kuntUalhalen op dinsdag 22 november, tussen 10.00 en

16.<XÀJbijABB, hoekgebouwDiestsewst-Dieslseslraat(nabij hetstofion).

Rancho Notorious The Wild Bunch

Rio Bravo Wagon Master

Shane Winchester '73
Per persoon kunnen maximum twee tickets worden olgehoold

Tijdens'MSIERNSwordendageiijkstwee(opzondagdrie)
k1assiekewestem-filmsgaoond inVlamingenstraat83. Een

-.dledig programma~u begestvurd op telefonisch veaoek,
op nummer 20 81 33. Tickels kunnen op-.oorhand worden

gekocht in het5ruC -onthaal, E.Van Evenstraat2d.

ABB.STUC
k u n s t e n c a n t r u m verzekeringen

den waarbij de 'Strijd tegen lawaai-
hinder' de regel wordt, zowel preven-
tief als repressief'. Het gerucht dat het
nieuwe stadsbewind op een sluitings-
uur zal aansturen klopt echter, aldus
de fraktievoorzitter, niet. Toekomstig
burgemeester Tobback liet zich telefo-
nisch ook in die zin uit: "Ik heb mijn

Citaat van de week:
"92 van hen werden

niet aangereden. 't Valt
dus eigenlijk nog wel
mee." (AV-Verslag
Sportraad over de
seingevers van de

maraton)

Fuiven met een geluidsbegrenzer

Student
Service
Shop

voor uw thesissen en ander didaktisch materiaal
• gebruik van PC met printer inclusief deskundige begeleiding
• copiërcn
• faxen
• inbinden
• scannings (= verwerking van uw foto's en tekeningen)
• kleurenprints
• informatica-cursussen
• shop met diskettes, informaticaboeken ...

roept prutswerk
een krachtig halt toe.
Cum Laude, Dicsrscstraat 261, 3000 Leuven, tel. 016/ 2J 1805.
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mening daarover in het verleden
reeds vaak genoeg kenbaar ge-
maakt". Zo had hij vroeger reeds zijn
ongenoegen over het sluitingsuur in
Mol geuit.

(pvr/kj)

Vorig nummer

(foto Karel De Weerdt)

Aggregatie
vervolg van pag. 1

weest. Daarom zal aggregatie voor
een deel tijdens de licenties en voor
een deel na de licentie moeten gevolgd
worden. Rektor Dillemans pleit ervoor
om het stagegedeelte na de licenties af
te werken. Dat betekent een verlen-
ging van de studieduur en waar-
schijnlijk veel minder, maar beter ge-
motiveerde studenten aggregatie.

Ruzie
Maar de huidige regeling, waarbij

voor aggregatie maar één keer in-
schri jvingsgeld moet betaald worden,
blijft hoogstwaarschijnlijk behouden,
zodat de financiële gevolgen voor de
student beperkt blijven. Praktische
problemen blijven er nog voldoende
over: wanneer krijgt de geaggregeerde
zijn diploma? Bij een proklamatie in
juni van het akademiejaar na de li-
centies, kan de student, die dan mis-
schien al in het onderwijs staat, een
heleboel geld mislopen. Een geaggre-
geerde wordt immers meer betaald
dan een licentiaat. Het is bovendien
niet duidelijk wat gebeurt met de stu-
denten die op het moment van de in-
voering van de nieuwe regeling ag-
gregatie studeren. Er zou moeten ge-
zocht worden naar passende over-
gangsmaatregelen. Ook de 90 uur die
in de licenties moeten ingepast wor-
den, kunnen nog voor heel wat in-
terne ruzietjes zorgen. Het is dan ook
zeer veelzeggend dat de minister de
inrichting van de 90 uur als voor-
waarde voor finandering stelt.

Gert Meesters

."



Zoekertjes
• Kurakkers juicht: ons Goeie heeft werk ge-
vonden.
• Internationaal korresponderen, iets voor
jou? Stuur dan 2 postzegels van 16 fr naar IPF,
Hertogenlaan 37, 3210 Linden voor meer info.
• Wie heeft er na maandag 7/11 een bril ge-
vonden in/tussen duivenbond en Albatros?
Tel 20.61.74. Vragen naar Stijn Keijers, 2de
verdiep.
• Ik zoek studenten die wensen mee te rijden
met de auto. Moeten woonachtig zijn in streek
van Izegem. Ik vertrek vrijdagavond naar
Izegem en vertrek zondagavond naar Leuven.
Geinteresseerd? Bel 016/39.08.62 (tijdens de
week tussen 10 en 15 u) of 051 /30.69.59 (tij-
dens weekend). Vragen naar Bob Lamsens.
• Door verlaten van Leuvenland zoek ik een
huurder voor mijn studio, Tiensestraat 272.
Prijs overeen te komen. Bel 03/455.65.07.
• Aan alle Jong-KVG-erkes: blokt goed en tot
29 november. Myriam
• Cirkus Tommie zegt: Hannibal Lecter for
Doctor Honoris Causa.
• Ekskuzes voor de late reaktie, 5uraman. Zeg
eens hoe het nu verder gaat? Bok.
• Beste Paus Johannes Paulul, wanneer is uw
volgende bezoek? Nu we NSV uit Leuven ge-
jaagd hebben, zoeken we een ander slachtof-
fer. A.K. Pino.
• The Great Royal Debate: Do We Shoot Then?
A.K. Pino. .
• Voor al uw sekretariaatswerk: mailings, the-
sissen, verslagen, brieven enz. Gelieve te bei-
len naar 25.61.17 of 20.56.26., liefst na 17 u.

Jack (the most fast/famous man in the west)
precies zijn.
• In welke mate zal er sprake zijn van geobser-
veerde sociale differentiatie in 2e lic sociolo-
gie? Donderdag zal alle klasse-, sekse-, en
generatieverschillen aan het licht brengen. Zal
meneer de Sade ook aanwezig zijn? Jan, hou je
porno-boekjes en gitaar al klaar. We komen
eraan.
• Wie wil mij zeggan wie jim and Jack zijn, the
most famous/fastest men in the west? Deze
vraag achtervolgt mij in mijn dromen .
• Bouw-een-huis-voor-Roemenië-fuif: Alba-
tros, woensdag 23 november, 22.00uur, toeg.
60/70 frank.
• Kyuss, Helmet, Aillatron, Cynic, Machine
Head, Grotus, Praxis en nog veel meer incre-
dible stuff in Poltika, zondag 27 november.

• Sora fuft: 5 december in de Patapuf.
• Yvan, wij wensen je veel beterschap. La Fouf
&Wibo.
• Kontakteer ons voor al uw typwerk (N-F-E-D):
eindwerken, kursussen. verslagen, brieven,
cv's, enz tegen een studentenprijs. Tel 013/
32.23.82. (na 17 u)
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Roselle, Naamsesteenweg 130, tel. 20.70.77.
• Eredoktor Hannibal Lecter: I'm having Mar-
cel Ianssens for dinner.
• Cirkus Tommie: wij willen ook een eredokte-
raat.
• Als iemand het hitje van de "Ihe Cran-
berries" teveel heeft, onmiddellijk binnen-
gooien bij Veto. Merci!
• Rafa Rafa laat op een zeer leuke manier erva-
ren hoe vooroordelen en racisme ontstaan,
hoe moeilijk het is om zich te integreren in
een onbekend land. Zin om mee te spelen? Je
bent welkom op dinsdag 22 november om
20 u in de 's Meiersstr. 5. STeR.
• Wetenschappelijke studies hebben aange-
toond dat met het oog op het gloren der 21 ste
eeuw een stuk tegemoetkoming onder de
vorm van een zekere voorziening van choke-
lademelk in de gegeven kontekst voor de tijd

van het jaar voorwaar geen slechte zaak zou
betekenen.
• Anatomisch perfekt gebouwde, versier don-
derdag om 21 u Zapakina met je aanwezig-
heid. Kleine rosse zal er ook zijn. (indien OK,
briefje op mijn kot, indien niet zeker).
• De anti-tien om te zien revolutionaire bevrij-
dingsbeweging nodigt iedereen uit in Politika
voor haar incredible freak party in Politika op
zondag 27 november.
• Elke wordt woensdag gefeliciteerd met twin-
tig jaar en één maand. Sorry voor wederom
veel te laat.
• Maandag 21 november opening tentoonstel-
ling en diavoorstelling projekt Roemenië Psy-
chiatrie Gheja in Auditorium Michotte, Psycho-
logisch Instituut. Inkom gratis.
• Voor een persoonlijke babbel of info over
homoseksualiteit: elke dinsdagavond tussen
20 en 23 u, Minckelerstr 47C, Leuven (016/
20.06.06) of via De Roze Drempel, PB 113,
3000 Leuven 3.
• Woordloos, beeldloos zitten voor het myste-
rie, dat is de (onmogelijke) inzet van de zen-
meditatie. Elke dinsdag van 20 tot 21.30 u in
Groot Begijnhof 16 tegenover de ingang van
de St-Jande Doperkerk; deelname in de onkos-

ten: 20 fr. Informatie bij Hedwig Kaerts,
20.13.15.
• Ithaka (happening rond beeldende kunst, in
maart) schiet tegenwoordig uit de startblok-
ken: vergaderingen op maandag om 21 uur,
op de eerste verdieping van het Stuc, én
woensdag naar Insel Hombroich in
Düsseldorf. Allez hop et tralala.
• En hop! Een nieuwe 100,-dag. Radio, myste-
ries, lokaties en tekst, 7 december, Kultuur-
raad en Scorpio: Radio Leuven.
• De echte Annabel weet wel wie ik bedoel.
Winnie-the-Pooh ...(of Piglet?)
• Dear, I'd like to hearyour accent now, really.
And what about your intellectual status, your
thoughts? l'd like to hear you proving it soon.
l.ûrtie Frûttle.
• Zondag 27 november, incredible freak par-
ty, in Politika.
• Jul]: met Basieleke is momenteel alles goed,
weliswaar na ernstige ziekte. Erwin Konijn
snakt naar je (en hij niet alleen denk ik). Ver-
der: alles goed op kot na grondige reorganisa-
tie/sanering. Kom zo gauw mogelijk kijken,
horen, dansen, praten, roepen, springen,... -
• Gezocht: kot zonder strijd tussen de seksen
en iemand die me kan uitleggen wie Jim and

TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23_70_30
fax: 016 - 23_34_31

JO MEUWISSEN .~----~
bvba i

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

optredens, kotfuiven, TO's,
cantussen en revues.

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV

CAMERA

Het "groene" copy-center van Leuven.
Gerecycleerd en 100°,,"chloorvrij papier

Thesissen - Cursussen - Folders
Formaat A5 tot A2

ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

AGENDA &.VALVAS
T.6.T

TEKSTVERWERKING
VERTALING
TELEFOON 016 / 26 06 58 lii 016/201.301

CANON Kleurkopie 50 Fr. en minder.
van 9 u_tot 22 u. doorlopend.

zat. 10 u. tot 17 u.

MAANDAG
20.00 u FILM+LEZING De historische waarheid, over 'L'oeil de Vichy' van C.
Chabrol en 'Libera me' van A. Cavalier, en andere bewustmakende films in
neo-reaktionaire tijden, nadien (om 22.30 u) vertoning van 'Libera me', in
Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u KONCERT Rubio Strijkkwartet, met werk Sjostakovitsj, Westerlinck
en Brahms, in KC Romaanse Poort (Brusselsestraat 63), org. KC Leuven.

20.30 u KONCERT Porto bello Bones uit Frankrijk, in Los Buenos (Parkstraat -
14), toeg. 60.

22.30 u FILM 'Libera me' van Alain Cavalier, veel afzonderlijke ascetisch
ogende opnames die een klimaat van onderdrukking en verzet oproepen,
zie ook vandaag 20.00 u, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

DINSDAG
14.00 u VROUWENNAMIDDAG Internationale-vrouwen namiddag, met
'Halfaouine' (Tunesische film), tot 17.00 u, in multikultureel ontmoetings-
centrum Panache C (Damiaanplein 10).

18.00 u KONCERT Beiaard, populair programma, tot 18.45 u, in Centrale
Biblioteek. luisterplaats: parking Letteren.
18.00 u WERKLUNCH Van werkgroep vierde wereld, in Jan Stasstraat 2, org.
UP.

20.00 u ERASMUS Informatie-avond voor alle studenten die vroeg of laat via
dit programma in het buitenland willen studeren, in Grote Aula (MT 10),
org. Kringraad.

20.00 u LEZING 'De klok in de volkskunde' door prof. S. Top, over de plaats
van de klok in de folklore, in Geertruihof (aan de binnentuin van de Sint-
Geertruiabdij, Halfmaartstraat), toeg. gratis/lOO, org. Campanae Lova-
nienses.

20.00 u TEATER 'Olivetti 82' van Eriek Verpale in een regie van Herman
Verscheiden door Malpertuis en met Bob De Moor, info: 22.21.13, in teater
Malpertuus (Redingenstraat 4), toeg. 400, org. KC Leuven.

20.30 u FILM Openingsvoorstelling western-retrospektieve: 'The Naked
Spur' (1952) van Anthony Mann, met james Stewart, in Aula Pieter De
Somer, toeg. 140/175, org. Stuc.

20.30 u KONCERT Krasavik, muziekgroep uit Wit-Rusland, info: 22.78.08,
28.40.10, in Sint-Jan-de-Doperkerk (Groot Begijnhof), org. UP ism departe-
ment Slavistiek KU Leuven.

21.00 u VERGADERING Student-aid '95: startvergadering werkgroep uni-
versiteit en ontwikkelingssamenwerking, in Student-aid lokaal (Sint-
Michielsstraat 6).

ALFA

DOOR. KR.IS J.A.COBS
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Vermeld duidelijk alle
informatie (datum, uur, plaats en prijs).

21.15 u FILM 'Swing Time' (1936) van G. Stevens, in KC Romaanse Poort,
toeg. 100, org. KC Leuven ism Praxis Vormingsdienst.

WOENSDAG
13.00 u FILM Uur Kultuur, in het kader van de western-retrospektieve: 'The
Last of the Mohicans' (1920) van Maurice Tourneur en Clarence Brown, een
gerestaureerde kopie van een ingekleurde nitraatversie, met muzikale be-
geleiding door Oko Fon Bio, zie artikel pagina 5, in Vlamingenstraat 83,
toeg. gratis.

14.00 u en 20.00 u FILM 'Les Gommes' (1968) van Lucien Deroisy, een thril-
ler, naar de roman van Alain Robbe-Grillet, info: 22.69.06, in Vlaams
Filmmuseum en -archief (Vander Kelenstraat 30).

20.00 u FILM Western-retrospektieve: 'Forty Guns' (1957) van Samuel Fuller,
veel aktie in Tombstone, voorafgegaan door animatiekortfilm 'Outrage'
(1991) van Phil Mulloy, in Vlamingenstraat 83, toeg. 140/175, org. Stuc.

20.00 u KONCERT Teaterkoncert 'Bande Dessinée' van Fay Lovsky en De
Veggies, in Auditorium Minnepoort (Koning Albertlaan 52), toeg. 400, org.
KC Leuven.

20.00 u TEATER 'Olivetti 82' van Eriek Veroale door Maloertuis. info:
22.21.13, in teater Malpertuus (Redingenstraat 4), toeg. 400, org.
KC Leuven.

20.30 u KONCERT 'Carmina Burana' van Carl Orff door Koor van de Europese
Unie, Mol Percussion Orchestra, info: 29.02.40, in Aula Pieter De Somer,
org. Boelvaartkoncerten ism MPCTerbank en KU Leuven.

22.30 u FILM Western-retrospektieve: 'The Misfits' (1961) van John Huston,
de laatste film van Clark Gabie, Montgomery Clift en Marilyn Monroe, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 140/175, org. Stuc.

DONDERDAG
11.00 u AKTIEDAG Tegen racisme en fascisme en voor gelijke rechten, vanaf
11.00 wordt een symbolische muur tegen het racisme opgetrokken (door
het verzamelen van handtekeningen voor Objektief 479.917), 's namid-
dags is er ook een anti-racistische boekenbeurs (ism uitgeverij Epo), een
Arabisch teesalon en een lunchmeeting (zie resp bij 16.30 en 18.00 u), in
ontmoetingszaal Pangaea (Vesaliusstraat 34), org.Jongeren voor Objektief.

12.00 u RESTAURANT Multikultureel restaurant: moussaka. tot 14.00 u, in
multikultureel ontmoetingscentrum Panache C (Damiaanplein 10).

16.00 u VERSCHIJNING Hannibal Lecter, org. Campuskrant.
16.30 u TEESALON+DANSEN Arabisch teesalon, met initiatiekursus Marok-
kaans dansen (50 fr), in het kader van de aktiedag van jongeren voor

Objektief, tot 18.00 u, in ontmoetingszaal Pangaea (Vesaliusstraat 34), org.
jongeren voor Objektief.
18.00 u LUNCHMEETING Anti-racistische maaltijd, sprekers: Norbert Van
Overloop (Objektief 479.917), Albert De Coninck (oud-verzetsstrijder),
Nigel (arbeider en Objektief- medewerker) en Aisscha Attaleb (Marok-
kaanse studente ULB), tot 20.00 u, in ontmoetingszaal Pangaea (Vesalius'
straat 34), org. jongeren voor Objektief.

19.00 u GASTHUISBERG·TROPHY, org. Sportraad.
20.00 u FILM Western-retrospektieve: 'The Wild Bunch' (1969) van Sam
Peckinpah, met William Holden en Ernest Borgnine én gapende kogel-
wonden, zie artikel pagina 5, in Vlamingen straat 83, toeg. 140/175, org.
Stuc.

20.00 u KONCERT Koor Kalina, volksliederen uit Oekraine, info: 23.39.67, in
Lemmensinstituut (Herestraat 53).

20.00 u TEATER Jacques Vermeire, info: 22.21.13, in Auditorium Minne-
poort, org. Red Star Leuven.

20.00 u VORMINGSAVOND Eerste vormingsavond voor begeleiders van de
onthaaldagen '95, in Jan Stasstraat 2, org. UP.

22.30 u FILM Western-retrospektieve: 'Johnny Guitar' (1954) van Nicholas
Rav. met laan Crawford en Sterlina Havden, plus animatiekortfilm 'That's
Nothing' (1991) van Phil Mulloy, in Vlamingenstraat 83, toeg. 140/175,
org. Stuc.

VRUDAG
18.00 u KONCERT Beiaard, gevarieerd programma, tot 18.45 u, in Centrale
Biblioteek, luisterplaats: parking Letteren.

18.45 u BUSNaar het Objektief-feest in de Stadsfeestzaal Meir te Antwerpen,
info: Kapucijnenvoer 139, in achter het station (bruggetje over, Mar-
telarenlaan), org. Jongeren voor Objektief.

20.00 u FILM Western-retrospektieve: 'Fort Apache' (1948) van John Ford,
eerste deel van een trilogie over de strijd tussen kavalerie en Indianen, met
Shirley Tempie, Henry Fonda en john 'zieh' deine Kanone' Wayne, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 140/175, org. Stuc. •

20.00 u TEATER Jacques Vermeire, info: 22.21.13, in Auditorium Minne-
poort, org. Red Star Leuven. . .

22.00 u FUIF Scorpio-party, in zaal Corso, org. Scorpio.
22.30 u FILM Western-retrospektieve: 'The Magnificent Seven' (1960) van
john Sturges, met Yul Brynner, Steve McQueen, james Coburn en Charles
Bronson, vooraf animatiekortfilm 'Conformist' (1991) van Phil Mulloy, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 140/175, org. Stuc.

ZATERDAG
20.00 u FILM Western-retrospektieve: 'Rio Bravo' (1958) van Howard Hawks,
met John Wayne, Dean Martin en Angie Dickinson, in Vlamingenstraat 83,
toeg. 140/175, org. Stuc.

20.00 u KONCERT +FUIF Fiesta Cubana, met optreden van Pachuco die
ondermeer Cubaanse muziek - met name de son, de basis van de salsa -
brengen, tevens met Cubaanse hapjes en drankjes, in KC Oratoriënhof,
toeg. 150/200/250, org. Masereelfonds.

22.30 u FILM Western-retrospektieve: 'The Outlaw Josey Wales' (1976) van
en met Cl int Eastwood, in Vlamingenstraat 83, toeg. 140/175, org. Stuc.

ZONDAG
11.00 u KONCERT Rita Vancalbergh (piano), Frans Vos (altviool), Karla Van
Loo (altsaxofoon) en Bart Vandenbosch (klarinet) brengen werk van Mozart,
Brahms en Absil, in KC Oratoriënhof (Mechelsestraat 111), toeg. 150, org.
KC Oratoriënhof.

15.00 u TEATER Piccoli PrincipifVictoria (Italië/Gent brengen 'In het spoor
van Miles (Davis)' , een luistereksperiment voor kleuters, in het kader van
de jeugdvoorstellingen Bink, in KC Romaanse Poort, toeg. 150/200, org.
KC Leuven.

16.00 u FILM Western-retrospektieve: 'Once upoa a Time in the West' (1968)
van Sergio Leone, met muziek van Ennio Morricone, in Vlamingenstraat 83,
toeg. 140/175, org. Stuc.

20.00 u FILM Western-retrospektieve: 'The Searchers' (1956) van John Ford,
met john Wayne en Natalie Wood, in Vlamingenstraat 83, toeg. 140/175,
org. Stuc.

22.30 u FILM Western·retrospektieve: 'Rancho Notorious' (1952) van Fritz
Lang met Mariene Dietrich, in Vlamingenstraat 83, toeg. 140/175, org.
Stuc.

MAANDAG
20.00 u FILM Western-retrospektieve: 'Winches ter '73' van Anthony Mann,
met James Stewart en Shelley Winters, zie artikel pagina 5, vooraf
animatiekortfilm 'High Noon' (1991) van Phil Mulloy, in Vlamingenstraat
83, toeg. 140/175, org. Stuc.

20.15 u KONCERT Beethoven Akademie, Collegium Vocale, muziek van
Bartók, info: 03/226.35.11, in Aula Pieter De Sómer, org. Beethoven
Akademie ism Festival van Vlaanderen.

22.30 u FILM Western-retrospektieve: 'The Naked Spur' (1950) van Anthony
Mann, metjames Stewart en Janet Leigh, in Vlamingenstraat 83, toeg. 140/
175, org. Stuc.
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Bril

Veto: Het lijkt ons een modieuze, maar vrij simplis-
tische houding alle kulturen maar als gelijkwaardig
tegaan beschouwen. Zouden we het relativisme ook
een typisch westerse attitude kunnen noemen?
Pinxten: «Iets dat ik in dat verband wil bena-
drukken is dat we in de toekomst bescheidener
zullen moeten zijn dan we tot nog toe geweest
zijn. Ik bedoel daarmee dat we wel leven in de
westerse kultuur, die tot prachtige dingen heeft
geleid als wetenschap en een kritische traditie,
en hier en daar ook vormen van demokratie,
maar dat dat alles in feite toch niet evident is.
Dat het dat zelfs hier bij ons niet is, zie je duide-
lijk aan de laatste verkiezingsuitslagen. Hoewel
we al vele eeuwen met die vormen van kultuur
bezig zijn, blijkt het nog helemaal geen vanzelf-
sprekendheid te zijn. Toch is het zeker iets erg
waardevols en unieks, dat we aan de andere
kulturen aan te bieden hebben.»
«Op talloze andere gebieden zitten er echter

ook grote zwakheden in de westerse kultuur. Zo
kunnen we niet genoeg krijgen van ons einde-
lozegemoraliseer, meestal zonderde feiten waar
we ons op baseren na te trekken of kritisch in
vraag te stellen.»

Veto: Is het volgens u mogelijk een systeem te ont-
werpen waarin de verschillende kulturen wél op een
onderbouwde manier vergeleken en beoordeeld
worden?
Pinxten: "Waarom zouden we alles moeten
gaan beoordelen? Dat is juist typisch voor zo'n
moraliserende traditie. Die trek in onze kultuur
is zodanig dominant dat we er oneindig veel
kwaad mee doen. Dat betekent natuurlijk niet
dat een moreel of ideologisch standpunt onbe-
langrijk of niet mogelijk zou zijn. Wat ik bedoel
is dat welk standpunt je ook inneemt, je dat
steeds moet doen op grond van een heel ernstige
studie van waar je over spreekt. Ik beweer ook
dat we, in de studies die we al hebben verricht,
veel te onkritisch zijn geweest. We zijn ernooit in
geslaagd onze westerse bril afte zetten.»

«Het is duidelijk dat we daar van af moeten.
Volgens sommigen kan dat met het postmoder-
nisme: we laten dan iedereen in zijn eigen waar-
heid en houden ons er verder niet mee bezig,
maar dat is natuurlijk evenzeer een justifiëren
van racisme. Dat is dus voor mij niet de manier;
ik vind dat je je werk ernstig moet doen. Dat
gebeurt al vrij veel in een aantal sociale weten-
schappen, zoals de sociologie, de antropologie
en de linguïstiek. Men zal daar de mensen in
vreemde kulturen die bestudeerd worden niet
gaan behandelen als objekten, wat een natuur-
wetenschappelijke benadering is, en ook niet
gaan proberen helemaal te worden zoals zij,
maar wel metoden zoeken om tot een echte
interaktie te komen.»
Veto: Hoe kan dat toegepast worden op het zoge-
naamde migrantenvraagstuk, in Europa in het alge-
meen en hier bij ons? Hoe kunnen we met mi-
granten, leden van een andere kultuursfeer die in
ons midden terecht zijn gekomen, gaan samenleven
en onderhandelen?
Pinxten: «In funktie daarvan doe ik eenzelfde
soort oproep: bestudeer bijvoorbeeld de irnpakt
van de islam op de westerse kultuur eerst eens
grondig. Die invloed op onder andere onze we-
tenschap iswellicht groot, maar daarover wordt
in onze geschiedenisboekjes met geen woord
gerept. Dat kan volgens mij wet. Zulke dingen
moeten wijop Europees nivo gaan onderzoeken,
maar daar isweer helemaal niets voor voorzien.
Er zijn pakketten voor vanalles en nog wat,
maar voor onderzoek naar de Europese identi-
teit isgeen budget, geen buro, niets. We zijn daar
niet mee beziq.»
«Zolang we echter die wortels van onze Euro-

pese kultuur, waaronder islamitische, Keltische
en nog veel andere, niet bewust gaan opnemen
als echte onderdelen van onze kultuur, gaan we
de verkeerde kant op. Dat is zelfsheel gevaarlijk.
Zoiets zien we bij wêsterse interventies zoals die

Rik Pinxten spreekt over kulturen
IIMigranten hebben

helemaal geen probleem,
wij hebben een probleem"

Voor wat meer uitleg over een paar van de onderwerpen uit het boek 'Kulturen
sterven langzaam' van Rik Pinxten, gingen we de auteur zelf opzoeken. Op zijn
buro van de RUG,waar hij kultuurwetenscheppen doceert, diende hij ons van

antwoord en sprak over indianen, racisme en kulturele identiteit.

"Ik heb tenslotte geen kristallen bol"

in Irak. Als je daarover lu~l de gewone Arabier
of Magrebmens gaat praten, merk je dat die
mensen zwaar vernederd zijn. Dat wil niet zeg-
gen dat ze allemaal pro Saddam zouden zijn,
maar gewoon dat ons meten met twee maten en
gewichten en onze onkennis niet langer aan-
vaard worden. Alswe toch zo nodig willen inter-
veniëren zullen we bescheidener moeten zijn, en
eerst grondig ons huiswerk moeten muken.»
«Voor wat de migranten hier betreft, geldt

(foto Philip Dekeyser)

ongeveer hetzelfde: er zijn haast geen studies
gemaakt over wat de migranten er eigenlijk zelf
van denken. Het toppunt daarvan is een vol-
gens mij mentaal kolonialistisch boek tot en
met als dat van Blommaert en Verschueren,
'Het migrantendebat'. Daar komt gewoon geen
migrant in voor, niemand, geen woord. Dat zou
toch echt niet mogen: je zou tenminste die par-
tijen zélf moeten betrekken, je zou ze moeten
gaan vragen hoe ze het zogenaamde probleem

Humo

zelf eigenlijk zien. Als ik met hen praat, zeggen
ze dat ze helemaal geen probleem hebben, dat
het probleem bij ons ligt. En voor een deel is dat
inderdaad zo."
Veto: U stelt dat de wereld gaat evolueren naar een
twaalftal kultuursferen, waarvan West-Europa er
eentje zal zijn. Toch zien we binnen West-Europa
heel wat bewegingen die sterk de nadruk leggen op
hun regionale eigenheid en zelfstandigheid. Hoe
kunt u die twee evoluties rijmen?
Pinxten: «Ik heb daar geen enkel probleem
mee: van het moment dat de eenheid groter
wordt en de kultuursfeer begint te ontstaan, is
het nogal evident dat de mensen hun direkte
identiteit ook in kleinere eenheden proberen te-
rug te vinden. Ikvind dat geen tegenspraak. Het
Europa van de regio's en dat van de Europese
Unie kan perfekt samengaan, ook volgens de
Unie zelf trouwens. Men kan een heleboel zaken
niet op het hoogste nivo behandelen, maar door
de verschillende regio's zelf laten beslissen. Het
hoeft niet cllemaol uniform georganiseerd wor-
den.» ..
"Wat er dan wel tussenuit valt zijn de natie-

staten, die in onze geschiedenis zoveel oorlogen
hebben veroorzaakt. Nog steeds wordt daar erg
sterk aan vastgehouden. Normaal gesproken
zou hun macht echter moeten verzwakken,
wanneer de grote, Europese eenheid sterker
wordt, en ook de kleinere eenheden een deel van
hun autonomie terugkrijgen.»

Veto: Op welk nivo situeert die Europese kulturele
identiteit zich dan nog, als de bewoners van de
kleine regio's zo een grote nadruk leggen op hun
eigen identiteit?
Pinxten: «Dat isvolgens mij één van de typische
kenmerken van de Europese identiteit: de enor-
me versplintering. Anderzijds zitten we toch al-
lemaal in dezelfde taalfamilie, hebben we alle-
maal een Newtoniaans wereldbeeld, denken we
allemaal in een bepaalde betekenis kristelijk.
Dat maakt ons toch tot een eenheid, op eenho-
ger en meer abstrakt nivo. Hoe het er precies uit
zal zien zal moeten blijken. Ikheb tenslotte geen
kristallen bol.»
Veto: Het lijkt ons belangrijk dat uw boek door een
ruimer publiek gelezen wordt dan enkel antropolo-
gen en een paar geïnteresseerde niet-wetenschap-
pers. Heeft u de indruk dat dat gebeurt, en wat ver-
wacht u er zelfvan?
Pinxten: «Tot nog toe vind ik het vrij opmerke-
lijk: het is de eerste keer dat ik probeer te schrij-
ven voor een ietsbreder publiek, en bovendien in
het Nederlands, en dat bleek al meteen vol-
doende om in De Standaard, in Hurno en in
Trouwen zo te komen. Blijkbaar leeft dat toch
wel.»

Veto:Allicht ookomdat u het heeft over het racisme
en de migranten hier bij ons, waar momenteel toch
wel heel veel over te doen is.
Pinxten: «Ja,natuurlijk. Men voelt ook aan dat
er heel wat aan het verschuiven is dat niet meer
eenvoudig verklaard kan worden. Men heeft
geen greep op nieuwe situaties, zoals bijvoor-
beeld die in Joegoslavië, en weet niet hoe erop te
reageren. Dat komt gewoon omdat men er niet
genoeg kennis over heeft. Nu komt er gelukkig
druppelsgewijs wat informatie over binnen.»
«Mijn boek heeft dus een redelijk sukses ge-

had. Ik vind dat wel goed, maar ik bied natuur:
lijk geen oplossing aan. Ik vind wel dat het tijd
wordt om te zeggen dat er in elk geval wegen
zijn. In die zin is het een hoopvol bericht: als we
nu eens ophouden met te vroeg te moraliseren
en te ideologiseren, omdat we tenslotte toch de
waarheid in huis hebben, en een gesprek met
gelijkwaardige partners aan proberen te gaan,
maken weveelmeer kans om tot solide oplossin-
gen te komen dan nu.»
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