
KUL in de klinch met Vansina

1500 frank ekstra
per studentenkamer
De Leuvense huisvestingssektor is dit jaar in een weinig

benijdenswaardige positie beland. De prijzen stijgen bijzonder
snel, ondermeer onder druk van de ekspanderende Brusselse

woon markt. Bovendien hebben enkele handige zakenjongens de
immobiliënsektor ontdekt om vlug en tamelijk gemakkelijk rijk te
worden: zij bieden minderwaardige woningen aan tegen zeer hoge
prijzen. De Huisvestingsdienst van de KV Leuven probeert een eskalatie
van deze situatie tegen te gaan, ondermeer door een sensibilisatiekam-
pagne naar de verhuurders. Haar inspanningen steken schril af tegen de
politiek van het Leuvense stadsbestuur. De CVP-PVV koalitie van
burgemeester Vansina (CVP) voert een wel erg merkwaardig beleid: in
plaats van de prijzen te beheersen, is zij van plan alle studentenkamers
met 1500 frank ekstra te belasten. .

Op de gemeenteraadszittingen van
maandag 28 en dinsdag 29 januari
wordt de begroting van stad Leuven
voor 1991 besproken. De vergadering
kon wel eens zeer interessant worden
voor de studenten: het schepenkollege
zal immers voorstellen om de gemeente-
taks op studentenkamers te verdubbelen.
Momenteel bedraagt die 1.500 frank per
kamer per jaar. Beursstudenten worden
miDder belast.
In de voorbereidende kommissie

waarin dit voorstel voor het eerst gedaan
werd, had niemand er bezwaar tegen.
Uit CVP-hoek vernamen we dat er
vooral gezocht werd naar ekstra inkom-
sten die echter niet door Leuvenaars
zouden moeten betaald worden. Men
vermeldde overigens ekspliciet dat dit
onderscheid vooral uit elektorale over-
wegingen ingegeven was... Het schepen-
kollege zocht daarom eerder in de
richting van duurdere parkeermeters of
ekstra belastingen voor studenten. Een
stijging van de kamertaks was in die
optiek dus een perfekt middel. De
verhoging van de taks op kamerprijzen
zou goed zijn voor een stijging van de
eigen inkomsten met 26 miljoen frank.
Deze maatregel zou immers retro-aktief
werken. De stadsontvanger inde dit jaar
reeds duizendvijfhonderd frank per ka-
mer. Vanaf volgend jaar zal voor iedere
kamer dan meteen drieduizend frank
gevraagd worden.

Edegem
De aard en de hoogte van die

stadstaks zijn in de loop der jaren nogal
eens veranderd. In de jaren zestig waren
er bijvoorbeeld drie soorten stadstaks.
Naargelang de straat waarin men
woonde, varieerde de grootte van het
bedrag. Grote burgerwoningen (genre
Bondgenotenlaan) betaalden toen 450
frank, gewone middle class-huizen
(zoals in de Brabançonnestraat) 350

frank, en kleine arbeidershuisjes in de
trant van Cité Delvaux 250 frank. Later
kwam er dan een éénvormig bedrag
voor alle studentenkamers. Halverwege
de jaren tachtig betaalden de studenten
reeds duizend frank, plus vijfhonderd
frank taks voor de ophaling van het
huisvuil. Toen besliste het stadsbestuur
om die huisvuiltaks voor alle Leuve-
naars_I!! ~. schaffenJ...~k ...voor de E
studeiiten. Die laatste groep werd wel
onmiddellijk een verhoging van - toe-
vallig? - vijfhonderd frank van de
kamertaks opgelegd. Dat bedrag is tot de
dag van vandaag onveranderd geble-
ven.
Hoewel die taks in de eerste plaats

bedoeld is voor de verhuurders van een
studentenkamer, rekent het gros van de
eigenaars hem door naar de huurders.
Het komt er. dus in de praktijk op Deer
dat iedere student een ekstra rekening zal
mogen betalen. Daarmee versterkt Leu-
ven zijn reputatie van studentenstad met
zeer dure kamers. Toen in 1987 het
Hoger Instituut voor de Arbeid (Hiva)
een studie verrichtte naar de kosten van
het universitair onderwijs, werd gekon-
stateerd dat Leuven bij de duurdere
universiteiten gekatalogiseerd moest wor-
den. Aan de KUL kostte een kamer
gemiddeld 47.110 frank per jaar, tegen-
over bijvoorbeeld 35.472 frank aan de
RU Gent, 38.634 frank aan de VUB,
34.600 frank aan de Kulak en 38.973
aan het WC.
Recente cijfers uit een interne nota

van de Vlaamse Interuniversitaire Raad
(Vlir) geven echter een ander beeld:
Leuven (4652 frank) zou hierin ergens
het midden houden tussen de RUG
(4560 frank) en de dure Ufsia (5155
frank). In Antwerpen variëren de prijzen
sterk naargelang de deelgemeente: Ant-
werpen zelf (4829 frank) en Wilrijk
(4824 frank) zijn merkelijk duurder dan
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Afgifte: Leuven X (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus)

Sint-Anna, weet je wel, de pleegmoeder van Coens, het
weeskindje dat het tot minister bracht. Zonder haar was

Veto nu een lukse magazine met blitse fotoos, op duur
papier, en met betaalde redakteurs. Wel, die Anna, die heeft
beslist dat wij in het begin van het jaar allemaal veel geld
moeten betalen, en dat we onzen biefstuk maar beter zelf
kunnen bakken. Wij blij, bijna elke week schrijven we over
haar. Deze keer op pagina 3.

Kom, kom. Eigenlijk zijn wij hier allemaal woest. Bijzonder
woest. Elke redaktievergadering begint met een verwen-

sing van Anna, de moeder van alle sociale oorlogen. Wij
bidden voor beter papier, voor betaalde artikels, voor een
reprokamera en meer ruimte voor onze kaders. Zeg nu zelf,
die op pagina 4 en 6 zijn toch wel wat te klein. Na de
vergadering gaan wij altijd wat uitrusten in den A/ma. Maar
de hamburgers krimpen en de proletarische ijsjes kosten al
dertien frank.

Ondertussen hebben wij er natuurlijk heimelijk plezier
in dat Leuven meer en meer op Hollywood begint te

lijken. Sjiekere maaltijden in den Alma, papierhandels met
een ruim aanbod aan kadootjes, dure koten met zonneban-
ken; de studenten lijken er alleen maar vrolijker van te
worden. En nu nog goeie ouwe Beverly Hills-films. De pret
kan niet op. De middenpagina's.

En dan is er nog de koffie. Als we ons op vrijdagavond nog
een koffie kunnen permitteren, krimpt ons hart, we

durven elkaar niet meer aankijken en onze sokken worden
nat. AI die arme koffieboeren in de derde wereld, en wij
maar profiteren. Multatuli zou er nog tien boeken over
schrijven. Gelukkig heeft onze werkgroep sociaal een
geheim smokkelnetwerk opgestart om zuivere koffie naar
hier te halen. Op pagina 6.

I BILLY WILDER - De Andere Film organiseert vanaf deze week in de Leuvense Studio's een retrospektieve met
films van de Hollywood-cineast Billy Wilder. Veto trok op onderzoek uit en stootte op de zelf censuur van de
filmproducenten en op de manier WaLlTOpWilder hier wist onderuit te glippen. De sluwe vos wordt ontmaskerd op
pagina 4 en 5.

n beclant

Superman in. Egypte
Iean Leclant is voor de meeste

wetenschappers misschien een
minder bekende naam, maar
t betekent nog niet dat hij

daarom minder wetenschappelijk
is. De KV Leuven bekroont hem
niet voor zijn sociale of humani-
taire bekommernis of voor een
politiek of religieus engagement
waarin de unief zich kan herken-
nen. Hij is een geleerde van het
zuiverste gehalte, met veel speci-
fieke verdiensten in zijn eigen
domein, de Egyptologie.

Promotor van deze eredoktor is profes-
sor Jan Quaegebeur, gewoon hoogleraar
aan het departement Oriëntalistiek van
de fakulteit Letteren en Wijsbegeerte, en
sinds dit jaar ook akademisch sekretaris
van die fakulteit. Quaegebeur doceert
ondermeer archeologie en kunst van
Egypte, Oudegyptisch en Koptisch. Hij
wist ons meer te vertellen over Jean
Leclant,

laksheid
Leclant (Parijs, 1920) heeft een indruk-

wekkend kurrikulum. Hij doceerde in
Straatsburg en aan de Sorbonne in Parijs.
Momenteel is hij hoogleraar aan de
prestigieuze Ecole Pratique des Hautes
Etudes en aan het Collège de France. De
hoogste funktie die hij bekleedt is wel die
van 'Secrétaire Perpétuel de l'Académie
des Inscriptions et Belles Lettres', een
benoeming ad vitam.
Generaties Egyptologen zijn mede

door Leclant gevormd. Hij heeft weten-
schappelijke boeken en artikels op zijn
naam staan in diverse domeinen van de
Egyptologie. Onder zijn leiding loopt
sedert enige tijd een projekt om tekstfrag-
menten uit het Merouisch, een nog niet
ontcijferd schrift,' te verwerken. Door
bepaalde elementen via komputeronder-

zoek te vergelijken tracht men vooruit-
gang te boeken in de ontcijfering ervan.

Leclant isgeen kamergeleerde: hij deed
opgravingen in Egypte, Soedan en Ethio-
pië. Samen met zijn medewerkers publi-
ceert hij jaarlijks 'Fouilles et Travaux en
Egypte et au Soedan', een beknopt en
handig overzicht van de archeologische
bedrijvigheid in Egypte. Hierin vindt men
informatie over wie waar werkt en wat er
reeds verschenen is aan rapporten over
opgravingen. De eerste uitgave (1950)
was 13 pagina's lang, maar in 1988 telde
het overzicht al 100 pagina's. De Egypto-
logie is nog steeds in volle opgang, en
jaarlijks doet men nieuwe opzienbarende
vondsten. Maar volgens prot Quaege-
beur zijn wetenschappelijke hulpmidde-
len zoaJs woordenboeken en encyclope-
dieën verouderd. Zij dienen dringend
vernieuwd te worden. Spijtig genoeg zijn
er niet genoeg wetenschappers om deze
vernieuwing door te voeren.
Binnen zijn discipline introduceerde

Leclant een aantal nieuwe onderzoeksas-
sen. Vooreerst bestudeerde hij de banden
tussen de Egyptische godsdiensten en de
Westerse. Zijn 'Isiaca', bibliografische
repertoria over de verspreiding van de
kultus van Isis, Osiris, Anubis en Harpo-
crates ('Horus als kind') zijn een nuttig
werkinstrument. Tekenen van de kultus
van deze Oudegyptische goden zijn
aangetroffen in Italië, Griekenland, het
Donau-gebied en tot verder in West-
Europa.
De tweede grote verdienste van Le-

c1ant is dat hij de geschiedenis van het
oude Egypte niet alleen vanuit de wes-
terse traditie maar ook vanuit Afrikaans
perspektief bekijkt. Het Westen staat
meestal niet stil bij het feit dat de
Egyptische kultuur ook in het zuiden een
grote invloed moet uitgeoefend hebben.
Aan Afrikaanse universiteiten bestaat er
veel belangstelling voor de Egyptologie.
Historici zoeken mogelijkheden om de
Afrikaanse kultuurgeschiedenis te verbin-

den met de hoogstaande NYlbeschaving.
Rotstekeningen in de Sahara wijzen op
banden met het oude Egypte. Geleerden
uit het zwarte kontinent hebben gepro-
beerd een bepaald Afrikaans dialekt te •.
verbinden met het Oudegyptisch. Vanuit
het Westen heeft men vaak negatief
gereageerd op die aanpak. Leclant heeft
zelf onderzoek gedaan op het terrein en
heeft de Afrikaanse intellektuelen gehol-
pen om de mogelijke banden tussen de
Afrikaanse kulturen en de Nijlbeschavin-
gen wetenschappelijk aan te pakken.
Op organisatorisch vlak heeft hij,

ondermeer door zijn kontakten in de
Académie en als (ere-)voorzitter van de
•Association Internationale des Egyptolo-
gues', een groot aandeel gehad in de
vooruitgang van de discipline als geheel.
Ondanks zijn niet zo jonge leeftijd is
Leclant tot op vandaag altijd op de
hoogte gebleven van nieuwe ontwikke-
lingen en blijft hij een grote rol spelen in
de Parijse, Franse en internationale Egyp-
tologie. Dit eredoktoraat mag dan ook
niet beschouwd worden als een 'fin de
carrière' -bekroning. .

Feest
Er is nog een andere belangrijke reden

voor de onderscheiding' de verbonden-
heid van de KUL met de Franse Egypto-
logie. Dit jaar viert men het honderdjarig
bestaan -an het onderwijs in de talen van
het OU".I: Nabije Oosten (ONO), de
afdeling binnen het departement Oriënta-
listiek waar de Egyptologie is gehuisvest.
De bekroning van Leclant kan be-
schouwd word ;n als een eerste luik van
deze viering. Het tweede luik is een
wetenschappelijk kollokwium in april,
georganiseerd in samenwerking met Bij-
belwetenschap en Oude Geschiedenis.
Op dit kollokwium, met de titel 'Ritual
and Sacrifice in the Ancient Near East',
zal ook Leclant spreken. Honderd jaar
geleden is de Leuvense Egyptologie van
start gegaan in nauw kontakt met de
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L E Z ERS
B R E VEN

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 bekendmaken.
Slechts uitwnderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verwek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

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

Taksen
... vervolg van p.l

Berchem (4509) en Edegem (4444
frank). Merkwaardig is dat de prijzen in
die twee laatste gemeenten dalen: sinds
'86-'87 zakten de prijzen in Berchem
meer dan 400 frank, in Edegem een
kleine honderd frank. Met de nieuwe
taks zouden alle kamers in Leuven dus
per maand ISO frank duurder worden.

likwidatie
Studentenvoorzieningen heeft dus

'alarm' geslagen. Men is bezorgd om de
stijging van de huurprijzen, maar ander-
zijds speelt er ook een brok gezond
'eigenbelang' in mee. Studentenvoorzie-
ningen is immers ook eigenaar van een
groot aantal studentenkamers: Camilo
Torres, Justus Lipsiuskollege, Meisjes-
centrum, Arenbergwoonwijk, Terbank,
Sedes, om de voornaamste te noemen.
Voor haar meer dan 2600 kamers zou
Studentenvoorzieningen meer dan vier
miljoen frank ekstra moeten betalen.
Studentenvoorzieningen kán deze be-
dragen natuurlijk doorrekenen naar hun
student-huurders, maar zit er niet op te
azen om dit ook te doen: de 'demokrati-
sering van het onderwijs', weet u wel.

Egypte
... vervolg van p.1

Franse. De eerste titularis van de leerstoel
'Langues Egyptiennes', opgericht in
1891, was Mgr. A. Hebbelynck. Hij
specialiseerde zich in Parijs bij de Franse
Egyptoloog Revillout, die reeds in 1902
een eredoktoraat kreeg in Leuven.
Vanaf dan volgt een lange traditie van

wetenschappelijke kontakten. In 1947
werd Etienne Drioton eredoktor en in
1966 volgde Pierre Montet, professor aan
het Collège de France. Deze laatste
ontving een eredoktoraat ter gelegenheid
van het 30-jarig bestaan van het toenma-
lige Oriëntalistisch Instituut. Prof. Jozef
Vergote, voorganger van prof. Quaege-
beur, kreeg ook al de titel 'doctor honoris
causa' van de universiteit van Montpel-
lier. Quaegebeur zelf tenslotte studeerde
tijdens de jaren '70 aan het Institut
Français d'Archéologie Orientale in
Kaïro, en verbleef ook een jaar in Parijs.
Wetenschappers uit Frankrijk geven hier
bij gelegenheid lezingen en in de andere

Toen het rektoraat van de maatregel
op de hoogte werd gebracht, werd er op
'de Hallen' nogal onthutst gereageerd.
Nog onlangs had de universitaire over-
heid tijdens een diner met het stadsbe-
stuur een aantal geschilpunten bespro-
ken. Op geen enkel moment heeft
Vansina ook maar het minste gerept over
de op til zijnde verhoging van de
stadstaks, hoewel hij zeer goed moet
geweten hebben dat dit punt nogal
gevoelig ligt bij de KUL. Maandag zal
tijdens de vergadering van het Buro van
Akademische Raad (BAR) besproken
worden hoe en op welke manier men zal
reageren. Links en rechts werd al gefluis-
terd dat 'men' zou pleiten voor een
kompromis in de aard van een vrijstel-

ling voor KUL-kamers, maar niet voor
studenten die een privee-kamer betrek-
ken. Een aantal BAR-leden zouden
echter de ernst van de situatie inzien en
minder geneigd zijn om naar zo'n
halfslachtige oplossing te streven. So-
ciale Raad is eveneens niet van plan deze
verhoging wmaar te laten doorvoeren:
dinsdag is er om 18u30 een ekstra
algemene vergadering, waarop alle s0-
ciaal afgevaardigden en alle presessen
verwacht worden. Daar zullen snode
plannen gesmeed worden om Vansina
tot andere gedachten te brengen.

Kris Hendricks
Walter Pauli

richting was Quaegebeur al meerdere
malen te gast in Frankrijk voor lezingen
en kolleges. En misschien, wie zal het
zeggen, krijgt de uitwisseling van eredok-
toraten nog wel een vervolg.

Pitje
De benoeming van Leclant is volgens

Quaegebeur een steuntie in de rug voor
de uitstraling van het departement Oriën-
talistiek. Dit departement ligt inderdaad
vaak onder bij richtingen als Germaanse
of Romaanse filologie. Toch rijst de vraag
of een eredoktoraat voor een oriëntalist
niet vreemd is op dit moment. Vorig jaar
nog besliste het fakulteitsburo twee rich-
tingen, Indo-Iranistiek en Byzantinistiek,
afte schaffen en ook in de afdeling ONO
(Oude Nabije Oosten) werden ten ge-
volge van de rationalisatie besparingen
doorgevoerd. Richtingen als Semitistiek,
Egyptologie, Assyriologie of Bijbelse filo-
logie tellen hooguit een tiental studenten
over de vier jaren samen. En in het licht
van het megadekreet van Coens dringen
afspraken tussen de twee Vlaamse univer-
siteiten (RUG en KUL) die de program-

STUDENTEN!
UW THESIS VERDIENT EEN PERFECTE BEHANDELING!

Kreeg U nooit een "10 voor taal"? Jammer, doch geen nood ...
Wij sporen voor U elke wispelturige "dt" op, vallen over alle "Galli- en

andere (c)ismen" en vinden onmidoo/~jk de fout...
We werken zelfs die kronkel in de zinsbouw weg! Eenvoudig, niet?

Maak U geen zorgen over de interpretatie:
wij bogen op een taalkundige en wetenschappelijke opleiding

en een economische ervaring: we bespreken immers met U elke
wijziging en wippen er meteen de laatste tikfout uit.

En zo hoort het ook!

CORRECT EN SOBER
CONFORM DE NORMEN VAN UW FACULTEIT

(foto Hielke Grootendorst)

ALMA MET GELIJKE MUNT BETAALD
FRANKSKES - Enkele weken geleden deelde de Raad
van Bestuur van Alma haar nieuwjaarsgeschenk uit: een
prijsverhoging valt de maaltijden met 4,47%. Konkreet
betekent dit dat de maaltijdprijzen met twee tot vijffrank
stijgen. Ook de desserten en de soep worden een flink
stuk duurder. Deze stijging is niet enkel te wijten aan een
aanpassing van de prijzen aan de indeks. Het is
bovendien ook niet de eerste keer dat Alma haar prijzen
op deze manier aanpast Sinds de Sint-Annabesparingen
van 1986 laat A lma de studenten meer en meer voor haar
financiële problemen opdraaien. Dit roept bij Sociale
Raad, die een studentenvertegenwoordiging in de Raad
van Bestuur van Alma heeft, een aantal vragen op. Kan
en wil Alma nog wel goede en goedkope maaltijden
verkopen? Alma dreigt door haar prijsstijgingen immers
voorbij te gaan aan haar 'sociale' opdracht door de
studenten hun sociale voorzieningen zelf te laten
betalen.

De hoofdverantwoordelijkheid hiervoor ligt echter

ma's van Oriëntalistiek aanbieden, zich
onvermijdelijk op.

In Gent brandt de Egyptologie nu al op
een laag pitje. Toen drie jaar geleden de
titularis van Egyptologie met pensioen
ging, werden alle vakken geschrapt, op
één na. De richting bestaat er nu nog
alleen teoretisch. De KUL zit dus vrij
veilig met haar afdeling Oude Nabije
Oosten, hoewel ze nog slechts een
minimumprogramma heeft: "We kunnen
eigenlijk niet meer verder naar beneden,
maar de zaken kunnen funktioneren",
aldus prof. Quaegebeur. Gezien het
lOO-jarig bestaan van het taalonderwijs
van het ONO, zou zou je dus eigenlijk
kunnen zeggen dat het eredoktoraat op
een pijnlijk juist moment komt.

De viering van Lichtmis op 2 februari,
volgende week zaterdag, kent een vast
stramien. De dag begint met een
akademische stoet waarin de profes-
soren voor de tweede keer in het
akademiejaar hun toga's omhangen.
Langzaam gaat het van de Universi-
teitshal in de Naamsestraat naar de
Sint-Pieterskerk. In de mis die volgt,
worden de eerste lezing en het evange-
lie gelezen door promotoren; de
homilie wordt bij voorkeur uitgespro-
ken door één van de eredoktores,
tenminste als het gaat om een geeste-
lijke, wat geregeld het geval is. Hierna
trekt men naar de Aula Maxima
(vroeger terug naar 'de Hallen') voor
de akademische zitting en de eigen-
lijke uitreiking.
De rektor verwelkomt de aanwezi-

gen. De promotor van elke kandidaat
looudt een laudatio of lofrede. De
rektor leest in het Latijn het officiële
diploma voor, gedrukt op perkament.
Dit somt in hoofdzaak de speciale
verdiensten van de bewuste eredoktor
op. Vervolgens speldt de rektor de
epitoga op: een breed schouderlint in
wit en lichtblauw, de kleuren van de
universiteit en van haar patrones
Onze-Lieve-Vrouw. De gelauwerden
spreken een dankwoord uit. Eén van
hen houdt een hele lezing over een

niet bij Alma zelf. Het zijn de Vlaamse Regering en de
KU Leuven die aljaren besparen op de studentenvoor-
zieningen en zodoende meewerken aan de afbraak van
een open en voor iedereen toegankelijk onderwijs. Om
haar ongenoegen over deze gang van zaken te tonen
organiseert Sociale Raad deze week opnieuw een
'frankskes-aktie': Zij begonnen met deze akties reeds
vorige week De studenten in Alma 2 kregen de
mogelijkheid om hun maaltijd volledig met één-frank-
stukken te betalen. Het is de bedoeling om Alma te laten
voelen dat hun maaltijdprijzen steeds zwaarder doorwe-
gen in het studentenbudget en een duidelijk signaal naar
hogerhand te geven dat er dringend oplossingen moeten
komen voor de problemen van Alma en de rest van de
Sociale Sektor. Op minder dan drie kwartier werden
meer dan 10.000 één-frank-stukken aangeboden aan de
Alma-kassa's. Deze week worden de akties herhaald. Op
dinsdagmiddag kan je je geld inwisselen in Alma 3, in
Alma 2 kan dit op donderdagmiddag. (RT)

Maar goed en wel beschouwd is
Leclant een ideale eredoktor voor onze
universiteit. De man is internationaal ~
befaamd, hij kreeg her en der weten-
schappelijke onderscheidingen, maar ner-
gens ontving hij al een eredoktoraat.
Mocht hij er nu al vijf op zak hebben, dan
zou de KUL gewoon de zoveelste in het
rijtje zijn. En dat zou haar imago niet zo
goed te pas komen als nu het geval is.
Bovendien is het alweer een tijdje geleden
dat een echte wetenschapper uit de sektor
Letteren nog een universitair eredokto-
raat kreeg. De mediëvist Umberto Eco
was de laatste in 1985. De Akademische
overheid heeft een uitsteke~de keuze
gedaan.

Dirk Boeckx

FOLKLORE OF TRADITIE?
onderwerp dat tot zijn vakgebied
behoort. 's Middags volgt dan een
receptie. Daarna gaan de .prominen-
ten gezamenlijk dineren in de Faculty
Club. In het publieke gedeelte houdt
men nu een pauze tot ongeveer acht
uur, half negen 's avonds. De avond-
voorstelling ter afsluiting van de
feestdag bestaat meestal uit een kon-
cert met muzikanten van internatio-
nale faam.
De hele dag krijgt ruime aandacht

van lokale, binnen- en buitenlandse
pers. De weerklank van het gebeuren,
het prestige van de KU Leuven en het
nivo van de eredoktores bepalen en
bevestigen elkaar wederzijds van jaar
tot jaar. De voltreffer die de unief
vorig jaar skoorde met Tadeusz Ma-
zowiecki ligt nog vers in het geheugen.
Bij de mediageilheid voor de Poolse
ex-premier verbleekten de andere
eredoktors gewoon. Tijdens de akade-
mische zitting liepen de eerste rijen
van de aula leeg na de onderscheiding
van Mawwiecki en hielden vier van
de vijf TV-kamera's het voor bekeken.
Dat was even een vervelende zaak
voor eredoktor Mike Ashby, die net
na de vermoeide Pool kwam, en
vooral voor rektor Dillemans. Dat
komt ervan als je per se in de
belangstelling wil staan. (DB)

Veto
's Meiersstraat 5
3000 Leuven

(016/22.44.38)

PROFESSOREN, DOCENTEN, TOEKOMSTIGE DOCTORES!
Ook uw typewerk en cursussen verdienen dezelfde service.

Vertrouw ons gerust uw vreemde talen en tekens toe, symbolen,
formules en tabellen: onze PC's zijn ervoor uitgerust.

't Is ook vlakbij: tegenover ALMA 11.
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DOSSIER DEKREET (DEEL 1)
Vorige week pakte Veto uit met een
ekstra-nummer rond het dekreet
Coens. Die twaalf pagina's volstaan
echter niet: vanaf deze week publi-
ceren we een meerdelig 'Dossier
Dekreet', waarin alle resterende
onderwijsontwikkelingen die zich
in de marge van het nieuwe dekreet
aandienen onder de loep worden
genomen: het statuut van het we-
tenschappelijk personeel, de ont-

wikkelingen in' Research & Deve-
lopment, de rationalisaties, studen-
teninspraak en 'open universiteit'.
De eerste twee afleveringen behan-
delen de problematiek van de in-
schrijvingsgelden. Een eerste bij-
drage schetst hun historiek, vol-
gende week hebben we het over de
specifieke bepalingen van het de-
kreet en over de hoge inschrijvings-
gelden in het post-initieel onderwijs.

De financiële kroniek (deel 1)

De student is koning
(als hij betaalt)

Hetstudentensekretariaat in
de Hallen heeft in septem-
ber en oktober soms meer

weg van een bankfiliaal dan van
een universitaire dienst. Ekstra
lijntjes op de gele studentenkaart
gaan vlot van de hand in ruil voor
bedragen tussen drie- en twintig-
duizend frank. Deze indrukwek-
kende verrichtingen zijn van vrij
recente datum, net als de mogelijk-
heid om met bankkaart te betalen.
Een historisch overzicht van een
branche met toekomst.

In 1972 beslisten de onderwijsministers
Hurez en Claes (BSP) om een verplicht
en eenvormig inschrijvingsgeld van 5000
frank in te voeren. Zo werd de konkur-
rentie tussen de universiteiten tegen-
gegaan, argumenteerden ze. De studen-
tenbeweging protesteerde hiertegen. Voor
studenten was de oude toestand immers
tamelijk voordelig. De universiteiten
hadden er belang bij het inschrijvings-
geld laag te houden, juist omwille van
die 'konkurrentie'. In 1968 moesten de
studenten bijvoorbeeld 600 frank eksa-
mengeld, 500 frank 'inschrijving op de
rol' en 4000 frank kollegegeld betalen.
Het verplichte kollegeld van 5000 was
dus ook een verhoging.

Klokketoren
Dat studentenprotest droeg er toe bij

dat het inschrijvingsgeld zes jaar lang
niet werd verhoogd. Pas in '78 besliste
Rameekers (BSP) om de vijfduizend
frank gewoon te verdubbelen. Hieraan
koppelde hij bovendien een jaarlijkse
indeksering. Ter kompensatie besliste de
minister dat de universiteiten met de
bijkomende inkomsten bepaalde 'stu-
dentvriendelijke' projekten moesten fi-
nancieren, zoals monitoraten en aggre-
gatie. Dit gedeelte van de inkomsten van
de universiteiten heette voortaan het
'geaffekteerd (vastgelegd) patrimonium',
de andere inkomsten het 'niet-geaffek-
teerd patrimonium'. Het gebruik van die
laatste kategorie is aan nagenoeg geen
enkele wettelijke beperking onderwor-
pen.

De reaktie in het studentenmilieu
tegen Ramaekers' beslissing was massaal
en ongemeen hard (de beruchte 'neen
aan de tienduizend'). Aan de RU Gent
werden herhaaldelijk ruiten van audito-
ria met stenen ingesmeten, in Leuven
werd de klokketoren van de Sint-Pieters-
kerk bezet. Dat de verhoging van het
inschrijvingsgeld doorgevoerd werd on-
der socialistische ministers van onder-
wijs is - zeker in het geval van Jef
Ramaekers - te wijten aan de toen nog
vrij sterke 'travaillistische' traditie: socia-
listen kwamen op voor de belangen van
de werkende mens, en daar hoorden
studenten niet bij.

Kool
AI gauw verzetten ook akademische

overheden zich tegen de verdubbeling.
In een persbericht protesteerde de VUB
"tegen de beknotting van de werkings-
toelagen" en klaagde ze de verdubbeling
aan als een "duidelijke aanslag op de
dernokratisering van het hoger onder-

wijs". Premier Tindemans kreeg van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir)
een motie waarin de Vlir betreurde dat
"de overheid geen samenhangend uni-
versitair beleid heeft. Ze stelt bovendien
vast dat de demokratisering van de
toegang tot het universitair onderwijs
momenteel een zekere stilstand onder-
vindt door de ekonomische krisis en de
ongunstige tewerkstellingsperspektieven.
Verhoging van de inschrijvingsgelden zal
deze situatie aanzienlijk verergeren."

De Vlir zette zich af tegen inschrij-
vingsgeld als zodanig. Volgens haar werd
zo het principe van het kosteloos onder-
wijs aangetast. Pieter De Somer, rektor
aan de KU Leuven, verwoordde het zo:
"Ik vind dit een afbraak van de sociale
verworvenheden in België, waar het
onderwijs toch altijd gratis is geweest. Ik
denk dat er tendenzen zijn voor een nog
grotere verhoging van het inschrijvings-
geld. In een paar jaar tijd heeft men twee
keer verhoogd. Nu zet men een eerste
stap. Volgend jaar kan men 20.000
vragen en het jaar erna 30.000. Men kan
w omhoog gaan." De nationale over-
heden besloten sindsdien dat het sop
eigenlijk de kool niet waard was. Acht
jaar lang werd er misschien nog wel
gedacht aan, maar zeker niet gesproken
over een nieuwe verhoging van de
inschrijvingsgelden.

Eind '85 kwam daarin verandering.
De basis van het regeringsprogramma
van kristen-demokraten en liberalen
omvatte een drastische sanering van de
staatsfinanciën. Na het begrotingskon-

klaaf in de zomer van '86 werd duidelijk
wat die allesomvattende besparing (be-
kend als Sint-Anna plan) in de praktijk
inhield. De onderwijsministers Coens en
Damseaux moesten niet minder dan 22
miljard besparen, "een gigantische op-
dracht". Die besparingen werden van-
zelfsprekend ook gedeeltelijk op de rug
van de universiteiten geschoven. De
werkingstoelagen werden verminderd,
evenals de kredieten voor onderzoek. De
sociale sektor inkasseerde echter de
zwaarste klap. Over heel Vlaanderen
gezien, werden de toelagen hiervoor
gewoon gehalveerd. Door enkele kom-
pensaties tussen de verschillende univer-
siteiten, betekende dit voor de KU Leu-
ven een inlevering van dertig procent.
Het sociale budget van het Limburgs
Universitair Centrum (LUC) tuimelde
van twintig naar zeven miljoen.

Konfrontatie
De regering kon voorzien dat de

universiteiten deze besparingen niet u»
maar zouden aanvaarden. Als kompen-
satie voor de verloren subsidies, beslisten
de ministers van onderwijs Coens en
Damseaux daarom het inschrijvingsgeld
"vrij te laten tot maksimum het dubbele
van het toenmalige bedrag", wat neer-
kwam op een verhoging tot maksimum
twintigduizend frank. Zo legde de rege-
ring alle verantwoordelijkheid in het
kamp van de rektoren. De universiteiten
moesten zelf beslissen of en met ll..oeveel
zij de inschrijvingsgelden zouden verho-
gen (zij werden daartoe niet verplicht),
zij moesten zelf maar uitmaken of hun
sociale sektor zou inleveren.

De Vlir besliste toen om de inschrij-
vingsgelden op te trekken tot 13.000
frank en keurde tevens het principe van
de indeksatie goed. Dat besluit kon
slechts korte tijd op een konsensus
rekenen. De VUB weigerde het ver-
hoogde inschrijvingsgeld te innen, ter-
wijl de RUG de verhoging niet volledig
doorvoerde. Onze KUL toonde zich
verontwaardigd over het niet nakomen
van eenmaal aangegane afspraken (de
konkurrentiepositie werd zwakker) maar
bleef hardnekkig de volledige verhoging
doorrekenen.

Toen het studentenprotest in decem-
ber '86 bijzonder hevig werd, tekenden
sommige universitaire geledingen even-
eens enig protest aan. Na een rektoraats-
bezetting van 24 uur verklaarde de
voltallige Raad voor Studentenvoorzie-
ningen (op één onthouding na) zich
solidair met de studenteneisen aan-
gaande de onderwijsmaatregelen. De
Akademische Raad bleef een stuk voor-
zichtiger. In een verklaring stelde ze dat
de regeringsmaatregelen een verhoging

PRESENTEERT

DE KREUNERS
HUGO MATTHYSEN

ARNO
PITTI POLAK
THE ROMANS

TOEGANGSPRUS 250 BF.
KAARTEN VERKRUGBAAR IN AB,

FNAC (ANTWERPEN, GENT, BRUSSEL)

11

EEN TE SYMBOLISCH BEDRAG?
Als inschrijvingsgelden op dit mo-
ment blijkbaar geen 'strijdpunt' meer
zijn voor de studentenbeweging, dan
komt dat ondermeer omdat bepaalde
studenten die bedragen niet meer als
'pijnlijk hoog' ervaren. De overheid -
zowel op nationaal als op universitair
nivo - doet trouwens aardig haar best
om op dit gevoel in te spelen en het te
versterken. Professor Raf Massche-
lein, voorzitter Studentenaangelegen-
heden, is een eksponent van die
stroming. In een interview met Veto
(naar aanleiding van de verhoging
van het kollegegeld met drieduizend
frank) stelde hij: "Als je uitgaat van
een studiekostenraming van 160.000
frank is het huidige inschrijvingsgeld
van 14.500 frank nog geen 10%. Dat
is symbolisch. Té symbolisch. Laat
ons daar geen diskussie over voeren."
(Veto, jaargang 13 nr.l5, 22 jan. 87,
p.2).

Inmiddels bedraagt he! ·,:,tale -
netjes geïndekseerde - inschrijvings-
geld (bestaande uit eksamengeld, in-
schrijving c:, tie ft)1 pO! kollegeg-Id)
15.600 frank. Dikwijls is dat niet
alles. Wie aggregatie volgt, betaalt
nog eens 4.900 frank ekstra. De
meeste eerste licentiestudenten uit
studierichtingen die zich nog steeds
hoofdzakelijk op het onderwijs rich-
ten - Letteren en Wijsbegeerte, Gods-
dienstwetenschappen, Wiskunde of
Lichamelijke Opleiding - zijn dus
meestal de facto verplicht om 20.500
frank te betalen. Dat is niet niks. Ook
al krijgen beursstudenten een serieuze
korting (3.900 frank zonder aggrega-
tie, 4.600 met), dan nog is dat
inschrijvingsgeld erg hoog voor gezin-
nen met een doorsnee-inkomen. En-

kele voorbeelden 'uit de praktijk'
tonen aan dat het geen recht hebben
op een studiebeurs helemaal niet
impliceert dat men dan 'tamelijk rijk'
zou zijn.

Voorbeeld één: vader is metser
(gemiddeld netto-maandloon 34.209
frank, volgens de CAO 88-89), moe-
der werkt als daktylo (34.801 frank in
'88, schaal 42/1 rijkspersoneel). Hun
gemiddeld jaarinkomen bedraagt bij
benadering 900.000 frank. Met an-
dere woorden: een zeer modaal gezin.
Als zij twee kinderen hebben die
studeren aan de universiteit, dan is er
geen sprake van een beurs, en ook niet
van het verminderd inschrijvingsgeld
(maksimumgrens: 824.200 frank).
Stel dat één van die kinderen ook
aggregatie volgt, dan wordt hier
éénmaal 20.500 frank, éénmaal
15.600 frank betaald. In totaal kost
het inschrijvingsgeld dus 36.100
frank, zijnde meer dan één volledig
maandloon van vader of moeder.

Voorbeeld twee: alleenstaande va-
der met één kind (student aan de
universiteit) is leraar met - haast
vanzelfsprekend - meer dan twintig
jaar anciënniteit (gemiddeld maand-
loon: 45.000 frank). Zijn gemiddeld
netto-jaarinkomen bedraagt dus (plus
minus) 585.000 frank. Hij heeft wat
men 'een begrensd inkomen' noemt:
een inkomen dat minder dan 50.000
frank boven de maksimumgrens
(546.000 frank) ligt. Mét aggregatie
wordt hier 10.900 frank betaald,
ofwel een vierde van een maand-
wedde.

Studeren aan de universiteit? Het
zal jouw kind maar wezen.

(WP)

van de inschrijvingsgelden met 30 pro-
cent hadden teweeggebracht. Hiermee
schoof men de verantwoordelijkheid
volledig af op de regering. Die week
toonde rektor Dillemans zich in het
televisiedebat 'Konfrontatie' ontevreden
over het gevoerde regeringsbeleid.

Apatie
Intussen wist Daniël Coens de univer-

sitaire overheden te paaien met een
eenvoudige 'truuk': hij schafte gewoon
het begrip 'geaffekteerd patrimonium'
af. Voor geen enkele van de universitaire
inkomsten - ook niet voor inschrijvings-
gelden - golden voortaan nog ernstige
wettelijke belemmeringen. Deze maat-
regel illustreert het ongerijmde van de
officiële inschrijvingsgelden-politiek: in
'71 voeren Claes en Hurez een eenvor-
mig inschrijvingsgeld in om de konkur-
rentie tegen te gaan, in '86 worden
diezelfde inschrijvingsgelden plots weer
vrijgegeven en speelt de konkurrentie
toch ten volle. In '78 voert Ramaekers
het begrip 'geaffekteerd patrimonium' in
als een soort garantie voor de studenten,
in '87 wordt die bepaling opnieuw
geschrapt. De enige maatregel die nooit
ongedaan werd gemaakt, waren de
opeenvolgende stijgingen van het in-
schrijvingsgeld zelf.

In 1987-88 werd geen indeksatie
doorgevoerd: men bleef onder de spil-
indeks van twee procent. In 1988-89
moesten de studenten dan weer dieper in
hun geldbeugel tasten toen de spilindeks
wel werd overschreden. Staatssekretaris

voor onderwijs Luc Vandenbossche (SP)
verklaarde zich solidair met de proteste-
rende studenten, maar wilde desondanks
de vigerende wetgeving niet veranderen
"omdat dit ten eerste budgettair onmo-
gelijk, ten tweede niet opportuun" was.
Andermaal sprak de RvS zich in een
open memorandum aan de beleidsver-
antwoordelijken uit tegen deze maatre-
gel: "De RvS protesteert tegen ( ...) de
verhoging van de inschrijvingsgelden
binnen de autonomie van de universitei-
ten".

De studenten gingen in '87 echter niet
tot daadwerkelijk protest over. Diezelfde
'apatie' werd aan het begin van dit
akademiejaar gekonstateerd, toen de
spilindeks andermaal werd oeerschre-
den. Ook tegen de bepalingen inzake
inschrijvingsgelden in het nieuwe de-
kreet van Coens werd niet overdreven
geprotesteerd. Andere onderwerpen, zo-
als de oriënteringsproef of de universi-
taire ekspansie, kregen duidelijk méér
aandacht. De nieuwe verhogingen van
telkens enkele honderden franken waren
blijkbaar te miniem om nog een groot
mobilisatie-effekt te hebben. Deze evo-
lutie is tamelijk merkwaardig. De verho-
gingen van de inschrijvingsgelden bren-
gen voor de studenten in totaal ongeveer
een even grote meer kost met zich mee als
de prijsstijgingen in Alma, waartegen
wél geprotesteerd wordt. Is 15.600 frank
misschien een 'verwaarloosbaar' bedrag
geworden in een studentenbudget?

Walter Pauli
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TEATERWETENSCIl.Ae- De stu-
'enten~ Teaferwetènschtip toeisen elk
jaar de teorie aan de praktijk door zelf
een produktie op touw te zetten. Vorig
jaar pakten ze uit met 'Nee geWOOI1
Marivaux'. Dit jaar konden ze rekenen
op de professionele begeleiding van
Titus Muizelaar (Maatschappij Dis-
cordia) en Lex Berger (docent drama
aan de toneelschool van Utrecht). De
voorstelling met de indrukwekkende
titel 'Door dat gesprek zijn ze nader tot
elkaar gekomen' is een aaneenrijging
van fragmenten uit het oeuvre van
'moderne klassiekers' als Harold Pin-
ter, Samuel Beckett; Anton Tsjechov
en nog een aantal anderen.
Alle geselekteerde passages hebben

tenminste dit met elkaar gemeen.' het
zijn gesprekken. Alle soorten gesprek-
ken passeren de revue: het gesprek met
zichzelf, het dovemansgesprek. de ru-
zie, de bitsige woorden tussen een
koppel; het hartelijke gesprek van twee
geliefden en, niet te vergeten natuur-
lijk, het gesprek tussen publiek en
akteurs. Gaandeweg wordt dit basisge-
geven uitgebreid tot een schets van
menselijk gedrag in een meer deftige
omgeving: de etikette. De vraag of twee
individuen - en niet in het minst akteur
en toeschouwer - elkaar door middel
van een gesprek beter begrijpen is in de
voorstelling nooit ver weg. De vijf
opvoeringen van het stuk gaan door in
het 'Kolenmuseum', Beriotstraat 32,
op 21, 22, 23, 24 en 25 januari 1990,
telkens om 20.3Ou.De inkom bedraagt
150 of 120fr. Reserveren kan op het
nummer 28.48.73. (SM)

Over kar:rière, sukses
en monumenten

Kroniek van een
Hollywooddood
B illy Wilder kan gemakkelijk beschouwd worden als de volmaakte

belichaming van de 'American Dream'. Wilders karrière is de
suksesstory van de outsider (de Duitse jood) die het op eigen

houtje waarmaakt, in uiterst moeilijke omstandigheden. Het sukses van
Wilder was echter niet van blijvende duur. Na de opheffing van de
Hays-kode (zie elders) verdween Wilder bijna ongemerkt uit de
belangstelling. De retrospektieve die De Andere Film, in samenwerking
met het Stuc en het departement Kommunikatiewetenschappen van de
KV Leuven, de twee volgende weken brengt, is een hommage aan één
van grootste cineasten uit de Hollywoodgeschiedenis.

Toen Billy Wilder in 1934 in Amerika
arriveerde, was de Amerikaanse film-
industrie nog niet volledig hersteld van
de gevolgen van de ekonomische krisis.
Wilder had het aanvankelijk dan ook
bijzonder moeilijk om in Hollywood
aan de bak te komen. Na enkele minder
belangrijke opdrachten kreeg hij in 1935
bij Paramount de kans om als scenarist
aan de slag te gaan. Mede door een
bijzonder vruchtbare samenwerking met
Charles Brackett kwam Wilders karrière
geleidelijk van de grond, aanvankelijk
als scenarist, later ook als regisseur. De
samenwerking tussen Wilder en Para-
mount zou 20 jaar onafgebroken duren,
en van Wilder één van de meest
suksesvolle regisseurs van zijn tijd ma-
ken. Opvallend is bovendien dat de films
van Wilder zowel op kommercieel als op
artistiek vlak uitmuntten, wat hem dan
ook zes Oscars opleverde.

Rambo
Vreemd genoeg komt er op een

bepaald ogenblik een einde aan Wilders
suksessen. 'The Private Life of Sherlock
Holmes' ('70) werd een kommerciële

flop, en ook de latere films 'Avanti' ('72),
'The Front Page' ('74) en 'Fedora' ('78)
vondel). hun weg naar het grote publiek
niet. Geleidelijk keerden ook de grote
studio's Wilder de rug toe. In 'Buddy
Buddy' ('81), voorlopig zijn laatste film,
neemt Wilder op cynische wijze afscheid
van het Hollywood-cirkus, waarvan hij
jarenlang de meest uitgesproken ekspo-
nent was geweest.
Wilder zelf wees bij herhaling op wat

volgens hem de teloorgang van de grote
Amerikaanse film was. Het publiek was
blind en doof geworden voor de subtili-
teiten van het sluitende plot, de verfijnde
dialogen en de estetiek van de gesloten
deur: "Today we are dealing with an
audience that is primarily under 25 and
divorced from any literary tradition.
They prefer mindless violence to solid
plotting; four-letter words to intelligent
dialogue; pectoral development to cha-
racter development." De permissiviteit
van de sixties en de daarmee samenhan-
gende afschaffing van de beruchte Hays-
kode hadden daar natuurlijk alles mee te
maken. Wilder miste de wil en het
vermogen zich aan te passen aan een
veranderende film-etiek, en werd een

1 ~ ,'~

filmmonument.

Wilders naam is onlosmakelijk ver-
bonden met het grote Hollywood van
tijdens en net na de Tweede Wereld-
oorlog. Zijn aanpassing aan de Ameri-
kaanse samenleving was probleemloos
verlopen. Ook binnen het wereldje van
de studio's, toen niet meer dan giganti-
scbe amusementsfabrieken, voelde Wil-
der zich kennelijk op zijn gemak. Film-
maken was eigenlijk een veredelde vorm
van bandwerk. Bovendien was er de
Hays-kode, eigenlijk niet meer dan een
geraffineerde kommerciële truuk, die
een belangrijk deel van de politiek-
sociale werkelijkheid op voorhand on-
bespreekbaar maakte. De meeste Holly-
wood-produkten van die tijd schetsten
dan ook geen realistisch beeld van de
Amerikaanse samenleving. Ze gaven het
publiek de droom waar het om vroeg.

Kultuurkonflikt
Wilder daarentegen was opgegroeid

in Europa en voelde de kultuurverschil-
len die voor de doorsnee Amerikaan
totaal onbekend waren, sterk aan. De
botsing tussen de Europese 'oude' we-
reld en Amerika, de nieuwe wereld, is
trouwens een konstante in Wilders films.
Steeds weer slaagde hij erin de censuur-
machine te omzeilen, om bepaalde
tema's via een omweg ter sprake te
brengen. Wilders films zijn daardoor
realistischer dan de gewone Hollywood-
produkten, maar nooit echt kontrover-
sieel. Op subtiele, meestal humoristische
wijze leggen ze de vinger op een aantal
wonden waarvan het Amerikaanse pu-
bliek zich niet direkt bewust was. Wilder
schetst de schijnheiligheid van een natie
die teveel in haar eigen waarden en
idealen gelooft. 'Double Indemnity'
('44) handelt eigenlijk over moord en

• overspel, 'A Foreign Affair' ('48) relati-
veert de Amerikaanse politieke en mili-
taire suprematie, 'The Lost Weekend'
('45) gaat over alkoholverslaving, 'Sun-
set Boulevard' ('50) schetst een somber
portret van Hollywood en zijn sterren. In
de meeste Wilderfilms is de humor
slechts een oppervlakkige maskering van
een kritische en soms ronduit pessimisti-
sche tematiek. Een rum wals 'Ace in the
Hole' - Wilders grauwe visie op ambitie
en hebzucht in .het joernalistieke we-
reldje - mist die humor, en is dan ook
uitgegroeid tot één van de somberste
dokurnenten uit de Hollywoodse film-
geschiedenis.

Wilder omzeilde op handige wijze de
Production-code. De vraag is echter in
hoeverre Wilders sukses samenhing met
het bestaan van zo'n kode. De diskussie

ONZESTUDENTENPRWS

DEZE MAAND IN

DWB
DIETSCHE WARANDE & BELFORT

TIJDSCHRIFT VOOR LETTERKUNDE

December '90

Drie debuten: Enkels, Todoroff, De Winne
Dertig jaar Joachim Stiller

M.J.G. de Jong over de moderne Japanse roman
Nederlandse en Vlaamse literatuur tijdens de bezetting

• Wil je zelf ook eens nagaan hoe het komt dat DW8 al
136 jaar lang één van de meest gezaghebbende literaire
tijdschriften in Vlaanderen en Nederland is?
Aarzel dan niet en profiteer van ons uitzonderlijke
studentenaanbod : je loopt vlug even langs bij 8oek-
handel Peeters, 8ondgenotenlaan 153, je laat daar je
studentenkaart even zien en je betaalt slechts 800 fr.
voor een abonnement. Als je je aanmeldt vóór
15 februari krijg je daarbij het nummer van december
1990 nog eens cadeau. . .~
Oekunt ook overschrijven op KB 431-0562231-86 van ~
Peeters,met vermelding 'Nieuw ABO DWB 91'. Vergeet i
dan niet een kopietje van je studentenkaart te versturen!)

is natuurlijk klassiek. Censuur werkt
beperkend, maar verhoogt in zekere zin
ook de artistieke inventiviteit. Een onge-
twijfeld belangrijk deel van de artistieke
reikwijdte van de Wilder-films vloeit,
vrij paradoksaal, juist voort uit het feit
dat niet alles bespreekbaar is. Bovendien
was de Hays-code een prachtig staaltie
schijnheiligheid van een land dat er prat
op ging de vrije meningsuiting hoog in
het vaandel te dragen. Wilder balan-
ceerde voortdurend op de grens tussen
het zegbare en het onzegbare, en zette
daardoor het bestaan van zo'n grens
ekstra in de verf. Wilders sukses heeft
dus veel te maken met de subtiele manier
waarop hij de censuurmachine manipu-
leerde. Zijn films waren gewaagd, op het
kontroversiële af; en prikkelden daar-
door steeds opnieuw de nieuwsgierig-
heid van het grote publiek.

Wilder moet dat ook beseft hebben,
en schatte zijn positie in het post-
censuurtijdperk dan ook niet al te
rooskleurig in. Hij zei ooit in een
interview: "Het probleem met het ophef-
fen van die idiote censuur, en vanzelf-
sprekend ben ik 100% voor opheffing, is
dat de ruimte die ontstaat onmiddellijk.
wordt opgevuld door pornografen. ( ...)
Lubitsch (Wilders leermeester, nvdr)
toonde nooit de seks-akt zelf. Hij ein-
digde altijd met een gesloten deur en
onmiddellijk daarna was er het ontbijt.
Maar door de manier waarop ze het
ontbijt nuttigden, de manier waarop ze
naar elkaar keken, de manier waarop ze
in een stuk toast beten, wist je precies
wat zich de avond daarvoor in bed had
afgespeeld. ( ...) Dat is zo sexy dat je de
seks daarna niet meer hoeft te tonen."
Uiteindelijk is het daarop ook uitge-
draaid. In het huidige film tijdperk zijn er
al lang geen gesloten deuren meer, en
valt er met de subtiele, Wilderiaanse
aanpak nog weinig sukses te rapen.

Humaan
De impakt van Wilder op de Arneri-

kaanse film en filmindustrie kan moeilijk
overschat worden. Wilder speelde, mede
dankzij de Hays-code, een belangrijke
taboedoorbrekende rol. Bovendien be-
vond hij zich als één van Hollywoods
meest eminente cineasten in een bevoor-
rechte positie om de filmindustrie als het
ware van binnenuit te hervormen. Wil-
der was één van de eerste filmmakers die
opnieuw grotere delen van het produk-
tieproces naar zich toe trok. In de meeste
van zijn films tekende Wilder voor
zowel scenario als regie. De films
kwamen terug onder de artistieke kon-
trole van één persoon te staan, en
ontsnapten w geleidelijk lµQ _l~1!1!_sta,t)JS.

van konsumptieprodukt.
Vele retrospektieves hebben het na-

deel dat ze bij de toeschouwer kennis
veronderstellen van de maatschappelijke
kontekst waarin de films tot stand
kwamen. Ook bij de Wilder-films is dat
het geval, zij het in beperkte mate.
Gewaagd, laat staan shockerend, zijn
Wilders films allang niet meer. Gelukkig
bevatten ze daarnaast genoeg kwalitei-
ten om een hedendaags publiek nog
steeds te boeien, en dat niet in het minst
vanwege hun amusementswaarde, De
films bieden naast een soliede plot een
unieke mengeling van verfijnde dialo-
gen, humor, aktie, romantiek en vlijm-
scherpe kritiek. Bovendien behandelen
ze bijwijlen tema's die nog steeds bran-
dend aktueel zijn: de groeiende rol van
de media in onze samenleving ('Ace in
the Hole', 'The Front Page'), de kon-
sumptiemaatschappij ('Stalag 17', 'Love
in the Aftemoon'), het dehumanizatie-
proces ('The Apartment').

Schroothoop
Ondanks het cynisme en het pessi-

misme, komt Wilder uit al zijn films te
voorschijn als een overtuigd humanist,
wat vele hedendaagse toeschouwers
ongetwijfeld naar waarde zullen kunnen
schatten. Om het met Hesling te zeggen:
"De wereld die Wilder neerzet in zijn
films, is uiteindelijk nog altijd een wereld
waar individuen in grote mate hun eigen
lot bepalen, kunnen beslissen tussen
goed en kwaad, greep hebben op zichzelf
en op de wereld, de kontekst waarin ze
leven. We leven op het ogenblik in een
sfeer waarin al die individuele waarden
en het individuele vermogen weggerede-
neerd zijn. Ik ben mischien wat naïef en
ouderwets, maar ik wil de illusie blijven
koesteren dat we uiteindelijk toch indivi-
duen zijn die samen deze wereld bevol-
ken en daar als individu in een heel
belangrijke mate greep op hebben."

Wemer Van den Bergh

Hejmen
Hejmen, een Leuvense vzw, werkt sinds
1985 aan de oprichting van drie wonin-
gen voor licht-mentaal gehandikapten in
de Halfrnaartstraat. Doel is hen een huis
bieden, met een grote zelfstandigheid, en
permanente ondersteuning. Overheids-
steun dekt 90% van de kosten. Voor
sekretariaatskosten en prefinanciering
zorgt de vzw zelf. Sponsors kunnen
terecht op rekeningnr. 431-7148441-93.
Hejmen heeft ook een projekt-video-
montage voor geïnteresseerden.



Zelfcensuur in Hollywood

Subtiêle suggesties. Van ,"
vieze venten
Om iets van het klimaat te kennen waarin Wilder zijn meest

suksesvolle mms afleverde, moet men op de hoogte zijn van het
bestaan van de Hays-kode (ook wel Production-Code

genoemd). De Hays-kode is een vorm van zelfcensuur die Hollywood in
1934 instelde om een overheidsingrijpen te voorkomen. Deze censuur
werd pas afgeschaft in 1966, alhoewel er vanaf de tweede helft van de
jaren vijftig nauwelijks nog aandacht aan werd besteed. Nochtans had de
Hays-kode daarvoor gedurende twintig jaar het gezicht van de
Amerikaanse film bepaald, en zo mee het model gekonstrueerd van de
perfekte Hollywood-film: entertainment zonder enige vorm van kritiek,
eskapistisch amusement, een wereld van glamour met het obligate happy
end.

Dat films in de Verenigde Staten über-
haupt konden worden gecensureerd, is
natuurlijk een merkwaardige kwestie.
Films vielen na een gerechtelijk besluit
niet langer onder het First Amendrnent,
dat het recht op vrije meningsuiting
garandeert. De eerste aanzetten tot
censuur kwamen er na een aantal
schandaaltjes in Hollywood. Die vroege
censuur was echter nauwelijks effektief:
het was immers alleen de bedoeling de
schijn van kontrole hoog te houden. Dat
resulteerde in 1927 in tamelijk vrijblij-
vende voorschriften, de wgenaamde
Do's, Don'ts and Be Carefuls, die vooral
lachwekkende details regelden, wals
bijvoorbeeld de rninimurnlengte van
jurken.
Maar de puriteinse tijdgeest en het

aanhoudende verzet van katolieke orga-
nisaties tegen de zedeloosheid in films
leiden tot een veel dieper ingrijpende
censuur. De druppel teveel was de
publikatie van een aantal psychologische
rapporten die de 'slechte' invloed van
films op kinderen onomstotelijk bewe-
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zen. Vanaf dan zou censuur heel wat
rigider gaan werken. Het kulrninatiepunt
daarvan was de Hays-kode, ook wel
bekend als Production-Code.

Speelruimte
De Hays-kode was, zeker in opzet,

een erg grondige vorm van censuur
omdat op elk nivo van filmmaken kon
ingegrepen worden. Om te beginnen
moest het hoofd tema van een film ter
goedkeuring worden voorgelegd, nog
voor er van een film of zelfs maar een
skript sprake was. En w ging dat verder,
over de eerste versies van net scenario tot
en met de uiteindelijke gemonteerde
versie. Op elk moment van dat proces
kon worden ingegrepen, veranderd, ge-
schrapt.
Het kan vreemd lijken dat die censuur

door Hollywood zelf werd ingesteld,
maar daar waren twee heel pragmati-
sche redenen voor. In de eerste plaats
was het een poging om nog erger te
voorkomen: een ingrijpen van hoger-
hand (de overheid) werd-op die manier
verhinderd. In de tweede plaats stelt men
vast dat Hollywood die censuurkode op
een erg handige manier wist aan te
wenden. Het Hollywood van de jaren

dertig was namelijk ·een ware filmfa-
briek, waarin het maken van een film
bandwerk was geworden van skript tot
editing. De Production-Code werd een
soort blauwdruk die regelde wat de
filmmakers mochten tonen en wat re
moesten laten. Zo wisten ze meteen
welke films het publiek wou zien (of,
anders gezegd: met welke films ze het
meest kornrnerciële sukses konden berei-
ken): eskapistische films die een geïdeali-
seerde maatschappij voorspiegelden. Zo
werd zelfs het verwijzen alleen al naar
prostitutie en drugverslaving verboden
door de Hays-kode. Overspel of ver-
krachting mochten in het beste geval
voorzichtig gesuggereerd worden als ze
tenminste in een ekspliciete bestraffing
uitmondden. Huwelijken tussen zwarten
en blanken mochten niet worden ge-
toond. De Hays-kode verbood verder
het tonen van bloot, net als het gebruik
van 'platte' taal, en zelfs "~ive and
lustful kissing" was taboe. In alle geval
moesten de slechten worden bestraft en
de goeden beloond.
Het leek wel alsof alle partijen met die

regeling tevreden waren. De Holly-
wood-industrie was ervan overtuigd dat
ze nog een relatief belangrijke speel-
ruimte had gevrijwaard: het had erger
kunnen zijn. Bij de pressiegroepen die
voor censuur hadden geijverd, was er
voldoening. Het Vatikaan liet zich lo-
vend uit over de Amerikaanse censuur-
maatregelen. Bovendien grepen de lo-
kale censuurraden bijna nooit meer in.
Voor de Hays-kode bestond, hadden
steden passages uit films doen knippen
voor ze mochten vertoond worden, en
werden andere films gewoon verboden.
ilms.die het Seal of Approval van de
Hays-administratie droegen, stonden nu
boven alle verdenking.

Wantoestanden
Uiteraard is elke vorm van censuur.. • • I verwerpelijk. Eén van de meest afkeu-Poëzie als relS renswaardige gevolgen van de Ha~s-

kode was dat een groot aantal terna's met
. , aan bod konden komen. Dankzij de

Van je Eskimo s tot Zen, .van Hays-kode kon het Amerikaanse pu-
blues tot sonnet, van LI Po bliek de ogen sluiten voor elke sociale

tot Rilke. En de poëtica van problematiek en voor veranderingen in
moderne Vlaamse dichters. de moraliteit. Voor enig realisme was
Reis mee via de cursus Wande- geen plaats, een kritische ingesteldheid
[en door de poëzie (UWL) en :-vas w~1het I~tste dat de amusements-
d . .d H D industrie nodig had.
ne gl sen: ans evr~e, Natuurlijk waren er ook uitzonderin-
Charl7s Ducal, Roland Joon~. gen. Otto Preminger was bijvoorbeeld
Ook eigen werk van de mederei- iemand die zich radikaal tegen de
zigers wordt verkend! Production-Code keerde, en ze in zijn
Zes dinsdagavonden (20-23 u) films ook ekspliciet overtrad. Billy Wil-
vanaf 22januari in 't Stuc (lste ~ d~~werkte anders: ~Ihoewel hij vo~ledig
verd.). De trip kost 1200 fr. ~ g~lOteg.~~rd was .10 d~ filmbusiness.
I gb k i I ' ~ hield hiJZich toch met stnkt aan de regels
o oe IOC. ~ van de Hays-kode. Wilder is immers veel
BEL 016/22 93 24 ~ meer dan alleen maar een getalenteerd

• • I filmmaker of een gewiekst handelaar in
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. .am.~Iil~nt uit. de Hollywood-filmfa-
briek Paramount, Hij biedt geen hol
amusement, maar klaagt dikwijls op een

-,: ~obtiele (wani indirekte) en ironische
manier maatschappelijke wantoestan-
den aan.
Tegelijk is hij één van de eersten om

aan te tonen dat je met films die de
morele kodes (enigszins) overtreden,
ook kornrnercieel sukses kunt oogsten.
Dit feit zal in de tweede helft van de
jaren vijftig een minder puriteinse hou-
ding doen groeien in Hollywood. Het is
natuurlijk tekenend dat de Production-
Code pas systematisch wordt overtreden

als duidelijk wordt dat precies daardoor
kommerciële suksessen kunnen worden
geboekt. Hollywood bleek zodoende
maar één ideaal te hebben: films draaien
voor zoveel mogelijk publiek.
Maar vooraleer de Hays-kode werke-

lijk werd afgeschaft (of beter geregd,
vervangen door een meer genuanceerd
systeem), moest er nog heel wat gebeu-
ren. In de jaren vijftig kwam een proces
op gang waarin twee faktoren van vitaal
belang waren voor de afschaffing van de
Hays-kode. Enerzijds waren er een
aantal processen, waardoor Europese
films die de Hays-kode overtraden, toch
werden toegelaten (onder andere 'Il
Miraculo' van Rossellini). Anderzijds
was er een duidelijke evolutie merkbaar
naar onafhankelijker filmrnaken. Ook
die tendens treft- men al vroeger bij
ilder aan. Alhoewel hij nog binnen het

zogenaamde studiosysteem werkte, had
hij toch veel van zijn film in eigen
handen. Wanneer de macht van de
studio's verder afbrokkelde en het belang
van de onafhankelijke produkties recht
evenredig steeg, kregen filmmakers meer
mogelijkheden, ook om zich niet langer
aan regels zoals de Hays-kode te storen.
Als dan ook nog duidelijk werd dat er
met dergelijke 'stoute' films wel degelijk
geld te rapen viel, wisten de studio's wat
hen te doen stond.

Konventies
In de plaats van de Hays-kode kwam

er een systeem van wgenaamde 'rating'
van G ('General audience') tot X ('Pro-
hibited to persons under seventeen').
Wilder was niet altijd even tevreden met
deze evolutie, alhoewel hij een fel
tegenstander van censuur was. Hij heeft
wel eens geregd dat het gat dat het
wegvallen van de Hays-kode gelaten
heeft, opgevuld is door porno. Maar het
verdwijnen van de Hays-kode had dui-
delijk ook positieve effekten. Zo werden

allerlei sociale problemen bespreekbaar .
Bovendien werden bijvoorbeeld ook
misdadigers niet langer eenzijdig morali-
serend bekeken. Het beste voorbeeld
daarvan is misschien wel 'Bonnie and
Clyde'.
Een boeiende vraag is waarom Wil-

ders films na het afschaffen van de
Production-Code nooit meer w sterk
zijn geweest als daa~oor. Het lijkt wel
alsof Wilder behoefte had aan dergelijke
rigide beperkingen, om zich volledig te
kunnen geven in subtiele suggesties en te
kunnen spelen met de opgelegde kon-
venties. In dat opzicht lijkt Wilder op
een dichter die juist de beperkende vorm
van het sonnet nodig heeft om echt mooi
te kunnen schrijven.

Jan Bosteels

BILLY
LEDOUCE

In Leuven wordt er ontegenspreke-
lijk veel film gekeken: er is een
geïnteresseerd jong publiek en een
ruime akkomodatie. Toch leidt de
enorme zaalkapaciteit niet automa-
tisch tot een grote differentiatie kwa
filmaanbod. Het komt bijvoorbeeld
niet vaak voor dat het Leuvense
publiek de kans krijgt oudere en
interessante films te bekijken. Men
moet zich meestal tevreden stellen
met het bekijken van die films op
televisie en video, terwijl ze pas echt
tot hun recht komen op het grote
scherm. Aan dit euvel wordt nu iets
verholpen: vanaf woensdag lopen
er een twintigtal films van de
suksesrijke Hollywood-fûmmaker
Billy Wilder in Studio l.
De Wilder-retrospektieve is een

organisatie van het Stuc, De Andere
Film (DAF) en het departement
Kommunikatiewetenschap van de
KUL. De inbreng van Kommunika-
tiewetenschap, en vooral van pro-
fessor Hesling, in dergelijke grote
projekten is nieuw. De inbreng van
Hesling "voorziet het projekt van
een stevige teoretische fundering",
stelt de persmap. Het Wilder-pro-
jekt behelst inderdaad meer dan het
vertonen van films alleen. Zo ver-
scheen er een verzorgde brochure
(gratis en zowat overal te verkrij-
gen) met informatie over de films.
Bovendien publiceerde Garant vo-
rige week een begeleidend boek
onder redaktie van Hesling, 'Billy
Wilder: tussen Weimar en Holly-
wood'. Dit eerste nederlandstalige
werk over Wilder benadert de.·
regisseur-scenarist vooral vanuit de
toenmalige maatschappelijke kon-
tekst.
Tenslotte wordt er op 16 februari

in het Brusselse Filmmuseum een
workshop georganiseerd, waar een
aantal gastsprekers dieper zullen
ingaan op het fenomeen Wilder.
Reserveren kan in het Filmmuseum
of in het Stuc. Maar eerst zijn er de
films: die worden vertoond in Stu-
dio 1: twee films per dag, van 23
januari tot 5 februari. Details vindje
in de Veto-agenda en in de bro-
chure. (JB)

THE SONS OF THE MAGNIFICENT SEVEN - Op 24januari doen The Magnificem Sevei dat moment Doe Maar allang de rug had toegekeerd De andere zonen zijn Joost Belinfame.
voor de tweede maal Leuven aan, ditmaal in de gedaante van hun eigen zonen. The Sons of The Jan de Hont; Jan Pijnenburg. Jakob Klaasse en Roland Brunt. De enige dochter uit het gezelschap
Magnificent Seven brengen een selektie van filmmuziek vanaf de jaren '40, uit onder andere wordt belichaamd door Fay Lovsky. De voorstelling vindt plaats in de Leuvense Stadsschouwburg,
Flipper, The Pink Panter, Lilly Mariene en From Russia with Love. Op een humoristische manier . op donderdag 24jan. om 20u. Kaartjes kosten van 150 tot 450fr. Reserveren kan op het nummer
welteverstaan. TheMagnificent Seven werd twee jaar geleden gesticht door Henny Vrienten; die op 016/22.21.13 tussen 9 en 11u.

" .

..



6 Veto, jaargang 17 nr. 16 dd. 21 januari 1991

Zu ivere koffie, ook aan de KU L

Boontje komt om zijn
loontje ....
De laatste jaren wordt meer en meer nagedacht over ontwikke-

lingssamenwerking. Men kwam immers tot de konklusie dat
giften aan de Derde Wereld niets uithalen en dat zelfs strukturele

projekten ter plaatse vaak een druppel op een hete plaat zijn. Eigenlijk, zo
werd gekonkludeerd, schuilt het kwaad in eigen boezem: omdat het
Noorden geen eerlijke prijs betaalt voor de grondstoffen uit het Zuiden,
hinken de zuiderse landen steeds verder achterop. De vzw Max Ha velaar
wil deze konklusie or izetten in de praktijk door de koffieboer een eerlijke
prijs te geven voor zijn produkt. Veto onderzocht het keurmerk op zijn
zuiverheid.
Na olie is koffie het belangrijkste pro-
dukt op de wereldmarkt. Tussen beide is
er echter een hemelsbreed verschil: de
olieproduktie is in handen van reusach-
tige ondernemingen, de koffieplantages
van lokale grootgrondbezitters. Deze
laatsten zijn direkt verantwoordelijk
voor de welvaart van de kleine koffie-
boeren. Een tweede verschil is dat in vele
landen de kleine koffieproducenten zich
verenigd hebben in koöperatieven, iets
wat in de olie-ontginning ondenkbaar is.
De schommelingen van de koffieprijs
hebben dus een veel direkter etIekt op
het welzijn van grote bevolkingsgroepen
dan die van de olie. Zeker als je weet dat
landen als Burundi en Ethiopië voor
respektievelijk 85 en 60% albankelijk
zijn van opbrengsten uit hun koffie-
eksport.

Ruchtbaarheid
Het is dus duidelijk wat een instorting

van de koffieprijs op de wereldmarkt
voor die landen betekent. Tot in juli
1989 was het gevaar daartoe beperkt.
Zolang werd de prijs geregeld door één
van de zogenaamde 'Grondstoffenak-
koorden' van de Unctad, de Konferentie
voor Handel en Ontwikkeling van de
VNo Dat akkoord legde een minimum-
prijs vast en zorgde ervoor dat al te hoge
toppen werden afgevlakt. Toch konden
dergelijke akkoorden niet verhinderen
dat er nog aanzienlijke schommelingen
waren. Bij het afspringen van de Koffie-
overeenkomst in 1989 stuikten de prij-
zen echter volledig in elkaar: binnen de
week daalden de prijzen met 30%. Een
goede zaak voor de rijke koffiedrinker,
een ramp voor de kleine producent.
Daarbij komt nog dat de tussenbande-
laars met een steeds groter deel van de
koek gaan lopen en dat de importeurs,
vooral de Europese, steeds hogere doea-
netarieven opleggen aan produkten uit
de Derde Wereld.

Oxfam-Wereldwinkels en SOS-We·
reldhandel probeerden al enige tijd iets
aan deze onrechtvaardige handel te doen
door zoveel mogelijk produkten tegen
een eerlijke prijs op de Westerse markt af
te zetten. Het gaat hier echter om een
verwaarloosbaar klein aandeel van de
markt. In Nederland probeerde men in
1986 door een intense publiciteitskarn-
pagne voor één produkt (koffie) het
marktaandeel ervan gevoelig uit te
breiden. Een ijdele hoop: het aandeel
van de wereldwinkels op de koffiemarkt
steeg van 0.2 naar 0.3%. Blijkbaar was er
in het bestaande kader een plafond
bereikt.

Daarom werd er overwogen om in
het kommerciële cirkuit te stappen. Een
eerste marktonderzoek wees uit dat 17%
van de Nederlanders wel 'zuivere' koffie
wilden kopen als ze die overal konden
vinden. Men besloot dan ook het idee in
praktijk om te zetten. Dat liep niet van
een leien dakje: er kwam heel wat
protest uit de hoek' van de wereldwin-
kels. Die vreesden dat door het 'heulen
met de vijand' de informatie naar en de
bewustmaking van de konsument volle-
dig zouden verdwijnen. Bovendien ging
men samenwerken met verdelers die ook
Capefruit verkopen. Tenslotte vreesden
de wereldwinkels voor hun eigen ver-
koop: hun omzet bestond op dat ~-
ment voor 50 à 70% uit koffie.

Het initiatief kwam toch van de
grond. De (pragmatische) overweging
dat de koffieboeren niet gebaat waren bij
de principiële diskussies in het Noorden
en dringend een eerlijke prijs nodig
hadden voor hun koffie, gaf de doorslag.
De meest werkbare formule bleek een
label te zijn, dat op de 'zuivere' koffie
werd aangebracht. Vanaf 15 november
1988 verscheen het keurmerk 'Max
Havelaar' in de Nederlandse winkels.
Het marktaandeel van de nieuwe koffie-
soort steeg binnen het jaar tot 2%, een
jaar later bedroeg het 3%. Bovendien
steeg de omzet van de wereldwinkels

GRATIS NAAR

B\llvWilder
?~,@®'"",)'WîWb AlB geeft 100 kaarten weg
voor • The Aparlmenl •
de film waarmee de
Billy Wilder retrospectieve
geopend wordt
op 23 januari '91 om 20.30 u
in Studio 1
Brabançonnestraat, 2S leuven
Nadien wordt u uitgenodigd
op de receptie
in de hotelschool van groep T

Hebt u interesse?
Kom naar ABB,
Diestsevest, 2 leuven
op dinsdag 22 januari '91
vanaf 10 U.

e n vraag uw gratis ticket.

door de grote ruchtbaarheid die aan de
'zuivere' koffie werd gegeven. Om een
zo groot mogelijke impakt te bekomen,
werd ook werk gemaakt van het initia-
tief in Engeland, Luxemburg, Duitsland,
Zwitserland en in België, dat als eerste na
Nederland het label op de markt bracht.

landbouwlobby
In ons land is de werking van Max

Havelaar volledig analoog aan die van
de noorderburen. De organisatie heeft
het statuut van een vzw met een
Algemene Vergadering van een 30-tal
leden, waaronder vertegenwoordigers
van koffieproducenten, van NGO's en
ATO's (Alternatieve Handelsorganisa-
ties zoals Oxfam en SOS-Wereldhandel)
en van sociale organisaties (ACW
ABVV, Boerenbond, ...). Bij de vertegen-
woordiging van die laatste kan men zich
wel serieuze vragen stellen. Waarom
moest de Boerenbond zo nodig in de
AV? Jos D'Hooghe de v'1trw:"(verwon·
derd) Waarom de Boerenbond in de AV
zit? Dat is toch heel normaal? We
schreven alle Belgische organisaties aan
om te vragen of ze niet wilden meewer-
ken. Daarbij ook de Boerenbond natuur-
lijk. Die doen toch hetzelfde voor onze
boeren als wij doen voor de koffieboe-
ren? Bovendien heeft de BB een entwik-
kelingsorganisatie 'Ieder voor Allen' die
in vele landen aktief is. De Boerenbond
vond dat ze door mee te werken een
ekstra dimensie kon geven aan haar
werking."

Is D'Hooghe misschien de standpun-
ten van de Boerenbond vergeten bij de
recente Gatt-onderhandelingen? Toen
pleitte de zeer invloedrijke Europese
landbouwlobby, ook de Boerenbond,
vóór behoud van de (hoge) invoerheffin-
gen voor niet-Europese produkten en
tégen een vermindering van de land-
bouwsubsidies, waardoor Europese boe-
ren hun produkten goedkoop kunnen
afzetten in de Derde Wereld. Dat de
Bond nu op de kar springt van Max
Havelaar kan enkel gezien worden als
een poging om zichzelf een Derde
Wereld-vriendelijker imago te geven.
Terwijl ze de ene boer in de entwikke-
lingslanden verdedigen, zorgen ze ervoor
dat de andere uitgebuit wordt. Of zijn de
sociale groepen inderdaad vertegen-
woordigd in de vzw omdat ze "met hun
ledenbladen op tienduizenden eksem-
plaren de Vlaamse huiskamers gemak-
kelijk bereiken", zoals D'Hooghe aan-
geeft?

De Algemene Vergadering van de
vzw ziet er op toe dat alles verloopt
volgens de principes van Max Havetaar
en kontroleert de kwaliteit van de
aangeboden koffie. De vzw treedt dus

zelf niet op als producent. Zij kiest een
aantal 'registerpartners' (de producen-
ten: vaak koöperatieven) die er moeten
voor zorgen dat ze voldoen aan de eisen
van de brander inzake kwaliteit, volume
en leveringstermijn. De producenten
komen vooral uit het Karaibische gebied
(Costa Rica, Guatemala, ...) en uit
Afrika (Zaïre, Angola en Tanzania). Ze
leveren rechtstreeks aan de Westerse
branders, die verplicht zijn een mini-
mumprijs te betalen voor de koffie. Die
prijs moet tien procent boven de wereld-
prijs liggen, tenzij deze onder een
bepaald bedrag duikt (wat al ruim een
jaar het geval is). Door de hogere prijs en
het uitschakelen van tussenhandelaars
houdt de boer nu ongeveer 22 fr over op
250 gr verkochte koffie, vroeger was dat
zo'n 8 fr.

Momenteel zijn er in België acht
branders ('licentiehouders') waarmee
Max Havelaar samenwerkt. De grootste
daarvan zijn Beyers (verdeler in GB en
Makro), Delhaize, Fort (in Unie en
kleinhandel) en Java (voor het grootver-
bruik). Die acht zijn goed voor zo'n 10%
van de Belgische koffiemarkt. Men
hoopt dan ook snel I% van de markt in
te palmen met het keurmerk, dat mo-
menteel al op 7 'kommerciële' soorten
kleeft. De keurmerkkoffie is herkenbaar
aan het label en aan de uniforme
verpakking (wit met blauw).

Diepvrieskoffie
De konsument is echter niet meteen

bereid om massaal op Max Havelaar
over te schakelen. Dat ondervonden ook
de 11.11.11-studenten die vorig jaar een
poging deden om Wereldwinkel-koffie
in te voeren aan de KUL. Ze stapten
daarvoor met een petitie van 2600
handtekeningen naar de rektor. Die was
entoesiast over het initiatief maar wees
op de moeilijkheid van de vraag: de 200
koffiekamers aan de universiteit staan
zelf in voor hun aankopen. Dillemans
zorgde wel dat op het Algemeen Beheer

iemand beschikbaar werd gesteld voor
het koördineren van de aankopen. Na
een omzendbrief naar de afdelingen
konden de studenten meer dan 30
koffiekamers ertoe bewegen om hun
aankopen bij de Wereldwinkel te doen,
via het Algemeen Beheer. Dit jaar wordt
er een poging ondernomen om meer
mensen warm te maken voor de 'zuivere'
koffie met een nieuwe brief.

Ook op Sociale Raad is men al jaren
aan het ageren om de unief te doen
overschakelen op Wereldwinkel-pro-
dukten. Vooral Alma wordt daarbij
geviseerd. Tot nog toe haalde de druk
weinig uit, een kortstondig initiatief met
Nicaragua-bananen niet te na gespro-
ken. Met de lancering van de Max
Havelaar-koffie zagen de afgevaardigden
hun kans schoon om direkteur Toon
Martens tot andere gedachten te bren-
gen. Het bezwaar dat er met "alterna-
tieve sektor geen zaken gedaan konden
worden" vanwege haar moeilijkheid om
stipt te leveren viel nu weg: voor de
levering van de Max Havelaar-koffie
werkt men immers met 'professionelen'.
Het zou inderdaad een enorm sukses zijn
als een groter deel van het anderhalf
miljoen dat Alma per jaar aan koffie
uitgeeft naar de koffieboeren zou gaan.

Op de Raad van Bestuur van vrijdag
18 januari werd beslist om voortaan de
pakjes koffie van het merk Java aan te
schatTen met keurmerk. Een troostprijs
eigenlijk: het gaat hier immers om de
koffie die in de administratie wordt
geschonken. Op de rektorale, de techni-
sche en de veiligheidsdiensten drinkt
men al een jaar Wereldwinkel-koffie.
Voor de koffie in het restaurant is er een
praktisch probleem: het gaat hier om
diepvries- en oploskoffie en die bestaat
nog niet in Max Havelaar-uitvoering,
Het wordt dus nog even wachten voor je
met een gerust geweten een koffietje kan
slurpen om je weeral duurdere maaltijd
door te spoelen.

Pieter De Gryse

DE ALGEHELE DEGENERATIE
Het ontbindingsproces van filmmate-
riaal vormt sinds een tiental jaar het
centrale tema voor drie filmers uit
Bonn. Joehen Mülle, Jürgen Reble en
lochen Lempert, ooit verenigd in de
Schmelzdahin-groep, zijn opgeleid als
.bioloog of ingenieur. Vandaar waar-
schijnlijk hun interesse voor materie en
beweging. Beweging heeft voor hen
niet de traditionele betekenis van
'transformatie van een toestand naar
een andere', maar houdt onvermijde-
lijk een permanente degradatie in. In
de biologische orde evolueert alle
materie geleidelijk naar totale ontbin-
ding. In de term 'Schmelzdahin' wor-
den beide kerntema's samengevat:
'dahin' verwijst naar de beweging,
'schmelzen' naar het wegsmelten van
elke materie.

De werkwijze van Mülle, Reble en
Lempert kan men gerust eksperimen-
teel noemen: found footage materiaal
(bestaande filmfragmenten) wordt op
de meest uiteenlopende manieren aan
een versnelt:! degradatieproces onder-

worpen. Verhitten, met algen bewer-
ken, chemisch of bakteriologisch beo
handelen, ... cynici zullen het misschien
een zeer aktuele kunstvorm vinden. De
techniek van het hergebruiken van
found footage materiaal is zeker niet
nieuw te noemen. In de 'traditionele'
found footage ging het er echter om
met het hergebruikte materiaal een
nieuwe orde te scheppen. In feite
leunde de techniek dicht aan bij de
kollage: er was nog een geloof in de
verplaatsbaarheid van de elementen
om een nieuwe konfiguratie te vor-
men. Deze modernistische opvatting is
aan de Schmelzdahin-groep niet be-
steed. Voor hen is elke orde, elke
konfiguratie in staat van ontbinding.
Hun uitgangspunt is dus veel uitzicht-
lozer dan dat van hun voorgangers: is
er nog enige orde mogelijk, zijn er nog
vormen of lost alles zich op tot iets
magnetisch?

Het bekendste voorbeeld van de
Schmelzdahin-stijl is 'Der Gene··
ral'(1987), een Heimat-film die een

jaar begraven werd en daarna, aange-
vreten door mikroben, terug afge-
speeld. Een ingewikkelder procedee
onderging 'Stadt in F1ammen' (1985):
eerst behandelde men de speelfilm met
bakteriën, vervolgens werd hij verhit
en op het moment dat de hele zaak
ging smelten, werd hij afgedrukt.
Andere bekende titels, zoals 'Feuer-
land ist abgebrannt' of 'Aus den
Algen', spreken eigenlijk voor zich-
zelf.

Intussen hebben de drie filmers een
dertigtal produkties op hun aktief,
spottend met het karriërisme en indivi-
dualisme van vele cineasten, en zo
aansluitend bij de anti-auteur teorie.
Een selektie uit hun werkt is te zien op
22 januari om 20.30 u in het Stuc.
Tekst en uitleg krijgt u er van Joehen
Lempert, de enige van de drie die nog
aktief met film bezig is. De avond
wordt besloten met een performance,
waarin u de versnelde degeneratie van
een film live kunt meemaken.

(PG)
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• Het spijt me van dat ontbiJt, Willy. (The
Last-Post]
• Speel ook jij krachtbal en mis je de nodige
clubtraining tijdens de week? Geen nood: wo.
23 jan. 21U., supertraining aan 't Sportkot
(nieuwe sportzaal 1ste verdiep.] Be there.lnfo
G. Vanlteghem . 206217.
• 1 van de 76, groet 3 van de 78.
• Ann (tito, Dilsen), gelukkig nieuwjaar! Maar
wat was nu m godsnaam ook alweer je
huisnummer? Luc, Parkstraat31.
• X. Meer tips? Hier is de blauwe pap in de
mond. Maandag 28 januari 23u. Dulci. Niet
welkom zonder blauw hoofddeksel. Wij zullen
aanwezig en herkenbaar zqn. P.S. Kijk bene-
den én boven.
• The world IS full of shit wh en you look in It.
Keep looking on the bnqht side of life. The
lonely one. Hoe lang nog? Voor Barbara
Matura.
• Zeer interessante studentenjobs. Info:
016 28.45.81.
• Dit IS kryptisch: Annia, de laatste zwans,
die moet je mij nog schenken ...
• Studentenjobs : verkopers, krantenventers,
promo-girls, WC.-madammen. Info 28.45.81.
• Catherine, grijp je kans. Hij smijt haar wel
buiten. En anders oefen Je Je voodoo maar
een beetje. (L&LI

• Alleen JOuwogen spreken niet.
• Gevonden' sportkaart Erwtn De Boeck. Af
te halen' Marla-Thereslastr. 98, Chnstne.
Indien afwezig: adres achterlaten (dan drop ik
ze in je bnevenbus],
• Voor Sebien: "Ik heb je brief gelezen bij het
licht van de mlddernachtzon."(WF. Hermans]
Zéér onder de Indruk, zoals een zekere kleine
mol.
• Voor Lies: Veel succes met je filosofIsch-
dogmatische (en vooral nleuwe!1 examens.
Daarna: volmaakt tevreden weer de grond m,
zoals een zekere kleine mol. Quieve

• Student Aid zoekt helpende handen. Info:
016 28.45.81
• De Preter Coutereel Stichunq, homo &
lesbiènnecentrum, Vaartstraat 16, heeft elke
werkdag tss. 20 en 21u. een Aidslijn. Onthaal
ma.(18-20u.1 en zattö-têu), jongerenkafee
wo. tss. 19-24u. klub week (21-2u.l: fuif di.
21u.- ...
• Lteve Romaniste, wie zegt dat er geen
planten zun overal waar jij ze ziet?

• Dringend karnavalmuziek gezocht op
single/lp/cd. Wil jij me er bezorgen aan een
democratische prijs? Neem dan kontakt op
met Stefan MIermans, P. Coutereelstraat 2a
bus9 of bel via Johan: 25.74.94

• Ja, Anabolleke, Je hebt het zelf gezocht!
MIJnultimatum is afgelopen! Voilà: paard F3 X
D4. (BBl
• King Garnebn, alias KGB, ziehier mun
revolutionaire openingszet: E2-E4. Omdat Ik
een monopolie op witte én zwarte stukken
heb, speel jij E7-E5! BB.
• Aan eerste kan. Psychologie: sukses met
Je proefeksamens en vergeet het niet: (blijf
geloven in jezelf en doorbijten maar) heb je
nood aan een babbel, een knuffel, informatie
of gewoon koffie, de eksamenpermanentie
(schuin tegenover het msntout] is er voor JOuI
Paul.
• Verloren op 10/1 : Zilveren sierspeld met
steentje en zilveren strikje erop. Terug te
bezorgen Vilal Decosterstr. 80, bovenste bel
3x kort. Alvast bedankt.
• Voor al uw typwerk en tesissen, snel en
verzorgd, bel naar 02 767.94.05. Proefdruk
mogelijk. Ik haal en breng uw werk terug.
Tabellen geen probleem.
• Wil degene die op wo. 9 1 m'n rood-zwarte
sjaal ontvreemdde uit de SBIB, die in 's
hemelsnaam terugbrengen aan de balie van
die bib. (ev. genieperlgl
• Homo- en lesbiënnecentrum De Roze
Drempel onthaalt ma. en do. van 20-23u.
Amerikalaan 3 (p/a JAq tel. 22.85.82. Café
elke woensdag van 21-1 u., Craenendonckê?

~ •• q __ .. __ • __ .. _. ~ (ziJstr. vismarkt]
• • Mein Schatz, You are so beautiful ...to me.

• Jan en Katrien. Toitoitoi met de grote
wedstrijd. Wij duimen en bidden voor jullie.
Jullie mérné's, Katrien en Vanessa.
• iste kan. GDW, 'twordt tijd dat jullie je eens
met fundamentele zaken bezig houden (en 't
komt van hoger hand],
• Pennezak gevonden. Jürgen Verschaeve.v.-=-:-:., - .. ~ ..... _ ._A"( Terug te halen bij Eli Valcke. Vaartstr. 88.
• Typen van alle teksten & vertalingen
NI.-Engels-Spaans . 23.54.76.
• Wie nog een kamer zoekt m Brussel, kan
eens komen kijken In de Bocqstraat 8, 1160

~ VJ -u Brussel. Vlakbij metro en VUB of bellen naar
__ .L.~ . ~ 02 6B7.56.66

• AI uw typwerk op tekstverwerker. Snel en
verzorgd. Tabellen zijn geen enkel probleem.
23.46.26.

• Ik zou een lieve jongen die op wo. 9/01 "91
zoveel moeite deed om mijn portefeuille terug

. . . te brengen graag bedanken. Kom gerust
- langs. Groetjes. IIse F untsfr, BO

• Oxfam-wereldwinkel Leuven in de Tiense-
straat 140 (naast de Acco] kan nog altijd
VrijWilligers gebruiken om de winkel open te
houden. Loop eens binnen.
• Te koop: Moderne Ency~lopedie van de

___ ~o,J/, wereldliteratuur 1980. Prof. J. Aerts e.a. (red.),
./" De Standaard. 016 26.04.91. • .

D~ • Aan alle studenten Psychologie: Heb je al
~V"S een foto ingediend voor het fotoboek? Indien

L
__J L~ -"'f;;f J niet, doe dit dan uiterlijk voor wo. 30 jan. Geen

!JIJ( foto ISeen beledigende karikatuur.
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• Héhè, nu zet die venijnige Peter eindelijk
de groetjes aan Heleen In Veto, en nu heeft ze
geen tiJd om 'rn te lezen door die parneels!
Om te gieren gewoon, de sukkel. Woehaha-
haa. Carl.
• Tenenerotiek, zwarte lingerie, 't groene
krUIS, dikke lul, drie bier. Pannekoeken kom
naar hier! 11philio mlo.
• Weegschaaltje, kreeft uit zelfde streek
heeft zelfde wens en zoekt vrijblijvend kon-
takt.
• Zou diegene die tijdens de kerstvakantie
een goudkleurige armband met lieveheers-
beesqe gevonden heeft, die aub. willen terug-
bezorgen bij Ingrid, Blijde Inkomststr. 51.
Dank bij voorbaat. U bewijst er mij een grote
dienst mee.
• Hoe IShet mogelijk! Stuur een korrektie en
dan zetten ze het nog verkeerd. Laatste
pogtng: GameBit is de naam. (Ik had beter
nooit f4 gespeeldl Groeten. KGB.
• Anabolleke, volgende week jammer ge-
noeg niets van rnu, Ook goe blokken, hé? Je
koninkje KGB.
• Normaal ben ik tegen het 'gebruiken' van
vrouwen, Bok, doch ik speel dame D1-F3.
See you! BB,
• Wilde Heleen, je blijft eraf!
• Let op! Ik gokte twee Jaar. Vick.

tel. 016/201.301

ZOEKERTJES
• Oxfam Wereldwinkel Leuven, Tiense-
straat 140 zoekt iemand die regelmatig met
de auto Leuven-Antwerpen doet om pakjes
mee te brengen uit Antwerpen. Vragen naar
Marc of na 21 u. ;. 229351.
• Studio te huur C. Meunierstr. 45, 7500fr.,
016 81.16.81, na 18u. of Meunierstr. 23

• Weegschaal uit het getemde oosten van
Vlaanderen zou best willen komen knuffe-
len.
• Dringend singles gezocht!! pop, rock,
karnaval, ambiance. Denk Jij me te kunnen
helpen (of wil je extra drinkgeld ?I, neem dan
kontakt op met Stefan Miermans, Pieter
Coutereelstraat 2a bus9, of bel via Johan
016 25.74.94.

• Verzorgd typwerk op tekstverwerker met
laserprinter. Tabellen zijn geen probleem
02 657.99.45

• Gratis bananen bij Bart, St.-Annastraat 16.
Die Neue Aufklärung.
• Stier zoekt weegschaaltje om te knuffe-
len.
• Eenzame jongen zoekt eenzaam meisje
om samen niet meer eenzaam te zijn. Ant-
woord in Veto. Derrick.
• Beste King Gamebit, die kusjes heb je toch
al gekregen bij Nieuwjaar. Of wie was anders
die knappe blonde die mij toen zo spontaan
om de hals vloog? Nou ja, met d7-d5
beheerst Anabolleke alleszins het spel. (P.S.
nog een dikke klapzoen van AnabolIekeI

• Kamer te huur: Ridderstr. 192, _-20.58.02
na 1Bu., mettelefoon-ligbad-garage-hond.
• Uitnodiging Spagetti, 28/1, M.an, K.tien en
Hugo! Tot cant zöu
• DNA bruist van de aktiviteiten. Vraag hun
unieke festiviteitenkalender (schrijven naar
St.-Annastr. 161 en word een beter mens!

• Mijn diepste ekskuses aan de persoon die
Ik op de tweede Kan.TEW-kantus op 15 1,
naar verluidt verkeerdelijk, aftuigde. Deze
ekskuses gelden trouwens voor de ganse
corona, en de organisatoren. Een VRG'er.
• (Met een maand vertragingl Ben erg
tngenomen met het idee van het Vlaamse
LInksgenootschap en roep hierbij meteen op
tot massale rekrutering. Bokku ookina deppu
desu.

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstvervverking
Laserprinting * Lay-out

Dactylografie
Boeken, tijdschriften,
cursussen, thesissen, ...

JO MEUWISSEN

Horizontaal - I Dader van een misdrijf 2 Aandoening - Roem
3 Binnenstad, centrum van het sociale verkeer - Italiaans nebelprijs-
winnaar natuurkunde 4 Aartsbisschop - Laan, avenue - Pieker
5 Bijwoord 6 Mansnaam - Hoogstaand, eervol 7 Bijbelse naam -
Oplegsel van gevlochten goud of zilverdraad 8 Vertaler - Voltooid -
Nuttigde 9 Ingenieur - Japanse parelduikster - Bijbelse naam
I0 Neiging tot vorming van geheime genootschappen.

Vertikaal - 1 Overdreven zucht naar genot 2 Struisvogel - Uit
Spanje of Noord-Afrika afkomstig 3 Hoeveelheid - Deel van de voet
4 Europees land - Zoogdier 5 Nikkel- Huidverdikking - Persoonlijk
voornaamwoord 6 Melkwijn - Misselijk 7 Huiver 8 Vroeger -
Verlaagde toon 9 Kapitein van de Nautilus - Weide in het
hooggebergte 10 Beroering.

20.30 u FILM Animatiefilms van de 'Quay brothers'. Kunstzinnige kortfilms met
een grote kulturele achtergrond. Programma 1, in Auditorium Vesalius, org.
DAF.

20.30 u TEATER 'Door dat gesprek zijn ze nader tot elkaar gekomen', een
produktie van de studenten teaterwetenschappen, Muizelaar en Berger, in
Kolenmuseum, Beriotstr. 32. .

22.00 u FILM Kortfilms van de 'Quay brothers', cinematografische ekwivalen-
ten van Kafka, Stravinsky, de Ghelderode of Janacek. Programma 2, in
Auditorium Vesalius, org. DAF.

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

Alle verhuur video-,
klank- en lichtinstallaties
voor fuiven en TD's ]'

BARCOVISION: 5000 fr. ~
~
!

Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

~
T. & K. Van Nooten-Dehaes .~

Wilselsesteenweg 54 ~
3020 Herent !

MAANDAG 22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: A Foreign Affair, in Studio
1, toegang 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

DINSDAG
20.00 u KONCERT Het Belgisch kamerorkest 'I Fiamminghi' brengt met soliste
France Springuel [celto] een stuk van Mozart, Haydn en Tchaikowsky, in
stadsschouwburg, toegang 200-500, org. C.C. Leuven.

20.00 u VOORDRACHT over 'Kennismaking met het oude Egypte, 11:
Overzicht van de geschiedenis', door J. Mertens, in MSI, toegang
90/120/170, org. Egyptologica Vlaanderen vzw.

20.30 u FILM Schmelzdahin is de verzamelnaam van een drietal filmers die
de film 'Van stof zijt gij gemaakt, tot stof zult gij wederkeren' maakten, in Stuc,
toegang 120/150. •

20.30 u TEATER 'Door dat gesprek zijn ze nader tot elkaar gekomen', een
produktie van de studenten teaterwetenschappen, Muizelaar en Berger, in
Kolenmuseum, Beriotstr. 32.

WOENSDAG
13.00 u FILM Zero de conduite(Frankrijk,19331, een film van Jean Vigo, in
Studio 1, toegang gratis, org. Kultuurkommissie.

20.00 u DEBAT met een oorlogsveteraan uit de VS over de oorlog in Vietnam,
in Aud. Vesalius, org. Anti-Oorlogskomitee.

20.00 u FILM Het zevende zegel, een film van Ingmar Bergman (Zweden,
19561, van woensdag lim dinsdag 29/1, telkens 20.00, in 't Studioke,
toegang 100/125, org. DAF

20.00 u MUSIKAL Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt 'Chicago', een
waar gebeurd verhaal over twee vrouwen die elk een moord plegen en
tijdens hun proces toch vrijgesproken worden, in stadsschouwburg,
toegang 150-700, org. e.c. Leuven.

20.30 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: The Apartment, in Studio
1, toegang 125, org. Stuc, DAF, Dep. Kommunikatiewet.

20.30 u TEATER In 'Mozart' laat Studio Peer de relatie Mozart-Salieri op een
muzikale en beeldende manier zien, in Aud. Minnepoort, toegang 200/250,
org. C.C. Leuven. \

20.30 u TEATER 'Door dat gesprek zijn ze nader tot elkaar gekomen', een
produktie van de studenten teaterwetenschappen, Muizelaar en Berger, in
Kolenmuseum, Beriotstr. 32.

1B.OOu MANIFESTATIE Betoging tegen de oorlog in de golf, op Ladeuzeplein,
org. A.o.K.-Leuven.

20.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: Double Indemnity, in
Studio 1, toegang 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

20.00 u KONCERT door het Ensemble Hedendaagse Muziek Lemmensinsti-
tuut o.l.v. Piet Swerts, in koncertzaal Lemmensinstit, Herestr. 53, toegang
150/200.

20.00 u TEATER The Sons of the Magnificent Seven brengen een kombinatie
van filmmuziek, dans en humor, in stadsschouwburg, toegang 150-450, org.
e.c. Leuven.

20.30 u TEATER 'Door dat gesprek zijn ze nader tot elkaar gekomen', een
produktie van de studenten teaterwetenschappen, Muizelaar en Berger, in
Kolenmuseum, Beriotstr. 32.

22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: Ninotchka, in Studio 1,
toegang 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

20.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: Sunset Boulevard, In
Studio 1, toegang 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

20.00 u KONCERT van Liliane Saint-Pierre, in stadsschouwburg, org. C.C.
Leuven.

20.30 u TEATER 'Door dat gesprek zijn ze nader tot elkaar gekomen', een
produktie van de studenten teaterwetenschappen, Muizelaar en Berger, In
Kolenmuseum, Beriotstr. 32.

22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: The Major and the Minor,
in Studio 1, toegang 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

ZONDAG
11.00 u KONCERT Het 'Quatuor pour la fin du temps' van Olivier Messiaen
wordt vertolkt door Anne Op de Beeck(pianol, Eric Robberecht(viooll. Guy
Danel(cellol en Jean-Michel Charlier(klarinetl. in Aud. Minnepoort, toegang
100/150, org. C.C. Leuven.

15.00 u TEATER 'De Kale Kletskop', door poppenteater 't Ajuintje, in zaal 't
Kersouwke, toegang 45/55/B5, org. C.C. Leuven.

20.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: Ace in the Hole, in Studio
1, toegang 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrspektieve: Fedora, in Studio 1,
toegang 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

MAANDAG
20.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: Stalag 17, In Studio 1,
toegang 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

20.00 u REVUE Revue van Farmacie, in de stadsschouwburg
22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: One, Two, Three, in
Studio 1, toegang 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet

....----------0.0------ ----,

....._

EOOS
I!I 2211 om 20.00 u: presidiumvergadering, in de permanent

PSYCHOLOGISCHE KRING
I!I 21/1 om 20.00 u: Raad van Beheer vzw Psychologie. ''1 kring-
lokaal.

WINA
I!I 30/1 om 22.00 u: Winabar met optreden, in RC bar.

20.00 u FILM In reeks Billy Wilder retrospektieve: Some Like It Hot, in Studio 1,
toegang 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kornrnunikauewet,

20.00 u TEATER Blauwe Maandag Compagnie brengt 'Voader', een stuk van
Strindberg waarin vrouwennaat en de onmogelijkheid van man en vrouw
om elkaar te' bergrijpen centraal staan, in stadsschouwburg, toegang
150-350, org. e.c. Leuven.

WINA - CHEMICA - BIOS-
GEOLOGIE - MERCATOR
I!I 29/1 om 22.00 u: Nighl of Science, mei optreden van Bleck Velvet, in
zaal Thier,



Terry Klug, Vietnam-deserteur

"De VS destabiliseren de wereld
uit eigenbelang"

Tot vijftien januari stonden de kran-
ten vol over 'de laatste kansen op
vrede'. Het was alsof men niet

wilde inzien dat de beslissing tot oorlog al
lang vast lag. De Amerikaanse linguïst en
politiek essayist Noam Chomsky had
nochtans al in oktober verklaard dat de
Verenigde Staten (VS) niet geïnteresseerd
waren in diplomatiek overleg. De inval
in Koeweit was voor hen een gedroomde
kans om een regime dat (ekonomisch)
.niet in de pas liep uit de weg te ruimen.
Uitgerekend op de dag dat de Verenigde
Staten Irak effektief binnenvallen en
Bagdad bombarderen, hebben we een
afspraak met Terry Klug. In '67 weigerde
hij om te vertrekken naar Vietnam.
Vandaag is hij aktief in de Amerikaanse
anti-oorlogsbeweging. Ook hij gelooft
niet in de goede bedoelingen van de
VS.

Terry Klug: «Ik was eigenlijk niet verwonderd
toen ik deze nacht het nieuws hoorde. Wanneer
je de Verenigde Staten in de weg loopt als Derde
Wereld-land, riskeer je oorlog. Vroeger was dat
voor mij niet zo duidelijk. In '67 arriveerde ik in
de Verenigde Staten na mijn jeugd in Zuid-
Amerika. Dat was op het moment dat de hel in
Vietnam echt losbrak. Ikzelf was daar eigenlijk
niet mee bezig, ik wist nauwelijks waar
Vietnam lag. Maar ik was werkloos en had niets
te doen. Dus ging ik maar naar het leger. De
meesten geraken op die manier in het Ameri-
kaanse leger verzeild. Ik hoopte een job te
krijgen in Europa, in het kader van de Navo.
Nauwelijks enkele maanden na mijn inlijving
kreeg ik bevel om naar Vietnam te vertrekken.
Op dat moment hoorde ik dat Mohammed Ali
zijn oproepingsbevel had verscheurd en wei-
gerde naar het leger te gaan. Om de getalsterkte
van het leger op te drijven, had men immers
sinds een paar jaar de dienstplicht ingevoerd.
Het was uiteindelijk een zwarte vriend die mij
overtuigde om niet te gaan. Ik deserteerde en
vluchtte naar Italië, waar ik familie had.»

Veto: Maar waarom wildeje niet naar Vietnam?
Je bent eigenlijk toch vrijwillig bij het leger
gegaan?
Klug: «Eigenlijk was dat zeer persoonlijk. Van
mijn vierde tot mijn negentiende leefde ik in
Zuid-Amerika. Het was dus mijn oorlog niet.
Mijn vriend overtuigde mij dat de VS niets te
zoeken hadden in Vietnam. De Vietnamezen
hadden ons tenslotte niets misdaan. Tot eind '68
verbleef ik in Frankrijk, omdat dat land beloofd
had geen deserteurs uit te leveren aan de VS. In
Europa waren er toen veel Vietnam-deserteurs.

AKTIE: STOP
VS-INTERVENTIE
De eerste drie dagen van de oorlog tegen
Irak kostten 35 miljard frank. Het aantal
tonnen springstof dat de eerste nacht
boven Irak werd gedropt, was anderhalve
keer zoveel als tijdens het bombardement
op Hiroshima. Een deel van deze bommen
en raketten werden boven Bagdad ge-
dropt. Wat de gevolgen voor de burgerbe-
volking zijn, weet op dit moment nie-
mand, maar het is duidelijk dat de
zogenaamde geallieerden alle middelen
zullen gebruiken om Saddam Hoessein te
likwideren, iets wat overigens niet eens in
de UNO-resoluties is opgenomen.

Een enquête wees uit dat 76% van de
Belgische bevolking tegen de oorlog is. Als
reaktie besliste onze regering nog een
vierde schip naar het Midden-Oosten te
sturen en logistieke steun aan de oorlog te
verlenen.
Tegen deze interventie wil het Anti-

oorlogskomitee (AOK) akties organise-
ren. Iedereen die daaraan wil meehelpen,
is welkom op de vergadering van het
AOK, donderdag om 20.00 u in het Stuc.
Als aanloop kan je eerst gaan betogen
tegen de oorlog. Afspraak donderdag,
18.00 u, Ladeuzeplein (org. VAKA, AOK
en andere).

We organiseerden ons in de 'American Service-
men Union' en maakten een krantje: 'Act'. Het
doel van onze organisatie was de oorlog te
stoppen door akties van mensen die in het leger
waren. We hadden zelfs leden die in Vietnam
vochten. In Frankrijk maakte ik de Mei-revolte
mee. En daardoor begon ik te beseffen dat ik
uiteindelijk het best in de VS zelf akties tegen de
oorlog kon organiseren.»
«Eind '68 keerde ik naar New Vork terug en

werd gearresteerd toen ik van het vliegtuig
stapte. Ik werd vijf maand-eenzaam opgesloten,
tot mijn proces. Dat was de behandeling die alle
deserteurs kregen die aktief waren in de
vredesbeweging. Ik kreeg drie jaar en werd
opgesloten in New Jersey, op een oude militaire
basis, die in de Tweede Wereldoorlog gebruikt
werd voor krijgsgevangenen. Er zaten zeker
dubbel zoveel gevangenen als er eigenlijk
konden gehuisvest worden en we werden slecht
behandeld door de bewakers. Sommige bewa-
kers waren echte racisten. In '69 brak er een
opstand uit. Na het neerslaan daarvan werd ik
samen met vier anderen beschuldigd van zeer
zware misdaden. We konden wel vijftig jaar
krijgen. Toen hebben we geluk gehad. Ons
proces werd een ophefmakende zaak, waar de
vredesbeweging veel aandacht aan schonk.
Honderden mensen waren op ons proces en we
werden vrijgesproken. In Kansas zat ik de rest
van mijn straf uit. In '71 viel de gevangenisdeur
achter mij dicht en ik vertrok naar New Vork,
waar ik prompt mee opstapte in een vredesde-
monstratie.»

Veto: Je bent nu vooral in de vakbond aktief om
je werkmakkers te overtuigen mee te doen met
de anti-oorlogsbeweging tegen de VS-inter-
ventie in het Midden-Oosten. Maar de situatie is
nu toch helemaal anders. Tenslotte heeft
Saddam Hoessein een vreemd land bezet, terwijl
in Vietnam een volksverzet aan de gang was.
Klug: «Deze oorlog gaat niet over de soeverei-
niteit van een land, niet over internationaal
recht, niet over demokratie. Dat zijn de officiële
argumenten die men gebruikt om de mensen te
overtuigen om te gaan vechten of om de wereld
te overtuigen van de 'rechtvaardige zaak'. Het is
bovendien zeer hypokriet, zowel van de VS als
van Groot-Brittannië, om dat argument te
gebruiken. Het ontstaan van de VS is een
geschiedenis van anneksaties. Denk maar aan
Nevada, Californië, New Mexico, Texas of
Alaska, allemaal gewelddadig afgenomen van
de Indianen. Bovendien hebben ze de laatste
jaren zelf dikwijls de nationale soevereiniteit
van andere landen geschonden: Panama, Nica- 1:1'
rag ua, Granada, enzovoort. Groot-Brittannië .§
houdt al jaren Noord-Ierland bezet» - il!

«Maar eigenlijk zijn het de grote oliemaat- ~
schappijen die hun winsten veilig willen stellen. ~
In de Arabische wereld zijn de laatste vijftigjaar \!)
verschillende revoltes geweest die regimes aan ~
de macht brachten met een nationalistische, ~
anti-Amerikaanse inslag: Egypte met Nasser, 0

Libië met Kadhaffi en Irak met Hoessein. Wat ~
men ook van deze regimes moge denken, zij zijn
alleszins van plan om hun bodemrijkdommen -
voor zover ze die hebben - niet zomaar uit
handen te geven. De belangrijkste oliemaat-
schappijen beginnen stilaan te vrezen dat de
bevriende emirs en monarchen hun laatste
dagen beleven. Saddam Hoessein en zijn regime
beschuldigen van diktatuur is wel heel cynisch,
wanneer men in de bres springt voor een
monarchie die niet eens weet wat verkiezingen

Charnorro»
«Maar ik ben vooral tegen sankties omdat ze

de bevolking treffen. Zelfs de Amerikaanse
kranten geven toe dat in Irak ongeveer 5000
mensen gestorven zijn door gebrek aan voedsel
en medicijnen. Nog voor de eerste soldaat iu
deze oorlog gevallen was, waren de burgers dus
het slachtoffer. Wie voor sankties is, moet goed
beseffen waarrond het konflikt begonnen is.
Irak en Koeweit hadden ruzie met elkaar omdat
Koeweit meer olie oppompte dan was afgespro-
ken op de vergaderingen van de Opec. Iedereen
weet dat dit prijsdalingen tot gevolg had. Dat
kostte Irak ongeveer 14 miljard dollar op
jaarbasis. Bovendien werd die olie door middel
van geavanceerde technieken opgepompt uit
bronnen van Irak zelf. Hoessein heeft Koeweit
dikwijls gewaarschuwd dat hij deze ondermij-
ning van zijn toch al wankele ekonomie niet zou
blijven dulden. Het is trouwens eigenaardig dat
het kleine Koeweit al die waarschuwingen van
het grote Irak (tot en met troepenkoncentraties
aan de grens) naast zich is blijven neerleggen.
Hadden ze misschien al de verzekering gekre-
gen van de VS dat een eventuele agressie niet
zou gedûhl worden?»

«De ekonomische en politieke ondermijning
van Arabische nationalistische regimes is trou-
wens al langer aan de gang. In de andere
golfoorlog, die tussen Irak en Iran, ondersteun-
den de VS beide regimes - Irak vrij openlijk en
Iran klandestien zoals men later ontdekte - in
de hoop dat zij daardoor totaal verzwakt
zouden worden. Dat gebeurde ook met strategi-
sche doeleinden. De VS wilden garanderen dat
Israël op militair vlak de dominante natie blijft
in de regio.»
«Wanneer men al deze zaken op een rijtje zet

- oorlogsstokerij, ekonomische ondermijning
en embargo - dan blijkt dat het helemaal niet
gaat om de soevereiniteit van Koeweit. Juist
omdat het embargo het zoveelste element is in
de ondermijning van een Derde Wereld-land
ben ik daar tegen. In dezelfde geest kan men
stellen dat het opnieuw installeren van de emir
niet veel goeds zou betekenen voor de bevol-
king. Men moet niet denken dat het Koeweitse
regime zo geliefd was bij de bevolking. Een
echte oplossing kan enkel komen van diploma-
tiek overleg tussen de Arabische landen. Zij zijn
er bij betrokken, niet wij.»

Veto: Is Hoessein dan geen nieuwe Hitter. die
als we hem nu niet met alle middelen tegenhou-
den, morgen de hele wereld zal destabiliseren?
Eerst Koeweit, dan Saoedi-Arabië, en dan de
hele wereld

Klug: «Heeft Hoessein ooit een ernstige bedrei-
ging gevormd voor Europa? Voor de Verenigde
Staten alleszins niet, althans niet voor de
gewone bevolking. Door wat de VS nu doen,
destabiliseren zij de wereld. Het is Bush die de
hele w( reld wil kontroleren. Hij lijkt meer op
Hitler dan Hoessein. Die vergelijking gaat dus
niet.op. Bovendien is ze zeer kwetsend. In het
gebied leven heel wat Joden en vergelijkingen
met Hitler roepen bij hen natuurlijk traumati-
sche herinneringen op.»

Veto: Ondertussen is de oorlog al bezig.
Hoelang zal hij duren?
Klug: «Dat weet ik niet. De VS verwachten een
snelle kapitulatie van Hoessein. Het hangt er
van af hoe de Arabische bevolking zal reageren.
De Vietnamese oorlog is beëindigd toen bleek
dat de enorme kost niet opwoog tegen het
blijvend verzet van de bevolking. En er is nog
een tweede belangrijke zaak: het steeds groeiend
protest op de thuisbasis. De vredesbeweging
was in de jaren zeventig uitgegroeid tot een
massale protestbeweging. De oorlog verderzet-
ten bleek uiteindelijk politiek onhaalbaar. In dat
verband ben ik blij verrast dat het desertiefeno-
meen nu al opduikt. Tijdens de Vietnam-oorlog
was de oorlog al volop bezig toen de desertiebe-
weging enige omvang nam.»
«Het zijn vooral de reservisten die deserteren.

De meesten van die reservisten zijn mensen uit
de onderste lagen van de maatschappij. Zij
hebben geen geld voor een beroepsopleiding.
Die volgen ze dan maar in het leger, tijdens de
vakantie, enkele weken per jaar. Met deze
opleiding kunnen ze dan makkelijker aan het
werk. Geen van hen denkt eraan dat hij ooit zou
kunnen worden opgeroepen om te gaan vech-
ten. Anderen volgen een reservistenopleiding
om nadien hun studies te kunnen financieren.
Dat is voor de arbeiderskinderen de enige
mogelijkheid om hogere studies aan te vatten.
Hoe zouden ze anders de immense inschrij-
vingsgelden kunnen betalen? Er bestaat op dit
moment geen dienstplicht, maar in de vredesbe-
weging spreken we toch van een dienstplicht
voor de armen.»
«De enige manier om de oorlog snel te

stoppen is een massale vredesbeweging op gang
brengen. Daarom roep ik de mensen op om
deel te nemen aan de vredesbetogingen.»

Bart Capéau

Terry Klug komt woensdagavond 23 januari
spreken in Auditorium Vesalius om 20.00k
Organisatie Anti-Oorlogskomitee.

zijn.»

Veto: Blijft het feit dat een vreemd land is
aangevallen. Moeten daar dan geen sankties
tegen genomen worden? In België en in de rest
vanEuropa verdedigt een deel van de vredesbe-
weging dat men meer kans moest gellen aan het
embargo om Hoessein van gedachten te doen
veranderen.Die sankties werkten al vrijgoed Is
dat geen goed alternatief voor de oorlogslogika
van Bush, Mitterrand en Major?
Klug: «Ook in de VS bestaan er twee
strekkingen in de vredesbeweging. Ikzelf be-
hoor tot diegenen die tegen sankties, tegen het
embargo zijn. De VS hebben het embargo al
dikwijls gebruikt. In Panama was het tweejarig
embargo de voorbereiding op een inval om
Noriega te likwideren. In Nicaragua ontwricht-
ten zij de ekonomie met hun embargo tot de
bevolking kon kiezen tussen uithongering en de
pro-Amerikaanse presidentskandidaat, Violetta


