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Glasnost
Wie vorig jaar al in Leuven zat, herinnert zich
nog levendig de opgemerkte Glasnostkatem
die Veto in het voorjaar publiceerde. Deze
week breien wij er een staartje aan: het Stuc
wil namelijk (overigens net zoals vorig jaar)
zijn steenlje bijdragen tot het verbreiden van
de Nieuwe Marxistische Leer. Het
programmeert deze maand een aantal uit het
Oosten overgesmokkelde films die onder het
vaandel 'Glasnost' schuilgaan. Het Stuc zou
echter het Stuc niet zijn als de zaak zo simpel
was als hierboven geschetst Glasnost is meer
dan nieuwe programmatoren. Glasnost is
pagina 5.
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Alma wordt (nog) duurder

Papa zal het wel betalen

Aima, het enige overblijvende stuk van van deze universiteit. Niet alleen is het
Alma Mater of voedende moeder, heeft een argument bij uitstek om weifelende
als restaurantketen de voornaamste kandidaat-eerstejaars naar Leuven te
doelstelling goede en goedkope maaltij- lokken - je eet hier goedkoper en beter
den te verzorgen voor de Leuvense dan elders, luidt het - maar zelfs rektor
ItUdeatenbevolking. 35 jaar geleden Dillemans acht Alma en haar "belache-
werd gestart met een restaurant aan de lijk lage prijzen" een vermelding waard S . ta ts k iit . h
Bo Cri ... . h M Al kan omrmge res uran WIJen ZlC nauw-
ndgenotenlaan. Boeletten met eten 10 ZIJnopenmgsspeec .. et ma ezet van hun taak om altiid een

vormden zo ongeveer de hoofdschotel. ec_:ngerenommeer~e ~Il1e~.als Leuven ~hotel aan te kunnen biede~, ande-
Ondertussen is Alma uitgegroeid tot een wtpakken, zoveel is duidelijk. ren onttrekken zich liefst aan dit voor-
keten met acht restaurants en een In die 35 jaar dat het restaurant schrift. Meer duurdere schotels verkopen
buitendienst (restaurantservice voor zie- bestaat is het aanbod van de schotels betekent immers een grotere omzet
kenhuizen, scholen en dergelijke), die sterk veranderd en uitgebreid. Ook in de binnenkrijgen. Resultaat van deze poli-
tesamen een omzet van 200 miljoen binneninrichting is er merkbaar ingegre- tiek is dan ook dat sinds het begin van de
frank bereikt en 180 personen tewerk- pen. Dit aggiornamento van Alma was jaren '80 de gemiddelde maaltijdprijs
stelt. Alma is niet minder dan één van de voornamelijk de politiek van de huidige ernstig gestegen is. Zelfs beduidend meer
voornaamste paradepaardjes geworden direkteur Toon Martens. Bedrijfsekono- dan de indeksstijging. In '81 betaalden

de studenten gemiddeld 59,3 frank voor
hun schotel, in '87 was dit bedrag reeds
opgelopen tot 86,5 frank.
De eerste oorzaak van deze politiek

moet echter buiten Alma gezocht wor-
den. Het nieuwe interieur, de verschil-

November en december zijn de maanden waarin traditioneel
begrotingen worden ingediend, besproken en goedgekeurd. Ook
bij Alma. Sinds een aantal jaren is dat een behoorlijk zware klus

geworden: de universiteitsrestaurants hebben meer problemen dan
subsidies .: Indien er meer subsidies zouden komen, zouden tegelijk de
problemen verdwijnen. Het verhaaltje is traditioneel: Alma heeft meer
geld nodig. Multatuli heeft ooit geschreven "Ik weet het, besté lezer, het is
een saai en eentonig verhaal", en in dit geval kunnen wij er ons bij
aansluiten. Zeker omdat weer eens dezelfde oplossing werd gezocht om
meer geld in kassa te krijgen: het verhogen van de maaltijdprijzen. Enige
resultaat is tot dusver dat jullie momenteel reeds 121 frank neerdokken
voor een pepersteak en frietjes, Mét waterkers.

....
misch gezien acht hij het nodig dat Alma
zich aan de huidige studentengeneratie
aanpast. Vandaar de Light Menu's in het
Meisjescentrum, het candle-light in Al-
ma 2, de Balkanavonden in Alma I, de
dagelijkse lychees en andere eksotische
hapjes in de Sedes. Allemaal omdat de
huidige student hiernaar snakt.
De opeenvolgende vernieuwingen en

de prijsdiversifikaties hebben ook tot
resultaat dat de jongste jaren de Alma-
prijzen serieus duurder zijn geworden.
Het kan moeilijk anders. Verbouwen en
binnenhuisinrichting - zelfs al is het
slechts een 'likje verf - kost doorgaans
een smak geld. Idem wat betreft het
uitgebreide aanbod van schotels. Er zijn
immers geen goedkopere schotels bijge-
komen, enkel duurdere.

Failliet

lende en duurdere schotels, de geringe
betaling van het personeel, het zijn
allemaal op de één of andere manier
gevolgen van een groeiend tekort aan
financiële middelen. Nu moet je weten
dat Alma een deel is van de Sociale
Sektor. Dat betekent dat Alma voor een
groot deel afhankelijk is van subsidies
die ze van de nationale overheid toege-
schoven krijgt. En net dit regeringsbe-
leid, en zeker de sociale kant ervan, is
funest gebleken. Men offerde de non-
profitsektor op aan een poging tot
sanering van de staatsfinanciën.

Nu is het niet zomaar dat er aan deze

moeten u allen feliciteren en u er, in naam van
Loko, op wijzen dat uw vereniging erkend kan
worden en aanspraak kan maken op Geld.
Waar u dat kunt komen grabbelen (de snelsten
krijgen het meest) leest u op pagina 2.
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universiteit een Sociale Sektor is opge-
richt. Toen in '60 hiervoor het wettelijk
kader werd geschapen, was dat met de
ekspliciete motivatie om de demokrati-
sering van het onderwijs te bevorderen.
Studenten die van thuis uit niet over
voldoende financiële middelen beschik-
ken, kregen door de installatie van..
universitaire peda's en Alma de kans om
de anders te dure universitaire studies
toch aan te vatten.
In de loop der jaren zijn de subsidies

echter gevoelig gedaald. Tegelijk bleef de
studiekost stijgen, sneller dan de indeks.
Bij het studentenbudget neemt voeding

vervolg op p.3 ~

Katoliek Vlaanderen en de Joden

Onverdraagzame vooroorlogse
•Jaren
Begin november was het 50 jaar geleden dat de nazi's de

jodenvervolging, die ze tot dan toe enkel op papier hadden
uitgewerkt, ook effektief in daden begonnen om te zetten. In de

nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland 7500 joodse
winkels en bedrijven verwoest en 267 synagogen in brand gestoken, 91
joden kwamen om en zo'n 30.000 werden mishandeld en naar
koncentratiekampen overgebracht. De 50ste verjaardag van de 'Reichs-
kristallnacht' werd vooral herdacht in Duitsland. Dat gebeurde via
officiële zittingen, groots opgezette tentoonstellingen en plechtige
verklaringen. Ook in Leuven wordt er momenteel teruggedacht aan deze
gewelddadige nacht. In de Centrale Biblioteek loopt tot 28 januari de
tentoonstelling: 'Katoliek Vlaanderen en de Joden 1933-1940,50 jaar
Kristallnacht' .

K(R)OT - Kijkt u zoals Julien dikwijls retknauena UIt naar
Dan komt u niet in aanmerking voor de wedstrijd 'Veiligste Kot: wilt u er iets aan
doen, tips op pag. 7.

In Duitsland viel vooral de toespraak
van de voorzitter van de Duitse Bonds-
dag, Philip Jenninger, op. Hij probeerde
op een nogal onhandige manier te
verklaren waarom de Duitse bevolking
in de jaren '30 zo entoesiast reageerde op
Hitler en zijn ideeën. Na een felle storm
van protest trad Jenninger af. In z'n
toespraak had Jenninger geprobeerd
zich in te leven in de gedachtengang van
de Duitsers van toen. Zo vroeg hij zich

ondermeer af: "En wat de joden betreft,
hadden zij tenslotte in het verleden niet
een positie nagestreefd die hun plaats
niet was? Hadden ze in feite, niet
verdiend dat ze op hun plaats werden
gezet?"
De tentoonstelling die het Katholiek

Documentatie- en Onderzoekscentrum
(Kadoc) presenteert in de Centrale
Biblioteek houdt zich eveneens bezig
met de publieke opinie: ze onderzoekt

op welke manier de Belgische bevolking
en de Belgische regering reageerden op
de Nazi-ideologie en op de 'Reichskris-
tallnacht'.

Moord
De Duitse overheid had zelf het bevel
gegeven voor de aktie van 10 november
1938. De aanleiding ertoe was de moord
op Ernst von Rath, de Duitse ambassa-
desekretaris te Parijs, door Herschel
Grynszpan. Grynszpan was een Duitse
jood die de aandacht wou trekken op de
deportatie van zijn ouders en andere
landgenoten uit Duitsland naar Polen.
Het demokratische buitenland reageerde
met afschuw op de pogrom. Ook de
Belgische pers uitte haar verontwaardi-
ging. Alleen enkele 'Nieuwe Orde-
gezinde' bladen reageerden ambivalent.
Na de Kristallnacht vertoonde de

joodse vluchtelingenstroom naar België
een piek. Het was echter niet de eerste
keer dat er grote groepen joden in België

vervolg op p.6 ~
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Over het FKK

Leuvenlijkt wel het wereldje
van de afkortingen. Eentje
dat wellicht niet tot het

vakjargon van de student behoort,
is het FK.K ofwel de financiële
kontrolekommissie. Deze kommis-
sie staat in voor de verdeling van
subsidies aan de vrije verenigingen.
Maar vanwaar komt het geld om
deze verenigingen te subsidiëren?
Waarom moeten ze subsidies krij-
gen? Wie beslist over de toeken-
ning van de toelagen? Op al die
vragen worden nogal tegenstrijdige
antwoorden gegeven en de diskus-
sie erover is niet altijd wars van
ideologische argumenten. Naar
aanleiding van de nakende erken-
ningsvergadering wat meer uitleg.

Van de huidige studentengeneratie
wordt nogal snel beweerd dat ze apoli-
tiek is. Toch krijgen we nog elke avond
een waaier van debatten, films en andere
aktiviteiten over de meest uiteenlopende
maatschappelijke tema's aangeboden.
Het uiteenlopend karakter van deze
aktiviteiten draagt bij tot de vorming van
een kritische en bredere kijk op deze
wereld. Bovendien garandeert de veelzij-
digheid mee het bestaan van vrije
meningsuiting aan onze universiteit.

Reklame
Veel van deze aktiviteiten worden niet
georganiseerd door de fakulteitskringen,
maar door de vrije verenigingen. Dat
zijn studentenorganisaties die zich eks-
pliciet richten op maatschappelijke be-

L
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wustwording, die zich met andere woor-
den mengen in de politieke diskussie
binnen onze samenleving. Onder deze
verenigingen zijn er die zich profileren
als studentenorganisatie van een poli-
tieke partij (MLB, VUJO-KUL, ...),
terwijl andere werken rond een bepaald
tema zoals Derde Wereld, geweldloos-
heid of federalisering (Nicaraguakomi-
tee, KVHV ...).
Het organiseren van dergelijke aktivi-

teiten kost natuurlijk geld. Men kan dat
gedeeltelijk opvangen door het werven
van reklame. Maar adverteerders zijn
niet altijd even happig om hun waar aan
te prijzen in politieke manifesten. Omge-
keerd en meer fundamenteel kan men
een vereniging niet verplichten om
inkomsten te halen uit reklame voor
produkten of bedrijven, waar ze vanuit
hun politieke opvattingen visie tegen
gekant zijn. Sommigen zijn zelfs tegen
reklame op zich gekant.
Omdat die aktiviteiten evenwel een

bijdrage kunnen leveren tot de kritische
vorming van de student werd vroeger
beslist om binnen de begroting van de
sociale sektor (Alma, peda's, studenten-
organisaties, ...) een klein beetje geld vrij
te maken voor de subsidiëring van deze
organisaties. Ook nu men de mond vol
heeft over de noodzaak om te besparen
wordt deze subsidiëring verder gezet.
De stelling dat.deze verenigingen ook

in financieel minder rooskleurige tijden
recht hebben op subsidies, wordt echter
niet altijd door iedereen gedeeld. Het
gaat in het geheel van de sociale sektor
echter om zo een klein bedrag (nog geen
400.000 frank van de 130 miljoen), dat
de Almaprijzen er niet eens 25 centiem
mee rouden dalen. Sociale Raad meent
overigens dat een strukturele oplossing

ERKENNINGSKRITERIA
1. De vereniging moet hoofdzakelijk uit studenten bestaan.
2. De vereniging moet een aktief karakter hebben. Daartoe heeft zij het
voorbije jaar minstens 1 aktiviteit georganiseerd die
- plaatsvond in een zaal in de gemeente Leuven;
- openbaar was en waartoe iedereen werd uitgenodigd via gedrukte
affiches of pamfletten, en waar ook iedereen toegang kreeg;
- minstens 1 spreker, die geen student is aan het woord liet of waar gebruik
gemaakt werd van audio-visuele middelen (film, dia's ...).

3. Zij mag niet het statuut hebben van een raad of fakulteitskring.
4. De vereniging moet het doel hebben bij te dragen tot de maatschappelijke
bewustwording van de studenten. Dit wil zeggen dat louter kulturele en
sportverenigingen of gezelligheidsklubs uitgesloten zijn.
5. De vereniging moet zich bij baar werking houden aan de universele
verklaring van de rechten van de mens en de wet op het racisme van 30 juli
1981.
6. Zij moet als groep uitgebouwd zijn, dit wil zeggen dat zij beschikt over een
permanent sekretariaat of minstens een kotadres of postbus.
7. De vereniging heeft het voorbije burgerlijke jaar geen offensief fysisch
geweld ten opzichte van personen gebruikt, gepropageerd of anderen ertoe
aangezet Dit wordt vermoed, tenzij een andere vereniging het tegenbewijs
levert
8. Een vereniging kan slechts na 1 jaar werking als zodanig erkend worden.
Voor juni van vorig akademiejaar moet,l aktiviteit zoals geformuleerd in
kriterium 2 en 2 andere aktiviteiten plaatsgegrepen hebben.
9. Bovenstaande kriteria worden kumulatief toegepast • '. . .0
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voor de financiële problemen van de
sociale sektor slechts gevonden kan
worden. wanneer de subsidies op een
hoger nivo gebracht worden en niet
door betverdeling van de beschikbare
gelden. Bovendien is demokratisering
van het onderwijs niet enkel een finan-
ciële zaak, maar betekent het 66k de
mogelijkheid bieden om met verschil-
lende ideologische opvattingen gekon-
fronteerd te kunnen worden, zodat een
transfer van gelden van het FKK naar
een ander deel van de sociale sektor voor
de demokratisering niets méér rou ople-
veren.

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op inVetobehandelde onderwerpen of

op Leuvense (studenten)aktualiteit, en ondertekend zijn met naam, studiejaar en
adres. Wie liever niet heeft dat zijn naam gepubliceerd wordt, moet dit duidelijk
motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

komt overeen met ± I getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in principe
ingekort Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst zoals ze ons
bereiken.

Ook bij dë verdeling van die gelden
wordt dikwijls gesproken van ideologi-
sche eenzijdigheid. De kriteria voor
betoelaging zijn echter zo opgesteld dat
vooral aktiviteiten die gericht zijn naar
de gehele universitaire gemeenschap
zoals pamfletten of debatten gesubsi-
dieerd kunnen worden. Er wordt daarbij
niet ingegaan op de inhoud van de
gesubsidieerde aktiviteiten, maar wel op
het aantal subsidieerbare aktiviteiten.

Elektoraal Van ideologische selektie bij de verdeling
De erkende verenigingen van het jaar van de gelden kan dan ook bezwaarlijk
tevoren geven op basis van deze kriteria gesproken worden. Dat sommige vereni-
een advies aan Kringraad over de gingen aktiever zijn - en dus meer
ingediende kandidaturen. Wanneer dat subsidies krijgen - dan elektoraIe uitsla-
advies negatief uitvalt kan de vereniging gen of vermoedelijke ledenaantallen
steeds in beroep gaan bij Kringraad, laten vermoeden, is dus een heel andere
waar het dossier dan ten gronde behan- zaak, die overigens los staat van om het
deld wordt door de kringen. Eenmaal . even welk kriterium van het FKK.
dat zaakje rond kunnen de centen
maandelijks verdeeld worden.

wordt van de verenigingen verwacht dat
zij de wet op het racisme en de universele
verklaring van de rechten van de mens
onderschrijven. Zonder deze erkenning
rou het immers eerder gaan om maat-
schappelijke desinformatie. En de voor-
delen van het pluralisme rouden ge-
bruikt kunnen worden om aan dat
pluralisme des te gemakkelijker een
einde te maken.Racisme

Om de globale pot van de subsidies te
verdelen werd destijds een reglement
opgesteld. In het begin werden die
gelden dan verdeeld door de Raad voor
Studentenvoorzieningen, die ook de
andere delen van de sociale sektor
beheert Daar het echter om een typische
studentenaangelegenbeid ging, werd de-
ze taak na verloop van tijd doorgescho-
ven naar de overkoepelende studenten-
organisatie Loko. Deze richtte daartoe
binnen haar schoot de Financiële Kon-
trole Kommissie (FKK) op. Omdat het
bij de verdeling van de gelden meestal
om meningsverschillen over de interpre-
tatie van de reglementen gaat, werd
beslist om de vrije verenigingen zelf in
deze materie beslissingsrecht te geven.
Elke maand wordt er daarom een Vrije verenigingen kunnen zich jaar- advies kan een verantwoording opge-
vergadering gehouden met de vrije lijks kandidaat stellen om voor subsi- maakt worden, die een grondige
verenigingen waar bij dergelijke inter- diëring in aanmerking te komen. Ook diskussie op Kringraad moet garande-
pretatieverschillen beslissingengenomen de verenigingen die in het afgelopen ren.
worden. jaar erkend .werden, zijn hiertoe ver- Op de adviesvergadering van het
Naast het financiële argument tegen plicht. FKK worden uiteraard alle kandidaat

het subsidiëren van vrije verenigingen Om in aanmerking te komen voor verenigingen uitgenodigd, om waar
wordt ook regelmatig geopperd dat de subsidiëring door Loko moet een nodig bijkomende inlichtingen of ver-
reglementen in hun geheel geen ruimte organisatie aan de erkenningskriteria duidelijkingen te geven. Deze advies-
laten voor ideologische vrijheid. Zo (zie kadertje) voldoen. ~n aanvraag vergadering gaat door op donderdag
wordt gesteld dat het FKK enkel vereni- tot erkenning wordt schriftelijk ge- 26 januari 1989 om 11.00 u. in 't
gingen van één bepaalde ideologisch daan. Ze bevat een overzicht van de Stuc.
strekking - de linkse - rou subsidiëren. aktiviteiten door de vereniging geor- Na erkenning zijn aktiviteiten sub-
Ieder die een beetje met de werking van ganiseerd in het voorbije akademie- sidieerbaar vanaf 1januari tot en met
het FKK vertrouwd is, weet dat van die jaar (1987-1988). De aanvraag moet 31 december 1989. Het toekennen
eenzijdigheid geen sprake is. De erken- eveneens een financieel verslag bevat- van de toelagen gebeurt op de maan-
ningskriteria zijn voldoende ruim om ten van inkomsten en uitgaven van delijkse vergadering van het FKK
verenigingen met uiteenlopende opvat- datzelfde akademiejaar of van het waarop telkens de aktiviteiten van de
tingen te kunnen erkennen. Zowel de burgerlijke jaar 1988. Ook moet de vorige maand besproken worden.
Agalev-studenten, KVHV,CDS ofMLE kandidaat-vereniging schriftelijk kun- Konkreet betekent dit dat in februari
zijn bijvoorbeeld al jaren erkend.. nen verantwoorden dat ze voldoet '89 een' FKK-vergadering doorgaat
Om recht te hebben op subsidies moet aan elk van de erkennjngskriteria. over de subsidie-aanvragen betref-

een vereniging eerst erkend worden door Deze schriftelijke procedure met haar fende manifestaties van januari '89.
Kringraad, die aldus de oorspronkelijke onderdelen is verplicht Vermits de beslissing eerst begin
bedoeling van de subsidiëring vrijwaart De kandidaturen moeten binnen februari genomen wordt, doen alle
De erkenningskriteria zijn van tweeërlei geleverd worden op het Loko- verenigingen er goed aan alle bewijss-
aard: enerzijds zijn er een aantal formele sekretariaat in de 's Meiersstraat 5, tukken met betrekking tot aktiviteiten
kriteria, die het bestaan van de organisa- 3000 Leuven uiterlijk op maandag 23 in januari 1989 bij te houden. Welke
tie moeten garanderen. Het moet natuur- januari om 18.00 u. Na deze datum aktiviteiten of onderdelen ervan sub-
lijk gaan om verenigingen die als doel .wordt geen enkele aanvraag meer sidieerbaar zijn en onder welke voor-
hebben bij te dragen tot de maatschap- aanvaard. waarden, staat te lezen in een doku-
pelijke bewustwording van de studen- . ment dat afgehaald kan worden op
ten. Het FKK financiert bijvoorbeéld Advies het Loko-sekretariaat
'geen sport_~re~i~gen. .. ..' . Het zijn de erkende verenigingen van . Over de erkenningsprocedure
.An~el'Zl~dsIS er ~k een.lDho~e~Jk 1988' die een advies 'geven-.aan de wordt in geen geval korrespondentie

kritenum: om de vrue merun~~ting te .Algemene Vergadering van Kring- gevoerd met Loko daar alle nodige
~arand~ren en om .het ve~ptel4ën van raád ' over' de aanvaarding. van de informatie in dit bericht is opgeno-
Ideol~he opvattingen die ~t de ingediende kandidaturen. Door dit men. (BC)
waarheid geweld aandoen te vermijden,

j..i.,4~~~.~~~~·I.liiMlïïiïi~iï~·\·~.~~~lIii-i·~i.·~~~··~~~~:~?~~r·...~~'~llï.1

Bart Capéau

ERKENNING VRIJE VERENIGINGEN
1989

met z'n allen heelhuids door de eindejaarsfeesten geraakt Peuter dat restje kalkoen van tussen
uw tanden, haal die kurk uit uw oor en aanvaard de wensen van uw lijfblad. En voor uw kater hetzelfde.
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verstandhouding weer eens gebleken is",
aldus preses Dewallens.

Om zijn tiende verjaardag te; vieren,
nodigde Kanonika een aantal sprekers
. uit om een heel praktisch onderwerp aan
te pakken: de toekomstperspektieven

. . . van kerkjuristen. Niet zo evident, want

HetIS all.ang beken? dat de .k1eIDS~.Leuvense studentenkrin~en aangezien de meeste afgestudeerden in
lang met de IDIDSt aktieve ZIJn. Integendeel, Kanonika het kanonieke recht ook nog een ander
bijvoorbeeld, de kring van de studenten Kerkelijk Recht, mag diploma op zak hebben, hebben ze met

dan slechts een vijftigtal man groeperen, toch weet ze zich af en toe volop ,I specifieke allokatie voor kanonici min-
in de publieke belangstelling te werken. Het was dan ook te verwachten der ervaring. ~ p~tsen in se~es
dat Kanonika zijn tiende verjaardag niet onopgemerkt voorbij rou laten I o~ aan fakultetten In het kerkelijk recht

U· . d liik . h bii bescheiden vieri ZIJnalvast beperkt, en worden nog vaakgaan. l~m e ~ IS. et IJ een. el n vienng geb~even, een bij voorkeur aan priesters uitbesteed.
ond~ro~e ~et ~n drietal sprekers die de 'Toekomstperspectieven voor Om diezelfde redenen zijn trouwens
kerkjuristen belichtten. ook de mogelijkheden in de kerkelijke
Kanonika is dus een vrij jonge studen- over 'Het nieuwe Kerkelijk Recht' uit rechtspraak voor leken met een diploma
tenkring, net één decennium oud. Ze 1984 bijvoorbeeld geldt als de eerste in het kerkelijk recht miniem. En dat
ontstond in de late zeventiger jaren, net nederlandstalige kommentaar op de ko- hoeft voor professor Lejeune, de officiaal
op het ogenblik dat de studentenaantal- deks van 1983. En het kollokwium 'De (kerkelijk rechter) van het aartsbisdom
len in de Fakulteit Kerkelijk Recht een leek in de Kerk' kreeg niet alleen een I Meche!~~-Brussel, alvas.t niet zo ~e blij-
vrij merkwaardige stijging vertoonden. uitzonderlijke belangstelling, maar was I ven. HIJ IS er van overtuigd dat minstens
Die studentenboom kan enerzijds toege- inhoudelijk ook vrij sterk. I een vice-officiaal een leek zou mogen
schreven worden aan het toen net Merkwaardig daarbij is dat de fakul- gewezen grote baas van Caritas Catolica.
opgestarte baccalaureaatsprogramma. teit (ook hooguit zes man sterk) en de In de huidige kodeks bestaat namelijk de
Maar preses Filip Dewallens schrijft die studentenkring in dat alles twee handen mogelijkheid een kerkelijke rechtsper-
betere rekrutering van de Fakulteit op een buik zijn. Alle aktiviteiten, zowel soonlijkheid aan verenigingen te verle-
Kerkelijk Recht ook toe aan een menta- de ludieke als de meer akademische nen, naast hun burgerlijke rechtsper-
liteitswijziging ten aanzien van het ker- worden door beide samen georgani- soonlijkheid. Een punt dat aan de
kelijk recht seerd, en de financiële bijdrage van de ~~teit Ker~lijk Rc:cht zo snel moge-
Eind jaren zeventig groeide namelijk fakulteit aan de kring is niet te onder- lijk aan degelijk studiewerk onderwor-

geleidelijk het gevoel dat de kerk niet per schatten. "Men begrijpe waarom men zijn. Wat evenwel een wijziging van de
se geassocieerd moest worden met op Kringraad soms argwanend de wenk- kersverse kodeks zou betekenen. Maar
macht en kapitaal. Een degelijk gestruk- brauwen fronst wanneer die goede volgens Lejeune zijn de diskussies aan de
tureerde kerk leek integendeel de enige
die de bijbelse gemeenschapsidee op
brede schaal kon verwezenlijken. Het
ideaal van een minoritaire en los-
gestruktureerde kerkgemeenschap had
afgedaan. Een kerk met ruggegraat -
recht en regels - kon een bijdrage leveren
tot een betere wereldorde.
Toch blijft het aantal studenten van de
fakulteit relatief beperkt. Voor het ogen-
blik zijn het er een vijftigtal. Voeg
daaraan toe dat de meesten onder ben
kerkelijk recht aan vroegere opleidingen
toevoegen of met andere studies kombi-
neren, en dat de gemiddelde leeftijd van
haar leden over de dertig jaar is, dan
begrijp je dat Kanonika een heel bijzon- •
dele J&UdcotenkriD& ia. e

'onge niensen om de kriDa te leiden, Een gewone jurist droomt
zijn in zo'n kleine groep niet makkelijk te van het JustiJiepaJeis
vinden, en wie het tot preses of sekretaris maar een kerkjurist ziet
van Kanonika 'schopt', loopt de kans dat de dingen iets groter: en-
twee of zelfs drie jaar lang te blijven. De kei het Vatikaan is
kursusdienst, het organiseren van studie- genoeg voor deze
dagen en kollokwia zijn dan ook meestal jongens en meisjes.
één- of tweemansondememingen. En zware kanonnen van
toch kunnen ze er bij Kanonika wat van. Recht,
Het verslagboek van de studiedagen

Tien jaar al

Kanonika viert
kerkelijke rechtbanken (het gaat vooral
om nietigverklaringen van huwelijken)
niet louter technisch, en zijn er mense-
lijke aspekten aan verbonden die een
priester niet altijd ten volle kan begrij-
pen. De aanstelling van lekereenters zou Lekker en duur
de kerkelijke rechtspraak trouwens niet
alleen wat minder geheimzinnig maken, De Alma-prijzen stijgen. Voor oudere
de zaken zouden - met een bredere studenten is dit denkelijk geen
bestafIing - ook sneller afgehandeld nieuws meer. Het is de laatste jaren
kunnen ~orden. al zo dikwijls gebeurd. Net zoals het
Ook In de profanere sfeer hangen geen nieuws meer is dat Sociale

~euwe mogelij~~en voor kerkjurist_en IRaad dan protesteert, en meestal
In de ~ucht ~ leiding van kongre~atlo- weinig moeite heeft om hiervoor
ne.l~ziekenhuizen of van scholen wt h~t nogal wat sympatie van de brede
vnje net was tot voor kort vaak In studentenmassa los te krijgen.
handen van priesters, kloosterlingen of
zusters. Aangezien die steeds minder Studeren is een vrij dure aangeie-
talrijk worden, moet dáár juist iets op I genheid. Als je echt alle kosten in
gevonden worden. Nu hebben tal van rekening brengt, kom je aan een
kongregationele ziekenhuizen al wel een kleine 200.000 frank. In dit budget
gemengde raad van beheer opgericht, gaat een groot deel naar voeding.
een vzw met leken en kloosterlingen. Alma-prijsverhogingen betekenen
Probleem is alleen dat met het verdwij- dan ook steeds een onvermijdelijke
nen van de kloosterlingen ook het stijging van de studiekost Een stu-
katoliek karakter van de instelling niet diekost, die nu al te hoog ligt
langer gegarandeerd is.
Geen nood, aldus professor Prims,

pen mag worden. Al was het maar om
de eigen toekomst veilig te stellen: om de
afgestudeerde kerkjuristen massaal naar
ziekenhuisbeheer en schooloverheden te
kunnen draineren, en er de nonnetjes te
vervangen.

Benoit Lannoo

Alma-begroting

Weer.·p~jsv~rhoging
• vervoll v.. p.l
niet minder dan een kwart in. Een
stijging van de Almaprijzen betekent dan
ook onvermijdelijk een behoorlijke stij-
ging van de studiekost
De Raad van Bestuur (RvB) van

Alma kreeg een behoorlijk qe marge
om een begroting op te stellen. In feite
geen marge. Het eerste begrotingsvoor-
stel dat die Raad in november kreeg
voorgeschoteld was desastreus. Het
voorzag een stijging van de grondstof-
fenprijzen, een daling van de omzet van
de buitendienst en stijging van de
personeelskosten. Het verschil tussen de
inkomsten en de uitgaven was aanzien-
lijk: een deficit van 21 miljoen. Het
failliet van Alma?

IJdel
Als grootste probleem werd de buiten-
dienst aangehaald. Hij is (vooral met het
oog op de toekomst) als onafhankelijke
bron van inkomsten, erg belangrijk voor
Alrna. Hij verzorgt voornamelijk trai-
teursdiensten en verkoop van grondstof-
fen, afgewerkte produkten en voorver-
pakte maaltijden. Deze dienst is een
sekundaire maar erg belangrijke bron
van inkomsten. Midden 1989 zal deze
buitendienst echter door het wegvallen
van belangrijke klanten en afstoten van
verlieslatende aktiviteiten een serieuze
omzetdaling kennen. Meteen wordt er
ookeen begin gemaakt met de rationali-
satie van die dienst.
Een ander Jaarlijks terugkerend pro-

bleem zijn de personeelskosten. Dat de
stijgt is niet meer dan juist en

Het personeel van Alma
'goedkope' lonen. Het

is nota bene slechts sinds vorig jaar dat
iedereen het wettelijk minimumloon
verdiend. Voor een personeelsbezetting,
die regelmatig 'gerationaliseerd' wordt
en 'efficiënter aan het werk gezet' dienen
dergelijke inspanningen van het bedrijf
enkel aangemoedigd te worden. Anders
is het gesteld met de RSZ-bijdragen voor
de jobstudenten. De vroegere 'vrijstelling
(de zogenaamde 2-uren regel) is verval-
len en onderhandelingen om dit statuut
opnieuw in te voeren zijn tot nu toe op
niets uitgedraaid.. Het betekent een
meerkost van 12 miljoen voor Alma, die
tot voor twee jaar nog niet bestond.
De studentenfraktie op de RvB had

twee soorten opmerkingen. Ten eerste
één van'sfrulrturele aard. De gebouwen
van Álnîa Ïijn'Sterk:verouderd en kosten
een "hoop geld. ö.e.vraag wordt gesteld of
bet Algemeen Beheèr van deze universi-
teit de gebouwkoSten. niet kan dragen.
Op zich geen ijdele ~vlaag, daar de
universiteit eigenaar van de gebouwen
is, en dus verantwoordelijk zou moeten
zijn voor alle eigenaarsverplichtingen.
Tot nu toe draagt Alma deze. In de
tweede plaats een principiële opmer-
king. Vanuit bet oogpunt van de demo-
kratisering van het onderwijs - volgens
de statuten de eerste taak van Alma -
wezen ze elke prijsaanpassing van de
maaltijden af. Of het zou natuurlijk een
daling van de prijzen moeten zijn.

Jean-Luc
Kruciaal voor de uiteindelijke begroting
van Alma zou de beslissing van de Raad
voor Studentenvoorzieningen (RvS)
zijn. De RvS, die verantwoordelijk is

voor de hele sociale sektor aan deze
universiteit, bepaalt jaarlijks de subsidie
die Alma krijgt. In '88 kreeg Alma 90,5
miljoen, maar Jan De Vuyst - direkteur
Studentenvoorzieningen .. opsteller van
de RvS-begroting én voorzitter van de
Raad van Bestuur van Alma vzw - wou
de Alma-toelagen in '89 met 2,5 miljoen
verminderen.

Na een hele hoop diskussies kwam er
uiteindelijk een vrij technische en inge-
wikkelde vorm van subsidiëring ,uit de
bus. Jan De Vuyst had, als een echte
Jean-Luc Dehaene, een voorstel uit zijn
hoed getoverd waarin Alma dit keer
geen indeksering van de toelagen kreeg,
maar .gewoon een half miljoen ineer dan
in 1988. Verder zou Alma 6 miljoen
toegestoken krijgen indien er een eks-
ploitatietekort van 6 of meer miljoen zou
blijken in 1989. Deze RvS-begroting
werd met 9 stemmen tegen 6 goedge-
keurd. De gehaktbal lag nu - definitief -
in het kamp van de Raad van Bestuur
van Alma.
De uiteindelijke beslissing werd op

woensdag 22 december genomen op de
Raad van Bestuur van de vzw Alma. Het
tekort van 21 miljoen was door een reeks
begrotingstruuks van Toon Martens ge-
daald tot 6,5 miljoen. Deze konden,
zoals afgesproken, door de RvS worden
gefinancierd. Basis van het voorstel was
echter een indeksatie van de maaltijd-
prijzen. Dat zou namelijk 4,5 miljoen
ekstra binnenbrengen.

De studentenfraktie stelde hierop dat
voor hen prijsindeksering onaanvaard-
baar was: de studenten hebben de laatste
jaren immers al een golf van prijsstijgin-
gen moeten verwerken. De nieuwe
prijsstijgingen van Alma moeten in dit
kader gezien worden. Het is niet zomaar
enkele franken die dagelijks meer uitge-
geven moeten worden. Het is gewoon
het bovenste laagje van een hele rits

prijsstijgingen. Vanuit het oogpunt van
de demokratisering van het onderwijs is
zoiets niet wenselijk.

Pensen
Eilaas, het ekonomische aspekt won het
als vanouds van bet sociale argument, en
de Raad van Bestuur sprak zich uit voor
prijsstijgingen. Evenwel niet zonder ten
dele tegemoet te komen aan de rij
opmerkingen die de studentenfraktie bij
de begroting had gesteld. Andere leden
van de Raad van Bestuur volgden de
studenten in die mate dat de begroting
soms flink overdreven was. Een volle-
dige prijsindeksering werd niet nodig
geacht Het kompromis bedroeg een
. prijsverhoging met ± 1 % in' plaats van
2,3 %.: Na weer een hoop gepalaver
werd tenslotte het laatste kompromis
van de dag gesloten, namelijk ron,d de
konkrete verhoging van de maaltijdprij-
zen. Alles zou stijgen met 1 frank.
behalve de schotel van 70 fr, terwijl de
spagbetti-schotels van 67 fr (slechts
goed voor 3,6 % van de maaltijden) naar
70 fr zou stijgen.

Op de eindejaarsreceptie van Alma
mag Toon Martens dan nog uitroepen
"Don't W017Jl he Jwppj', de studenten
zijn wel ongerust De verschillende
prijsstijgingen na elkaar laten zich duide-
lijk voelen. Het valt op dat er de laatste
jaren terug beduidend meer goedkope
maaltijden worden verstrekt Niet dat de
duurdere minder lekker zouden gewor-
den zijn, of dat er plots een hele hoop
fans zouden rondlopen van pensen met
fruit. Alma is gewoon, langzaam maar
zeker, duur aan het worden. Waterkers
aan 121 frank, stel je voor. Zelfs met
frieten en een pepersteak erbij.

Lut De Boel
Kris Henderickx

Walter Pauli

REDAKTIONEEL

Een onderzoek van prof Lammer-
tijn heeft immers aangetoond dat,
sinds het begin van de jaren '70,
bepaalde groepen er niet meer toe
komen aan de universiteit te stude-
ren. De participatie van kinderen uit
de arbeidersklasse is ontoereikend.
In verhouding tot het totaal aantal
arbeiderskinderen in de maatschap-
pij zijn zij ronduit ondervertegen-
woordigd. Slechts 2 % van hen be-
gint aan universitaire studies. Zij
worden tegengehouden door allerlei
maatschappelijke en strukturele
drempels. Eén van de belangrijkste
is de financiêle drempel: studeren
kost te veel.

Het is met deze realiteit voor ogen
dat een diskussie rond prijsverhogin-
gen in de Alma moet worden aange-
vat Alma is een integraal deel van
de Sociale Sektor. Deze is opgericht
met als voornaamste doel "een bij-
drage te leveren tot de demokratise-
ring van het universitair onderwijs,( ...)
aan alle jongeren gelijke kansen te
geven (...) ongeacht hun afkomst,
financiêle mogelijkheden of socio-
kultureel milieu".

Hierin ligt het specifieke van een
'bedrijf' als Alma. AJma heeft niet de
taak winst te maken. Alma heeft tot
taak de voeding van de Leuvense
studenten goed en goedkoop te ma-
ken. Indien deze voorwaarden niet
meer gelden, kan je in feite niet meer
van een echte Alma spreken. Je
begint dan immers te spelen met het
'sociale' aspekt van de sociale sek-·
tor. Je raakt aan het wezen van
Alma. .
Beslissingen als prijsverhogingen

bij Alma moeten geêvalueerd wor-
den op twee nivo's. Naast de ge-
wone socio-ekonomische argumen-
ten speelt steeds een soort van 'eti-
sche dimensie' mee. Alma doet zich
pijn en realiseert sommige zaken -
in tegenstelling tot andere, gewone
restaurants - bewust niet omdat
Alma andere prioriteiten heeft. Als de
Raad van Bestuur van Alma voor
ogen houdt dat bepaalde groepen
van deze maatschappij, niet toevallig
de sociaal laagste en minst weer-
bare, nooit hun plaats hebben kun-
nen opeisen aan de universiteiten,
werpt dat een ander licht op deze
beslissingen. Een minder fraai licht

Het traditionele argument van de
direktie "dat het allemaal de schuld
van de regering is", gaat ook-niet
helemaal op. Inderdaad wordt de
kapitale fout gemaakt door een over-
heid die bewust weigert voldoende
subsidies vrij te maken voor de so-
ciale sektor. Zolang Alma hiertegen
niet of nauwelijks reageert, speelt ze
het spel echter mee. Zoals de situa-
tie nu is, voert de Raad van Bestuur
op haar eigen mikro-nivo de prakti-
sche konsekwenties uit van de be-
sparingen die met Sint-Anna begon-
nen zijn.

Het is aangewezen dat deze toe-
stand zo snel mogelijk verandert.
Anders is het in de toekomst voor
veel studenten straks niet meer van-
zelfsprekend om naar Alma toe te
trekken. Ze blijven dan op kot en
koken thuis. Lekker, goedkoop en
gezond. Net zoals de Alma, vroeger.
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Castennan die eerste avonturen in kleur
herdrukken, maar om technische rede-
nen moesten de verbalen dan wel herleid
worden tot 62 pagina's. Geen nood:
Hergé en zijn medewerkers maakten er
werk van. Die eerste zeven verbalen
werden verknipt, herplakt, de dekors
hertekend of aangevuld waar nodig. Aan
het eindprodukt kan de lezer die aanpas-
singen uiteraard niet meer merken, op de
originelen lijken ze des te markanter.

De tentoonstelling biedt verder een
goed overzicht van de tekentechnische
evolutie die Hergé doormaakte. Van
matig tekenwerk in den beginne tot het
meesterlijk nivo dat hem tot vader van
de 'Klare Lijn' bombardeerde. Wat deze
term precies inhoudt, wordt ook duide-
lijk gemaakt aan de hand van talloze
voorbereidende schetsen. Daarop is zeer
goed te merken dat Hergé voor elke
beweging van een figuurtje, alsmaar die
ene lijn trachtte te vinden die deze
beweging zo zuiver mogelijk weergeeft.
Resultaat: een warboel van lijnen
(meestal zdfs een vrij rommelige super-
positie van lijnen), schetsjes in de
marges... men ziet zelfs nog waar ge-
gomd werd. Boeiend.

Enige schaduwzijde aan 'Hergé dessi-
nateur': de begeleidende tekstjes bij de
originele platen zijn op een schandelijke
wijze vertaald (?) in het Nederlands -
feit dat vreemd genoeg werd doodge-

gen gemaakt, met name als illustrator bij
kranten en tijdschriften. Oorspronkelijk
rekende hij immers helemaal niet op het
stripverhaal om karrière te maken.
Hergé had bovendien het geluk dat in de
pers van de jaren '20 nauwelijks gebruik
gemaakt werd van foto-illustraties: alles Rest nog de tentoonstelling zelf 'Hergé
werd getekend. Hoewel hij ontegenspre- dessinateur' genoemd. Zoals vermeld
kelijk begaafd was, heeft hij aldus toch zijn daar meer dan 300 originele platen
jarenlang zijn techniek kunnen verbete- te bekijken, alle in zwart/wit lnge-
ren, ronder veel eksteme druk. kleurde pagina's zal men vergeefs roe-

Het staat als een paal boven water dat ken; voor het klassieke vierkleurendruk-
je met de meeste tekeningen uit Les procédé is het namelijk nodig dat die 4
déhuJs d'un iJJurtrateuren zelfs met de basiskleuren op een aparte film aange-
eerste strips van Hergé vandaag nergens bracht worden. De oorspronkelijke pagi-
meer aan. de bak komt (Hergé heeft de na's werden sowieso eerst in zwart/wit
grafische normen immers voortdurend uitgewerkt, en deze worden dus tentoon-
zélf mee verlegd), ook als je kwaliteits- gesteld.
verlies vanwege het zeer hoge publika- Voor het grote publiek is de ekspositie
tieritme bij een krant inblkuIeert Net waarschijnlijk ten dele een kennisma-
als bij talloze andere beeldende kunste- Icing met een onbekend Kuitje. De eerste
naars van naam en faam, is het vooral albums verschenen immers ook in
Hergé's latere reputatie - maar meer ook 'zwart/wit, bovendien op meer dan 100
niet - die dit boek bestaansrecht schenkt pagina's. Toen na WO IIde kleurendruk
Het is een dokument, een getuigenis van ,zijn intrede maakte, wilde uitgeverij

de technische evolutie en artistieke groei ~ ;~i~~~;~!!!!!!;~~lllli-van de meester. .... ~
Peeters, die overigens zijn sporen als ~

Kuitje-ekspert al meer dan verdiend É[ ~ ~
heeft, tracht het geheel wat te ordenen ::~'.
door de illustraties (plus toelichtingen)
onder te verdelen in hoofdstukken:
jeugdwerk, padvinderij, kranten, publi-
citair werk, illustraties voor boeken ...
Blijkbaar gaat Peeters ervan uit dat de
lezer vertrouwd is met Hergé's kurriku-
lum. Was Hergé full time illustrator, was
het slechts een bijverdienste, ... vragen
die best wat toelichting verdienen, zeker
als de auteur zich beperkt tot zulk een
korte periode. Die keuze 1922-1932 lijkt
ons trouwens vrij arbitrair. Peeters sluit

, af in '32, omdat Hergé zich vanaf dan
( haast uitsluitend koncentreert op zijn

strips. Nochtans heeft hij ook na '32 nog
menig boek en reklamefolder geïllus-
treerd, maar daarover laat Peeters ons in
het ongewisse.

In zijn voorwoord merkt samensteller
Peeters terecht op dat Hergé als illustra- , -=----- . _ ,
tor ~auwelijks .t;>ekend.is ~!j het grote ~____ ~ ~2~ I

publiek, maar hij laat Uitschijnen dat Les ---_______ 1. I

débuts d'un illustrateur daarin verande- --- --

betere stripverhaal nog steeds negeert, . ~
beaamt dat 'de Kuifjesalbums onmisken- I zwegen 10 de pers - zodat sommige
baar behoren tot het kultureel erfgoed .'. absoluut geen betekenis meer hebben en
van deze tijd'. ,', . men zich moet behelpen met de Franse

'~,' ~ uitleg. Een blaam toch voor zo'n presii-
gieuze tentoonstelling. En zeggen dat de
'Stichting Hergé' volgens haar statuten
moet trachten het ceuvre van Hergé uit te
dragen en te promoten (sic).

'Hergé dessinateur' werd voor de
'Stichting Hergé' gekoncipieerd door
Benoît Peeters (de wereld is blijkbaar
klein) en Pierre Sterckx, die ook al een
Hergé-biografie op zijn aktief heeft.
Deze heren schreven ook een (zeer
prijzige) katalogus vol. Helaas, enkel in
het Frans beschikbaar; zelfs een losse
vertaling van de belangrijkste teksten
was er te veel aan. Nadat de tentoonstel-
ling Angoulême (in februari) en Parijs
(tot eind mei) heeft bezocht, zal die
katalogus waarschijnlijk ook in de strip-
speciaalzaken te vinden zijn. (MK)

'Hergé dessinateur' is tot 15 januari te
bezichtigen in het museum van Elsene (1
Van Volsemstraat). Open van dinsdag tot
vrijdag tussen 13.00 en 19.30 u, week-
end van 10.00 tot 17.00 u.

De voorbije weken stond
Kuitje nog maar eens vol-
op in de belangstelling.

Zestig jaar geleden, op 10 januari
1929, maakte bij zijn debuut als
stripheld in Tintin au pays des
Soviets, een verjaardag die de
'Stichting Hergé' niet onopgemerkt
wil laten voorbijgaan. In een groots
opgezette tentoonstelling in Elsene
brengt ze het publiek 300 originele
pagina's uit de Kuifjesavonturen.
Die tentoonstelling is zo opgevat
dat ze probleemloos een ruim
publiek moet kunnen bereiken. We
gingen dus eens een kijkje nemen,
en uit de alsmaar groeiende berg
werken over Kuifje en Hergé,
wierpen we een blik op de twee
recentste boeken.

De avonturen van Kuitje bekleden een
unieke positie in het stripwereldje. Dit
blijkt niet alleen uit de immense ver-
koopcijfers of uit de meer dan 30 talen
waarin de avonturen reeds vertaald zijn.
De reeks heeft een uitwnderlijk grote
impakt gehad op de evolutie van het
beeldverhaal en de invloed van Hergé
blijft tot op heden duidelijk merkbaar.
Zelfs een krant als De Standaard, die het

Zelfmoord
Een dik jaar geleden begonnen Les
Editions Seghers met een reeks 'Les
auteurs par la bande'. Hoewel zulks in de
reeds gepubliceerde deeltjes nergens
toegelicht, laat staan gemotiveerd wordt,
lijkt het de bedoeling een soort galerij uit
te bouwen met grote namen uit het
stripwereldje. Totnogtoe waren Gos-
cinny, Bilal, Pratt en Hergé reeds aan de
beurt. De bezwaren die we vroeger al
formuleerden bij het boekje over Gos-
cinny (te beperkt, fragmentarisch), gel-
den zeker ook voor dat over Hergé. De
moeilijkheden beginnen bij de dubieuze
beperkingen die aan de reeks opgelegd
zijn: precies 128 pagina's per deel en een
zeer klein formaat (14 x I 7 cm). Om de
herkenbaarheid in de hand te werken?
Diezelfde uitgeverij publiceert immers
ook een gelijkaardige serie over popster-
ren; wellicht moet ook deze reeks die
populaire toer op.

In een galerij der groten kan Hergé
uiteraard niet ontbreken. Over de nood
aan alweer een werkje over die brave
man heeft de uitgever zich duidelijk niet
bezonnen. 'Noblesse oblige', weet u wel.
Zoiets bovendien tot 128 pagina's willen
beperken is pas echt editoriale zelf-
moord. Het boekje omvat dan ook niets
nieuws, puilt uit van citaten uit be-
staande referentiewerken en bevat b0-
vendien onjuistheden. Serge Tisseron
heet de waaghals die het aandurfde met
dit samenraapsel zijn nek te riskeren. Dal
hij een hoofdstuk mocht wijden aan zijn
persoonlijke interessedomein is aan die
durf zeker niet vreemd, en op zich zelfs
toe te juichen. Het gewrocht waarin dit
resulteerde, biedt minder reden tot
vreugde: een psychoanalytische benade-
ring van het Kuifjesavontuur De geheim-

Kuitje
Wereldvermaarde reporter met brugpensioen

Weer wat nieuws over Hergé
zinnige ster. Je vraagt je hierbij af of
iemand die zonodig bij praktisch elk
vakje van dat album kommentaar moet
leveren, zichzelf niet beter eens onder de
loep neemt Zo'n analyse past trouwens
helemaal niet in de kontekst van het
boekje, dat als enige verdienste heeft een
goedkope(re) syntese te zijn voor wie
eens iets wil lezen over Hergé. En dan
nog. Dat de lezer essentiële onderdelen
als een deftige bio- of bibliografie ver-
geefs zal zoeken, had u inmiddels al wel
begrepen.

ring zal brengen. Wij maken ons echter
sterk dat het enkel een zeer selekte schare
Kuifofielen aanspreekt

Scbandeli,jk

Kuifo6e1en
Het recentste boek over Hergé van
Benoît Peeters is dan weer een ander
ekstreem. Hergt, les déhuJs d'un iJlustra-
teur(uitgeverij Casterman) behandelt de
.grosso modo onbesproken en vrijwel
vergeten aktiviteiten van Hergé als
illustrator. De papa van Kuitje was
volledig autodidakt, en heeft zich zijn
vakbekwaamheid slechts langzaam ei-

BIJT - Wanneer de eerste Dracula-film voor het
Aids-tijdperk? De graaf met kondoompjes over zijn
tanden of zal hij het houden bij een trouwe, onnozele
hals? Wacht af en hou u intussen nuttig bezig,
bijvoorbeeld door donderdag naar 'Dracula' van Paul
Morissey te gaan kijken, een zieke film uit 1973. Als de
naam Morissey u onbekend in de oren klinkt: hij is een
beschermeling van wijlen Andy Warhol. de paus van de
pop-art. Warhol produceerde defilm, Morissey voerde de
regie en schreef het scenario.
Het verhaal neemt het boek van Bram Stoker als

uitgangspunt maar net als zoveel andere Dracula's gaat
het verder om een losse bewerking. In dit geval is de
gruwelijke graaf van Transsylvanië naar Italië verhuisd
om aldaar enig maagdebloed te vinden. Hij komt terecht
bij ene markies (nooit gedacht dat Dracula ook blauw
bloed lustte) De Fiori; gespeeld door Vittorio De Sica,

regisseur van 'De Fietsendieven: De markies heeft vier
dochters en een knecht Die laatste heeft er al voor
gezorgd dat twee meisjes niet langer in aanmerking
komen en als hij ontdekt dat de gast niemand minder dan
Dracula is, besluit hij de derde dochter te reddden en in
een daad van zelfopoffering maakt hij ook haar onklaar.
Rest alleen de vierde dochter... Zal de vampier haar te
pakken krijgen? Hoe loopt het af en zo ja langs welke
mondhoek?

Kom en zie, en laat ons alvast hopen dat DAF met deze
film zijn beloften nakomt De twee 'sick movies' die wij
voor de vakantie konden bekijken waren immers van
zeer laag allooi en gaven nergens blijk van de
ziekelijkheid die DAF met veel trompetgeschal en op
agressieve wijze had aangekondigd Wij wensen u wel
veel ziekte op donderdag 12 januari. 23.00 u. in
Auditorium Vesalius. (TY/JR)

Harde aktie
Nu de Almaprijzen weer eens verhoogd
worden, gaan de sociaal afgevaardigden
van de fakulteitskringen er met jeugdige
overmoed tegenaan. Volgende week kan
u er zich aan verwachten een pamflet en
een petitie onder de neus geduwd te
krijgen. In de petitie wordt gesteld dat de
besparingen van twee jaar terug niet
kunnen opgevangen worden door het
geld van de studenten zelf Op de Raad
voor Studentenvoorzieningen willen de
sociale raders duidelijk maken dat heel
wat studenten vinden dat er opnieuw
meer geld moet worden vrijgemaakt
voor de sociale sektor en dat de Akade-
mische overheid nu eindelijk dat stand-
punt ook eens in daden moet volgen.
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brand gestoken wordt.
In deze film is, en daarin verschilt

hij sterk van de Amerikaanse, niet het
verhaal primordiaal. In 'Ga en kijk'
vindt men niets terug van de beroïsche
epiek die zo eigen is aan films als The
Longest Day of The Green Barets.
Klimov stelt de manier waarop de
(verwarrende, in eerste instantie vaak
ondoorzicbtige) gebeurtenissen op de
jongen inwerken, centraal. Formeel-
technisch uit dit zicb in schokkende
travellings (de scène in het moeras, bet
bombardement in het bos), angstaan-
jagende close-ups (de met slijk over-
dekte, builende jongen, de bloedende,
verkracbte vrouw) en panorama's vol
dreiging (de brandende schuur met de
SS-eenheid er omheen). In 'Ga en
kijk' is niets vanzelfsprekend. De ene
verschrikking volgt de andere op in
een hels tempo. Alle menselijkheid is
afwezig. elke vorm van kommunika-
tie is tot mislukking gedoemd. In die
zin is deze film een absolute negatie
van al het geestelijke en het rationele:
de mens wordt herleid tot zijn meest
primaire instinkten. Bij de partizanen-
leider levert zoiets het volgende op:
"Een partizaan vraagt niet hoeveel
fascisten er zijn, hij vraagt waar ze
zijn."
Wie teveel Amerikaanse oorlogs-

films beeft gezien en in de waan
verkeert dat oorlog een spelleqe is,
heeft dringend nood aan een moker-
slag. Die slag beet ongetwijfeld Ga en
kijk. (JR)
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Likjes
Deze Russische films hebben niet alle-
maal een duidelijk omlijnd verhaal te
vertellen. Zo toont de film 'Abaresken
op het thema Pirosmani' twintig minu-
ten lang niks anders dan verschillende
ogen op de doeken van de schilder
Pirosmani. De film verbindt deze myste-
rieuze elementen met elkaar door tussen-
titels, kadreringen en muziek. De Geor-
gische regisseur Paradjanov lijkt vooral
gefascineerd door wat deze gescbilderde
ogen te zeggen hebben.
De film begint trouwens met de trage

, GA EN KIJK
Hier in bet imperialistische westen
kent men maar één type van oorlogs-
film, en dat is de klassieke, epische
film naar Amerikaans model (die de
laatste jaren toch enigszins wat in-
vloed blijkt te verliezen, getuige Deer
Hunter). De Amerikaanse oorlogs-
films waar wij het over hebben zijn
zonder meer tof De generaals zouden
onze vaders kunnen zijn, de verpleeg-
sters onze meisjes en de soldaten onze
grote broers. De Amerikaanse oor-
logsfilm gaat over helden. Ondanks
vele tegenslagen, ondanks een oog-in-
oog-konfrontatie met de dood, slagen
zij erin bet kwaad te overwinnen. In
Amerika denkt men bipolair: de
slecbten verliezen en de goeien halen
het. Enkele goeien (wie goed kijkt
weet onmiddellijk welke) offeren zich
op voor de goede zaak. Na afloop ben
je de weinige schokkende scènes al
vergeten en geef je toe dat het mooi
geweest is: zo'n oorlog wil je ook wel
meemaken. Oorlog is tof want jouw
generaal is een goeie, hij wint met
jou.

De Russische oorlogsfilm ziet het
even anders. Een oorlog levert geen
helden op, maar enkel verliezers. De
boofdrolspeler in het door Elem
Klimov geregisseerde Ga en kijk is
een anti-beid: een jongen vindt zijn
familie door de Duitsers uitgemoord.
Hij komt terecht bij partizanen, is
ooggetuige van de Vemichtung van
een dorp: alle inwoners worden in
een scbuur bijeengedreven die in

sualiteit. Ook hier staat het onkonventio-
nele beeld centraal. De film is heel
statisch opgebouwd, en op bepaalde
momenten wordt er enkel met één
statiscbe omkadering gewerkt, zodat je
de indruk krijgt dat je naar een toneel-
stuk zit te kijken. Ook het verhaal lijkt
vaak een inkoherente aaneenschakeling
van losstaande mytische taferelen.
In elk geval is het duidelijk dat we

recent uitgegeven Russische films ge-
weld aandoen door ze allemaal over
dezelfde kam te scheren en onvermijde-
lijk in verband te brengen met Glasnost.
Heel wat films leggen namelijk heel
nadrukkelijk het aksent nièt op het
politieke gebeuren, maar onderscheiden
zich juist door een heel oorspronkelijke
onkonventionaliteit in inhoudelijk en
formeel-technisch opzicht. .

Claudia Van de Velde

ontwikkeling van een foto waarop de
schilder Pirosmani zelf staat. Deze foto
werd genomen in een tijd waarin de
eerste fotografische afbeeldingen nog
maar pas technisch mogelijk waren. De
mensen die poseerden moesten soms IS
tot 30 minuten lang bewegingsloos in de
lens blijven kijken. Dit veroorzaakte
meestal een ietwat ijle en tegelijkertijd
veelzeggende blik in hun ogen. Het lijkt
alsof die ogen zelfstandig zijn geworden
ten opzicbte van de rest van het lichaam.
Het zijn dergelijke ogen die Paradjanov
toont aan de toeschouwer die er zelf het
verhaal in mag zoeken.

Politiek

'De legende van Fort Soeram' was de
eerste film die Paradjanov maakte na
zijn gevangenisstraf wegens homosek-

DIT IS JOO

Door:[I]lmH Hendrik ~elagrange
_____L-~F~i~lip~D~ut~o~lt~----------------------------------

~ GeertWaegeman

;~--~

IS

aanwezig zijn, ontgaat ons beel veel. Een
Russisch filmkritikus vergeleek dit ooit
met een ijsberg: in het Westen herken-
nen ze enkel bet topje, in de Sovjetunie
zijn ook de zeven-acbtsten die onder
water zitten zichtbaar.

Maar ook met de vorm van de film
gaan Russische regisseurs soms verras-
send te werk. De in het Westen vaak

Je bent het waarschijnlijk al moegehoord. Vooral nu met de gebruikelijke vormvereisten ~orden
jaarwisseling krijgje inde pers de begrippen glasnost en perestrojka zonder meer over boot:d. gegooid, Zo

. beeft German een geweldige afjeer van
~ pas en te onpas naar het hoofd gc:slinger~ Soms ~t he~ wel, snelle montage. De opeenvolging van de

degelijk zover dat deze twee bouwstenen m de meuwe Sovjetrussische verschillende shots heeft daardoor
politiek worden voorgesteld als inhoudsloze synoniemen van elkaar. Het niet zelden een bruusk effekt, maar
Stuc houdt enige relativerende afstand van het overdreven entoesiasme. veroorzaakt ook een traagheid waar
Het brengt' de komende weken een heel eigen keuze uit de reeks van 'Yesterlingen niet altijd tegen bestand
onlangs vrijgegeven films uit het land van Gorbatsjov. die niet direkt met ZIJn.Ook het kamera~ IS in ~e film

. .. ' ongewoon nadrukkelijk aanwezig, als
glasnost m verband te brengen ZIJn. een soort observerende buitenstaander,
Als belangrijkste namen springen Ger- film meestal verwacbten. Het zijn de die het verbaal op de voet volgten die
man, Paradjanov (geprogrammeerd in persoonlijke handelingen en twijfels die bepaalde bewegmgen ~~ irriterend
januari) en Muratova (in februari ge- centraal staan, en niet zozeer abstrakte lang volgt. Westerse k~ltlCInemen dan
pland) in bet oog. Deze regisseurs politieke idealen. Germans benadering ~k .vaak de beoordeh~g 'on~~ganke-
onderscheiden zich vooral door hun vrij van de protagonist die twijfelt, en hjk' ID de. mond. Toch IS het JUIStdoor
onkonventionele kijk op de filmkunst. worstelt met het verleden, heden en deze maruer van ?Llnen dat er enkel ~n
Het gevoel, de impressionistische weer- toekomst (de komst van de ultieme harde kern overblijft, van alle konventies
gave van de werkelijkheid primeert bij revolutie die uitblijft), is veeleer psycbo- en strenge vormvereisten ontdaan.
hen boven nauwgezet uitgebalanceerde logisch dan politiek of sociaal. Het
kunstgrepen. Vooral in 'Mijn vriend Ivan vertoningsverbod dat deze film werd
Lapsbin' van Alexei German lijkt de opgelegd, sloeg dan ook in de eerste
organische eenbeid van beeld en verhaal plaats op de nieuwe mentaliteit die in de
duidelijk aanwezig. Het hoofdperso- film voelbaar is, in plaats van de normale
nage, de detektive Lapshin, is één van de censuur omwille van feitelijke gegevens
laatste 'beroepsverraders' , die de maat- die ongewenst onthuld worden. Ook de
schappij moet zuiveren van bezoede- tweede film van German op bet pro-
lende elementen. Hij staat als het ware gramma 'Twintig dagen zonder oorlog'
op de drempel van de Stalinperiode. is een heel individualistiscbe weergave
Wanneer hij in zijn eentie overgaat tot de van de objektieve oorlogssituatie. Alle
eksekutie van een zwarthandelaar, luidt ellende en geweld verdwijnen naar de
hij met deze daad een nieuw tijdperk in: achtergrond, terwijl een liefdesgeschie-
dat van de politiestaat. Op dat moment denis op het voorplan staat.
wordt ~pshin zel~h~~slachtoffer van de Waarscbijnlijk hebben wij als wes-
~evol~t1e,waar hij ZIJnbele leven naar terse kijkers nog heel wat te leren bij het
ingericht had. kijken naar Russische films. Alleen al
German toont in deze film niet de wat de sociaal-historische acbtergron-
stereotiepen die we van een Russische den betreft, die nadrukkelijk onderhuids

----------- --------------
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Joden op de vlucht
en katolieken. Op het einde van de jaren
'30 werd het namelijk duidelijk dat het
nationaal-socialisme helemaal geen re-
kening wenste te houden met de Kerk.
Na een tijdje werden niet enkel meer de
joden vervolgden, maar ook katolieken.
Daardoor sloten katolieken en joden
nauwer bij elkaar aan, maar dat was

stuk de bekering van de joden» eigenlijk vooral een Frans fenomeen. In
Veto: De katolieken blijken wat hun _België heeft het ook bestaan, maar het is
houding tegenover de joden betreft, later weer ongedaan gemaakt.»
nogal uiteen te vallen in verschillende Veto: Die toenadering kwam er dus
strekkingen. Enerzijds zijn er katolieken eigenlijk pas 1IIlIioJ de katolieken zelf
die zich ergeren QIllI dejoodse vluduelin- bedreigd werden. De katolieke hebben
genstroom en anderzijds werd er een niet van meetafaan tegen dejodenvervol-
Katoliek Bureau voor Israëlopgericht, ging geprotesteerd
dat de toenadering tussen katolieken en
joden wou bewerken.

België beeft er zijn buik van vol
• venoIa VUl p.l

terecht kwamen. In de jaren twintig
waren al vele Oosteuropese emigranten
naar België gevlucht Dat was vooral te
wijten aan de drie golven van pogroms
tussen 1880 en 1920 in Rusland, Oe-
kraïne en Polen. Aanvankelijk kwamen
de meeste joden in de Verenigde Staten
terecht en fungeerde Antwerpen enkel
als doorgangshaven. Maar in 1925
sloten de Verenigde Staten en Zuid-
Amerika de toegang tot hun land in
grote mate af zodat vele verpauperde
Poolse joden in België terecht kwamen.
Op het einde van de Eerste Wereldoor-
log telde ons land ongeveer 10.()()()
joden, terwijl dat in 1930 opgelopen was
tot ongeveer 50.()()().
Een tweede golf van joodse vluchte-

lingen kwam over na de machtsover-
name van Hitler in januari 1933. Het ... ------ ... -- ... -~------------ ... - ...nazistische antisemitisme werd nu offi-
cieel bekrachtigd en vele joden hadden
de boodschap begrepen. Lieven Saerens,
licentiaat moderne geschiedenis en ini-
tiatiefnemer van de tentoonstelling, licht
toe waar de joodse vluchtelingen op dat
moment vooral terecht kwamen:

Saerens: "Vanaf 1933 vluchtten ze
vooral naar Palestina. Maar de Engelse
regering, die Palestina onder haar man-
daat had, heeft op een bepaald momentI
kwota uitgevaardigd. Na 1938 kwamen
de meesten opnieuw terecht in
Verenigde Staten. Daarbij valt vooral het
volgende op: de meeste landen stellen op
een bepaald moment kwota voorop,
maar die kwota zijn bijna nooit bereikt
geworden. De meeste landen hebben
nooit zoveel, zelfs minder, vluchtelingen
aangenomen dan toegelaten was.»
"Omstreeks 1933 hoopte men nog

altijd dat Hitler slechts een ééndapvlieB
WIlS en dat er weer snel een andere
regering in Duitsland zou komen. Er zijn
dan ook velejoden naar de buurlanden,
zoals België en Nederland gevlucht. Dat
was niet zo ver en bovendien was ook de
taal verwant.»

Saerens: "Nee, in katolieke bladen kon
je zelfs lezen: "De socialisten protesteren
nu wel tegen de jodenvervolging, maar
de socialisten hebben vroeger nooit
geprotesteerd tegen de vervolging van
katolieken in Mexico en Spanje. Toen
zwegen ze." De katolieken protesteerden
dus zelf niet mee, want dan zouden ze
-meedoen met hun aartsvijand, de socia-
listen.»
«Na een paar jaren beginnen de

socialisten en de kommunisten de kato-
lieken echter aan te sporen om zich aan
'hun kant te scharen, want zij verkondig-
den dat na de joden ook de katolieken
aan de beurt zouden zijn. Zij motiveer-
den de katolieken om een front te
vormen tegen de gemeenschappelijke
vijand»
(Je kan de katolieken in die periode

eigenlijk niet als één groep behandelen,
Iwant de katolieke partij bestond toen

I
nog niet. Je had verschillende strekkin-
gen waaronder de konservatieve en de
demokratische strekking. Anti-joodse

Ibezwaren vind je bij zowat alle katolie-ken, met als enige uitzondering het blad
. Elkcerlycvan Frans Van Cauwelaert dat
de joden welkom heet na de Kristall-
nacht. Het zijn wel vooral de konserva-
I tieven en de katolieke middenstand die
Ihet he~ tesen de joden reageerden»
IDe Belgische joden hebben zelf ook
,initiatieven ondernomen om zich tegen
de antisemitische wetgeving van nazi-
'Duitsland te verzetten. Aanvankelijk
:(1933) trachtte men door een wereld-
wijde boykot van Duitse goederen te
reageren op de maatregelen. Antwerpen
was daarbij de stuwende kracht Naar-\'. ."J."~,;;~~.r'j mate de nood steeg kwam het aksent

_.. .. «lI. t fir".1I'!..f) .~ Y steeds meer te liggen op de financiële,
medische en juridische hulp aan de
vluchtelingen. Aangezien België in 1938
nog enkel als transitland wou fungeren
legde de Belgische joodse gemeenschar
zich vooral toe op de bijstand bij verdere
emigratie.

Saerens: ..De joodse frontvorming in
België is wat gehinderd geweest door het
feit dat de joden voor 1940 in België
geen hechte groep vormden. Er waren
tegenstellingen tussen de hogere bour-
geoisie en de recente, armere Oost-
Europese immigranten, tussen zionisten
en niet-zionisten, tussen rechtse en linkse
groepen ... Pas op het einde van de jaren
'30 is men effektief een blok gaan
vormen en zijn er steunkomitecs ont-
staan. Maar toen was het eigenlijk al te
laat Duitsland had Polen, Tsjechosl0-
wakije, Sudeten1and en Oostenrijk al
veroverd Ze stonden al aan de grens van

meer illegale vluchtelingen aan de grens
onderschept, maar vanaf augustus 1938
werden in Antwerpen en Brussel razzia's
gehouden naar illegale inwijkelingen. Na
de Reichskristallnacht werden dan weer
voor enige tijd geen vluchtelingen meer
teruggestuurd. Bovendien besliste de
regering om tweehonderdvijftig joodse
kinderen toe te laten. Kommunisten en
socialisten drongen aan op een menselij-
kere aanpak van de vluchtelingenproble-
matiek. Naarmate de joden later emi-
greerden, werd het voor hen steeds
moeilijker om een land te vinden dat hen
nog wou opnemen. Alleen die joden die
beschikten over een geldig paspoort,
reisvisum en voldoende financiële mid-
delen, mochten in België verblijven.
Daarbuiten wilde België nog enkel als
transitland fungeren.

Saerens: «Het Katoliek Bureau voor
Israël was wel de spreekwoordelijke
uitzondering die de regel bevestigt. De
opbouwende, verzoenende houding van
die katolieken sprongen er echt tussen-
uit: ze streefden naar een volwaardige
gelijkwaardige dialoog tussen joden en
katolieken.· Kardinaal van Roey heeft
dat Bureau op een bepaald moment

Deze nietsvermoedende Jood werd door God wandelen gestuurd Eeuwen en
eeuwen moest hij ronddolen op deze aardbol Dat komt ervan Kristus niet te
willen helpen op zijn lijdensweg. Er zijn er voor minder de verdoemenis
ingegaan.
De anti-joodse gevoelens van grote trouwens opgedoekt Officieel-heette het

bevolkingsgroepen steunden in de jaren dat de aktiviteiten van het Bureau olie
'30 op verschillende gegevens. goten op het antisemitisme. Maar vol-
Saerens: «De ekonomische krisis was gens mij ~as h~t eerder een pogin~ om
de belangrijkste oorzaak van de wrevel de ~erkelijke di~oog tussen katolie~n
bij de bevolking. De vluchtelingen e~.jode~ te ver~deren ..De ke!kelijke
kwamen op een ongelegen moment, en hierarchie ~erdedigde die. mamer van
bovendien waren het dan nog joodse sa~enwer~g hele~ ~et Een wer-
vluchtelingen. In tweede instantie speelt kelijke!. g~lijkw~e ~oog h?~~
het religieuze aspekt dus ook een rol. Het name~jk in dat belde ~jen water .!)ij
anti-judaïsme steekt bijvoorbeeld de kop de WIjn doen: de. katolieke dogmatiek
op wanneer men op zoek gaat naar de kw~ ~door m ~ev~ en de mo-
oplossing voor het vluchtelingenvraag-' gelijkheId tot bekering VIel helemaal
stuk. Er wordt voorgesteld om de joden weg.»
een eigen kolonie te geven, op een «Op sommige momenten is er wel
bepaald moment werd er hier in België meer toenadering geweest tussen joden
zelfs geopperd om Belgisch KOngo open
te steDenvoor de joden. Anderen sluiten
dan weer aan bij het zionisme en willen
.de joden onderbrengen in Palestina. In

Saerens: «De negatief evoluerende hou- De Standaard en de G!lzet van Antwer-
ding tegenover de joden is in eerste pen werd er anderzijds dikwijls aan
instantie een gevolg van de ekonomische toegevoegd: "De joden, zijn eigenlijK tot
krisis. Ook de stijging van het aantal eeuwig zwerven verdoemd. Ze zullen
vluchtelingen speelde een grote rol, nergens tot rust kunnen komen. Het
vooral na de Anschluss van Oostenrijk jodenvraqstuk zal dan ook eeuwig
in 1938 met een serieuze piek na de blijven bestaan." De kartoon die op de
Reichkristallnacht Andere grote landen affiche van de tentoonstelling staat
zoals Amerika en Frankrijk waren ook afgebeeld, refereert aan die opvatting:
niet echt bereid om nog veel vluchtelin- daarop zie je de 'Wandelende Jood'.
gen op te nemen. In juni 1938 ging de Deze figuur zou geweigerd hebben om
Konferentie van Evian door, een interna- de gekruisigde Kristus hulp te bieden.
tionale konferentie die samengeroepen Daarom werd hij door God verdoemd
was door president Roosevelt van Ame- en was hij tot eeuwig zwerven veroor-
rika. Het ging daar om de konkrete deeld.»
vraag: 'Wie is er bereid om x aantal «Het religieuze aspekt leidde niet echt
vluchtelingen op te nemen'l' Daar tot jodenhaat, maar het vertroebelde de
kwam echter geen konkreet antwoord visie van de katolieken wel enigszins. De
op. Iedereen vond wel dat er 'iets moest katolieken hebben het specifieke, racisti-
gedaan worden', maar niemand deed sche antisemitisme van de Nazi's lange
konkrete voorstellen. Ook België keek tijd onderschat. De gevaarlijke konse-
daar dus de kat uit de boom en hanteerde kwenties van de racistische jodenhaat
het argument dat zij als klein land toch werden niet onderkend. Belgische pries-
ook niet veel konden doen.» ters en geestelijken die over het antisemi-
Na het mislukken van de internationale tisme artikels publiceerden, gingen niet
konferentie stelde de Belgische regering in op het antisemitisme, maar propageer-
zich nog harder op. Er werden niet alleen den als dé oplossing van het jodenvraag-

Wrevel
Na de Duitse anneksatie van Oostenrijk,
in maart 1938, trad de Belgische regering
radikaler op tegen de nieuwe vluchtelin-
gen. Bovendien riepen de 'rechtse' pu-
blieke opinie en de anti-joodse organisa-
ties op tot een strenger optreden. In de
traditionele katolieke opiniebladen
klonk vanaf 1938 een groeiend onge-
neegen over de joodse vluchtelingen-
stroom door. In het midden van 1938
stuurde de Belgische minister van Justi-
tie driehonderd rijkswachters naar de
Duits-Belgische grens om joodse vluch-
telingen die niet over de nodige immi-
gratiepapieren beschikten, terug te stu-
ren. De Belgische staatsveiligheid stond
op het punt geen vluchtelingen meer toe
te laten. De minister verantwoordde zijn
optreden door te verwijzen naar de
sociaal-ekonomische krisis, de beperkte
oppervlakte van ons land, het groeiend
antisemitisme en het feit dat België zich
reeds voldoende van Zijn taak bad
gekweten.

Bios, Chemika, Wma
• 0012/1 om 22.00 u: Nightol science
TD met optreden van The Manchester
Carry Chain, in zaal Thier, ink. 80/100,
deuren: 21.00 u.

L&W
• Wo 11/1 om 20.00 u: Film 'The Great
Dictator' van Charlie Chaplin, in
MSI 03.18, opbrengst tvv Vredeseilan-
den. Om 22.00 u: L&W-TD in zaal Lido,
ook opbrengst Vredeseilanden.

• Do 12/1: Fakbaravond, Blijde In-
komststr. 11, opbrengst vaten voor Vre-
deseilanden.

Psychologische Kring

• Di 10/1 om 21.00 u: Raad van Be-
heer van de vzw Psychologie, in het
Kringlokaal.

• 00 12/1 om 21.00 u: Jenever-avond
in de Shrink, ink. gratis.

VTK
• Wo 11/1 om 20.00 u: VS-Kongres:
bedrijfsleiders en diplomaten spreken
o.a over het Amerikaanse financiêle
systeem, de Amerikaanse manage-
mentsfilosofie ol Entrepreneurship in
Silicon Valley,in gebouw voor onderwijs
en navorsing, op Gasthuisberg.

:België.»
De-tentoonstelling biedt een overzicht
van wat er in de eerste decennia van de
twintigste eeuw met de joden gebeurde:
de gebeurtenissen in Nazi-Duitsland, de
vluchtelingenstroom naar België en de
reaktie daarop ván de Belgische bevol-
king en regering. Reprodukties van
foto's en krantenartikels roepen deze
vooroorlogse jaren in herinnering. Boe-
ken en affiches laten zien hoe racistisch
ideeëngoed zich vlot kon verspreiden.
Wie wat nauwkeuriger toekijkt, stoot
regelmatig op onverwachte gegevens.
Zoals de aktieve participatie van joden
in de Vlaamse strijd bijvoorbeeld:
Saerens: (Ja, ik vond het interessant om
dat even te vermelden. Net zoals er op de
tentoonstelling een foto getoond wordt
van joden die in de Steenkoolmijnen
werken. Joden worden veeleer geasso-
cieerd met kapitalisten dan met mijnwer-
kers.»
«De Vlaamse beweging was toen

vooral een Antwerpse aangelegenheid.
De deelname van joden aan de V1aamse
beweging is vooral frappant omdat de
Vlaams-nationalistische beweging zich
later tegen de joden gekeerd heeft De
joodse flaminganten zijn naderhand dan
ook uit de Vlaams-nationalistische ge-
schiedenisboeiges geschrapt»

Carla Rosseels

:BE'"TE p_... .B~ :PE
.:BAH\< VAN HiER
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Omdat veiligheid belangrijk is

"Men zou half Leuven wegens
onveiligheid kunnen sluiten"
Helemaal aan het uiteinde van de Celestijnenlaan, achter het

rekencentrum, vind je de Veiligheidsdienst van de KU Leuven
terug. Aari de periferie van de universiteit Noem het een stille

symboliek van haar werkelijke positie. Leuven heeft niet bepaald de
naam een levensgevaarlijke stad te zijn. Men is ingedommeld, en voor
degenen die het aspekt "Veiligheid" moeten behartigen blijkt het vaak
moeilijk om hun bekommernissen ingang te doen vinden bij hogere
instanties. "Eigenlijk rou er hier ook eens een stevige brand met een
tiental doden moeten uitbreken. Dan rou men eindelijk ten volle beseffen
dat onze eisen omtrent brandveiligheid wel degelijk belangrijk zijn. Maar
dat magje natuurlijk niet schrijven". Een verzuchting die Veto optekende
tijdens een gesprek met Jos van Neck, hoofd van de Veiligheidsdienst en
Raf Dechamps, specialist inzake studentenkamers.

Dechamps: «Inderdaad, maar je moet Van Neek: <Je moet de taak van onze
onze positie juist inschatten. Het is niet dienst juist inschatten. Wij moeten geen
omdat wij niet ~et een proc:es-verbaal in enkele ~~ing. neI'?,en. Die verant- dat veiligheid echt belangrijk is. Alleen uitzonderingen op de regel zijn. We
de han~ een huis kunne~ binnenstappen woord~liJ~eld ligt by mensen op an- kunnen wij echt niets. Natuurlijk, voor hebben het eigenlijk liever over de
dat WIJ geen grote Invloed zouden - dere ~IV?s: de Raad voor Studenten- een dienst met beperkte middelen en een andere pedo, 's.
hebben» voomerungen en de Raad van Beheer, beperkt aantal mensen is dat niet altijd
«Wij konden en kunnen nooit optre- om de belangrijkste te noemen .. Wij even gemakkelijk.» Van Neek: «Het Justus Lipsiuskollege

den bij mistoestanden in stad. Uiteinde- treuren daar niet om. Wij bekijken alles. is... euh, laten we zeggen, een stuk
lijk waren het privee-kamers, en dienden vanuit één aspekt, namelijk de veilig- Veto: Dan IS er tOC?nog een hele weg af veiliger dan vroeger. Daar is men op de
de eigenaars geen rekening te houden heid. Op dergelijke vergaderingen dient u: Ie~gen. De pedo, s van ~~~nvoor- goede weg. Natuurlijk, die deuren die
met interne zaken van de universiteit men ook rekening te houden met andere uemngen zouden wat veiligheid betreft 's avonds gesloten zijn, dat is en blijft een
Nadat we echter een degelijke koördina- invalshoeken. Dikwijls betekent dat heel wat te wensen overlaten: probleem bij de Just, Louter vanuit
tie met de brandweer op poten hadden budgettaire beperkingen» Dechamps: «Je moet ze niet allemaal veiligheidsstandpunt kunnen we daar
gezet, ging alles vrij gemakkelijk. Als wij «Op zich is dat niet zo erg, indien er over dezelfde kam scheren. Neem nu niet gelukkig mee zijn. Maar ja, bij die
vandaag grove nalatigheden konstate- maar goede samenspraak is met ons, en Holleberg. Een tijd geleden is daar een maatregel zullen wel andere overwegin-
ren, rapporteren wij alles aan de brand- de mensen voldoende rekening houden brand geweest met een frietketel. Wel, gen meegespeeld hebben, zeker» .
weer. Zij gaan zich dan ter plaatse van de met onze opvattingen. Zo'n initiatief als dat noem ik nu eens een modelbrrmd. «Alle andere peda's zijn voor een stuk
situatie op de hoogte stellen en sluiten de Denkgroep Studentenhuisvesting, Het hele huis en de verantwoordelijke op de goede weg. Neem nu bijvoorbeeld
het zaakje. De brandweer heeft hiervoor waar wij met mensen uit andere dien- diensten waren onmiddellijk gealar- Carnillo Torres. Intrinsiek is dat een vrij
immers wél de bevoegdheid» sten, met akademici en studenten samen meerd, de brand kon onmogelijk uitbrei- veilige peda: volledig in beton, overal
Van Neck: «Historisch gezien is het in ~n diskuteren ro.nd ~emee~hap- ding nemen door de goede komparti- bran~.blussers en brancihaslx:ls. Nu was

Van Neck: «Aandacht van de wetgever Leuven dat de bewustmaking rond peliJ~ punten, dat ymd ik positief en mentering. Alles was daar volledig het biJde ~tudenten van Camillo toppunt
voor onze materie is vanzelfsprekend veiligheid op studentenkamers gestart is. alleszms voor herhaling vatbaar.» "onder kontrole", en w hoort het van. ambiance ~?I elkaar kletsnat te
noodzakelijk. Tegelijk moeten we echter Samen met de mensen van de Huisves- «Onze voornaamste taak is immers ook» spuiten, Natu~rlÏJk bracht dat water-
teeds h t I ti hi tstell tingsdi nst . konstant druk 'tg nsiblliseri W" schade met Zich mee en een hoops e re a eve ervan vas en. e IS er UI eoe- se tusertng. y moeten ervoor kun- Veto· Iedereen weet dJJJ Holleberg en het de llig 'de De direk
Je kan de beste wetgeving die denkbaar fend op de stad Leuven om orde op nen zorgen dat iedereen doordrongen is Van ·Dalekoll-e de twee eelukkiee an rbese°lngezedanetoestan n. d-. .....6' o· o· teur oot maar om gewoon e

ZOEKERTJES • G~ht: mense~ d.!e avo~den rond • Wachten, wachten, gepieker, geratio- • Typen van thesissen op tekstverwer- brandslangen zonder water te zetten.
astrologie opzetten In t Stuc In okt. en naliseer, veel psychoblablabla: ik wil ker. 55 fr./blad. Kris Rosselle, Naam- Toen ~e dat. mer~n, hebben we
nov. Johan V. Boogschuttersstr. 34, geen bruggen opblazen: Nouja, brug, sestwg. 130, Heverlee. ~ 20.70.77. natuw:liJk onnuddelliJ~ geageerd. Dat
Heverlee. niet veel meer dan een imaginair garen- • ... .. ~ met. ~r dergelijke maa~el~n,
• Drie ruime kamers te huur in zelfde draadje, niet? Sioux meisje. Wil diegene die .op d~ 1/12 uuJn die ongetwijfeld met goede tntennes
. ....' .. blauwe damesfiets pikte die terugplaat- werden genomen, reduceer je de veilig-

?UIS. Sc~?peliJke.pnJs. v.nJ vanaf feb. • Te koop: Mobijzette Motobecane. 3 sen? Hilde B" Parkstr. 66. heid tot nul »
89. Bel by Stef op Geldenaaksevest 94. jaar oud, prijs te bespreken helm en slot . . h
Tijdens weekend: • 051/20.51.95': gratis ~ 233732 vraag:WU Ann • Verloren in Albatros op di 13/12: ~<~u .moet Je wel w~n ~t et. _ ', ~ ',1" . !'. .. . , . witte linkersportschoen, merk Stan- ~eiligheldsreglement op Zich vnj stre~
• NIet-onknappejongen, t is geen grap, • Gevonden op 15/12: dameshorloge; _Smith-Adidas, maat 36. Rechterschoen ~ e~. ~ g~ ook. Toch ~ Je
please try agam ... de bijbehorende damesarm mag deze wacht op hem bij Geert P. in de De dik~Jls met ~tsen ..dat men ~ alle
• Enig idee waar mijn donkerblauwe komen halen, mits beschrijving en kleine Bayostr. 47. ?pzt~~n onmiddellijk =alles In o~de
damesfiets, nr. PIAW136861C zich be- vergoeding voor de moeite van de. .' . IS. WIJ vragen dat ook met Som~e
. d ? Laa dan b . _ A C eerlijke vinder: Bart, Van Evenstr. 24. Te huur. ruime .~meubelde studio aspekten, wals een goede evakuatie of
VGtnt Idlt 4/a4Q9uIeHtswetelnaan . ., met bad en terras. PnJs 9500 fr. en elektr. branddetektie, vinden we prioritair. De
roenve n. , ever ee. • G d boek' d SI""" 47 28 83 . .. evon en: In e paanse taa . "" . . . kompartimentering mag dan achteraf

en vertàlingen Ter.ug te k~jgen: Groot Begijnhof 23A • Manhattan, Te-Bed-Leg-Hem-TD. komen.»
(Michel). Titel meebrengen! Blonde leukerd brengt op knie- en «Weet je, als. all~ huizen. g~loten

soloversie 'Don't you want me, baby?' Z?uden wo.rden die met voll~g In orde
Wie is zijn vriend met donker haar die ZIJn,dan ging half Leuven dicht. En de
dit geamuseerd volgde en het bij oog- helft van de universitaire gebouwen»
kontakt hield? Carine, Bergstr. 11. Walter Pauli

• Namen kennen geeft houvast. Het
maakt de werkelijkheid hanteerbaar.

• Wie verkoopt mij de boeken 'Pan' en
'Mysteriëen' van Knut Hansum of kan
me vertellen waar ze te vinden? Hen-
drickx S. Regastr. 30.

• Bruine pennezak verloren in het
Centrum voor Ziekenhuiswetenschap-
pen. Gelieve terug te bezorgen aan
P. Becuwe, Mechelsestr. 139 na
18.00 u.

Veto: In Gent zijn er vorigjaar enkele
studenten op hun kot gestikt door
uitwasemingen van defekte gaskachels.
In Leuven is dJJJ tot dusver nog niet
gebeurd Tot dusver ...
Decbamps: «Ik denk ook niet dat zoiets
vrij vlug zal gebeuren. In Leuven hebben
we immers al langer dan vandaag enige
traditie aangaande brandveiligheid. De
laatste grote brand op studentenkamers
is ook reeds enkele jaren geleden. Wij
aarzelen ook niet om - indien we écht
onveilige toestanden konstateren op stu-
dentenkamers - het pand onbewoonbaar
te verklaren» .
«We hebben in dit opzicht reeds

enkele merkwaardige 'suksessen' kun-
nen optekenen. Bij een kontroleronde
stootten we in de Mechelsestraat op een
viswinkel. Boven de handelszaak waren
studenten gehuisvest, en troffen we echt
schandalige toestandeh aan. Enfin, de
onveiligheid tartte gewoon de verbeel-
ding en er kwam een verbod om nog
langer studentenkamers te verhuren.
Nog geen twee maanden later brandde
het huis tot de grond af»

Veto: Het fenomeen "gaskachel': is dat
niet al lang een anakronisme in Leu-
ven?
Decbamps: «Neen. Op studentenka-
mers kom je nog herhaaldelijk gaska-
chels tegen. Het is dus niet w dat alle
kamers centrale verwarming hebben.
Het volume ervan is natuurlijk gevoelig
gedaald. Maar toch, er zijn nog steeds
een behoorlijk aantal kamers die met gas
verwarmd worden. Onverantwoord is
dat dergelijke gevaarlijke toestanden niet
aan een specifieke wetgeving onderwor-
pen zijn. Gelukkig is de situatie aan het
veranderen, en hebben we tegenwoordig
kennis van enkele wetsvoorstellen.»

• Te huur: kamer voor meisjes in
Vesaliusstr. 63 (CV, stromend water,
douche, gem. keuken). Prijs: 4350 fr.
Kontakt opnemen met Emmy of Anne-
lies of ~ 012/23.34.69.

• Te huur: jongenskamer, 4300 fr. alles
inbegrepen. Gem. douche, WC, keuken,
fietsstalling. Tervuursestwg. 56, achter-
ste blok, eerste deel, vragen naar Johan
Jespers. ~ 015/31.20.70

• Te huur: ruime ongem. zeer gezellige
studio - ing. keuken met tt. en img.
badkamer. 12.000/maand, 3 maand
waarborg. Weidestr. 8, Iste verd. Te
bezichtigen ter plaatse.

is uitdokteren, als de bewoners hun
verantwoordelijkheid niet opnemen,
wordt de waarde van die hele reglemen-
tering sterk verminderd»
«Meestal gaat het hierbij om erg

kleine en dagdagelijkse zaken, kleine
aanpassingen in het gedrag. Neem nu
bijvoorbeeld de gaskachels. Het is abso-
luut noodzakelijk dat studenten met
dergelijke verwarming op hun kot steeds
voor voldoende verluchting zorgen, Dat
lijkt erg logisch, maar al te vaak stellen
we het tegenovergestelde vast Zeker als
het koud is of vriest, merken we dat het
merendeel der studenten de vensters
flink gesloten houden. Mag niet. Eén-
maal hebben we zelfs gekonstateerd dat
men de bestaande verluchting met hand-
doeken had dichtgepropt ...»

Veto: In feite zijn jullie toch onmachtig
bij dergelijke situaties. Als veiligheids-
dienst hebben jullie toch geen enkele
wettelijke bevoegdheid.

• Luma: typwerk
'tjl' 02/380.12.80.

zaken te stellen. Na jaren en jaren van
aankloppen zijn de stad en de brandweer
uiteindeliJk gevoelig geworden voor
onze eisen. Het was wel niet gelJlllke-
lijk. In Leuven, binnen de ring, zijn er
niet minder dan 20.000 studentenka-
mers op 30.000 inwoners. De student en
zijn huisvesting waren voor de Leuve-
naars een puur ekonomisch gegeven.
Bijkomende investeringen voor veilig-
heid zouden gegarandeerd kapitalen
vergen, en de plaatselijke kotbazen
waren er echt niet happig op deze kosten
te dragen»
«Uiteindelijk zijn er dan in de tijd

enige spektakulaire branden geweest in
cinema's. Toen zijn de mensen beginnen
nadenken. Pas na de grote brand in de
Inno, met enorm veel doden, was echt
iedereen ervan overtuigd dat er iets
moest gebeuren. Toen is het voor ons
wel gemakkelijker geworden. Enerzijds
is er de reglementering van het ARAB
(het Algemeen Reglement voor Ar-
beidsbescherming) gekomen.In't974 is
hier in Leuven dan het Veiligheidsregle-
ment van de Stad goedgekeurd. Nou ja,
van de stad ... Je moet weten dat de
teksten hiervan door mensen van de
universiteit geschreven zijn, een samen-
werking tussen ons en de Huisvestings-
dienst De stad heeft onze reglementen
gewoon overgenomen»

Veto: Naar privee- verhuurders is het wel
betrekkelijk gemakkelijk om streng te
zijn. Naar de universiteit, jullie eigen
werkgever, zal zo'n onkreukbare positie
wel veel moeilijker vol te houden zijn.

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

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

Gebruik onderstaand rooster, J teken per vakje, J vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5.

10 BF
20 BF
30 BF
40 BF
50 BF
60 BF

KRUISWOORDRAADSEL
Arme De Jaeger en loge Waegeneers mogen hun eksemplaar van 'Het
Scbommelpaard' van Hugo Claus komen halen. En verdiend. Zij behoren
d.pdelijk tot de intellektuele elite van ons puzzelpubliek. De meeste
kandidaten braken hun tanden op een persoonlijk voornaamwoord van één
letter. I, x of blanko? Probeer het eens met 'u', dames en heren. Deze keer
zullen we het jullie niet zo gemakkelijk maJcen. En er is maar één prijs te
winnen: 'Uit de memoires van een mensenredder' van Dirk Aye1t

Kooiman.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
r-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Horizontaal - 1. Inlichtingen 2. Voorzetsel - echtgenote 3. Enzy-
men 4. Studies - open plek in het bos 5. Besmeerde 6. Pijn -
verlichting 7. Reeks stokslagen 8. Zeldzaam - menselijke stof
9. Sukkelend 10. Wimpels

Vertikaal - I. Mozaïek 2. Voorzetsel - golfafslag - Antwerps
werkvolk 3. Kinderachtig 4. Anagram voor 'loflied' - zwaardwalvis
5. Inkomsten aan entreegeld - gewicht 6. Deel van een huis 7. Turks
bevelhebber - Frans lidwoord 8. Visaanhangsels 9. Roem -
meisjesnaam 10. Meisjesnaam - echtgenote.

Derde Wereld
De Anti-Imperialistische Bond organi-
seert in de zomervakantie Derde We-
reldreizen. Het gaat om een enigszins
aparte, aktieve vorm van toerisme in de
vorm van werkbrigades en studiereizen.
Voor meer informatie: Kazernestraat68,
1000 Brussel dL 02/513.53.86.
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Gekomen om weer te
vertrekken

Vredeseilanden is lang niet de enige
ontwikkelingsorganisatie die daar aan
het werk is. De laatste tijd wordt Togo zo
goed als platgelopen door tal van grote
internationale instanties en een massa
NGO's. Dat de bevolking er de laatste
tijd eksponentieel toeneemt, zal daar wel
niet vreemd aan zijn. Die bevolkingstoe-
name heeft de druk op de gronden doen
toenemen. Men heeft in de landbouw
het drieslagstelsel opgegeven, en is min-
derwaardige grond in gebruik gaan
nemen. Maar de oogst stijgt niet evenre-
dig mee. De bodem is uitgeput en van
bemesting of bevloeiing is geen sprake.

Bovendien worden steeds meer bo-
men gekapt, ook als die nog niet
volgroeid zijn. Die jonge bomen houden
echter de vruchtbare bodemlaag vast.
De ontbossing van het moment leidt dan
ook regelrecht naar erosie en woestijn-
vorming. De vrouwen moeten vele
kilometers lopen voor water, hetzelfde
water waar ook het vee van drinkt, en
dat een bron is voor ziektes en bakte-

In die twee jaar dat de vier vrijwilli-
gers van Vredeseilanden in Dapaong
werken is er al veel veranderd. In twintig
verschillende dorpjes werden waterput-
ten geboord. Op 14 daarvan staat al een
pomp die men in de hoofdstad is gaan
kopen. Verder werden er drie stuwdam-
men aangelegd. Qat heeft per dam
20.000 manuren gekost, want zo'n
gevaarte is tot 100 meter lang, 7 meter
hoog en even dik. De dam moet
verhinderen dat het water in het regen-
seizoen wegvloeit. De landbouwinge-
nieur ter plaatse gaat proberen rond die
meertjes aan tuinbouw te doen en
boomkwekerijen op te zetten. Die fruit-
bomen zullen de voedselvoorraad kun-
nen aanvullen, het hout van de oudere
bomen kan als brandstof gebruikt wor-
den, en de bladeren zullen groenbemes-
ting mogelijk maken.

Jan Van der Linden

Van vrijdag 13 tot maandag 16januari
komt u Vredeseilanden overal tegen met
hun stickers, sleutelhangers en vredes-
poppetjes. Op het nivo van defakulteiten
zijn er ook enkele initiatieven. Zo is er
binnen L& Ween film, een fuif en een
fakbar-avond; allemaal tvv Vredeseilan-
den (zie Ad Valvas). Dinsdag zijn er in
MSI en L& W trouwens ook informatie-
standjes over de aktie. Ga dat zien.

Filmwedstrijd
Ralf Baumans, filmproducer van onder
andere 'De Collega's maken de brug',
zoekt een goed verhaal om te verfilmen.

I Onderwerp: de studentendoop. Niet
vulgair en plat, maar warm en diepmen-
selijk. Er mag zelfs een boodschap
inzitten. Je moet je ideeën niet omzetten
in een filmscenario. Een kort, eenvoudig
verhaal volstaat. De winnaar krijgt
50.000 frank. Je kopij stuur je op naar:
Kriteria-Films NV, Ralf Baumans, Vrij-
heidsstraat 24, 2000 Antwerpen.

Vredeseilanden staat als Niet
Goevemementele Organi-
satie voor ontwikkelinssa-

menwerking (NGO) de laatste
dagen voortdurend in de belang-
stelling. Haar ontwikkelingspro-
jekt in Dapaong in Togo loopt als
een trein en voor 1989 denken ze
alweer aan een nieuw Vredesei-
land. Daar is natuurlijk heel wat
geld voor nodig. Men hoopt twin-
tig miljoen bij elkaar te krijgen, drie
miljoen meer dan vorig jaar. Dat
mag geen probleem zijn als je 7000
vrijwilligers hebt die voor je de
straten afschuimen. Het geld is in
elk geval heel goed besteed.

In de grote groep Niet-Goevernementele
Organisaties voor ontwikkelingssamen-
werking in ons land - dat zijn er naar
verluidt wel 180 - neemt Vredeseilan-
den een wat aparte plaats in. In de geest
van haar stichter de Belg Dominique
Pire, Nobelprijswinnaar voor de Vrede,
legt zij heel veel nadruk op de dialoog
met de plaatselijke bevolking. Vredesei-
landen dringt niets op, maar laat de
betrokkenen zelf hun problemen oplos-
sen. Zij hebben vaak heel eigen ver-
wachtingen en ideeën, waar een ontwik-
kelingshelper niet genoeg aandacht aan
kan besteden. Vredeseilanden zal de
mensen stimuleren om hun lot in eigen
handen te nemen en stelt daarbij de
techniek ter beschikking, een eenvou-
dige techniek, steeds door de bevolking
zelf hanteerbaar. Want -men is niet van
plan eeuwig te blijven. Eens de mensen
opgeleid en de verenigingen uitge-
bouwd, vertrekt de Europese ploeg uit
het Vredeseiland.

Voedsel droppen
Een Vredeseilanden-projekt verloopt al-
tijd in drie fasen. De eerste, die van de
dialoog met de plaatselijke bevolking, is
daarvan niet de minst belangrijke. Het
zou een kwalijke vergissing zijn te
denken dat wij, Europeanen, de proble-
men veel beter zien dan zij. Trouwens,
de betrokkenen zullen maar echt willen
meewerken als ze zelf de nood aanvoe-
len. De mensen daar schijnen bijvoor-

Bemesting
Voor het ogenblik heeft Vredeseilanden
haar tenten opgeslagen in Dapaong, in
het Noorden van het Westafrikaanse
Togo. Er wonen zo'n 30.000 mensen.

14 'AG E N DA
Samenstelling:Jan Vander Linden

Maandag 9 januari
20.00 u BRIEFSCHRIJFAVONDKruipmet Amnesty Internationalin je pen voor pol~ieke

gevangenen, inkafeeRejean (eerste verd.),op de hoekTiensestr.en Geldenaaksevest, org.
AIKessel-Lo.

20.30 u FILMLoveisa FatWoman(AlejandroAgresti,1987),humormeteen bitterebijsmaak,
in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuc.

Dinsdag 10 januari
20.00 u LEZINGProfHermanParret: Postmodernismeen semiotiek,in 't Stuc (eerste verd.),

org. Univ.WgoLiteratuur.
20.00 u TEATERLaChutevanA.Camus doorLeThéätre National,inStadsschouwburg,org.

CC Leuven.
20.30 u RUSSISCHEFILMSGa en kijk(ElemKlimov,1984),een filmdie uonthutsten uitgeput

zal achterlaten, in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuc.

Woensdag 11 januari
12.00 u FAKULTEITSKONCERTBlazerskwintetvan de Munt speelt op. 26 van Arnold

Schönberg, in L&W,8ste verd.,org.CultuurcommissieKUL
20.00 u VS-KONGRESBedrijfsleidersen diplomaten spreken o.a. over het Amerikaanse

financiëlesysteem, de Amerikaanse managementsfilosofieof entrepreneurship in Silicon
Valley,ingebouw vooronderwijsen navorsing,op Gasthuisberg, ink.gratis,org.VTK

20.00 u KONCERTHarmonieorkesten Lemmenslnsttuut en KULeuven, in Stadsschouw-
burg,org.CC Leuven.

20.30 u BRIEFSCHRIJFAVONDKruipmet Amnesty in je pen, in Up,Jan Stasstr. 2, org. AI
Leuven.

20.30 u RUSSISCHE FILMS De Blauwe Bergen (Eldar Sjengelaja, 1983), over een
burokratischbedrijfdat uiteindelijkzichzelfvernietigt,in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuc.

Donderdag 12 januari
20.00 u JOERNALISTIEKGuy Mortierover weekbladjoernalistiek,in 't Stuc (eerste verd.),

ink.nt-leden 140,org. Univ.WgoLiteratuur.
20.30 u JAZZSaxofonistHugoBoogaertsen zijnjazz-kwartetspelen postbopen fusion,inDe

Spuye, ink.gratis.
20.30 u FILMOost-Europese kinema:Asen diamant(Wajda,1958),overhet leveninPolende

eerste dagen na de TweedeWereldoorlog,ink.75/100, org. DAF.
20.30 u RUSSISCHEFILMSDelegendevan hetfortvan Soeram enArabeskenop hetThema

Pirosmani(Serguej Paradjanov),in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuc.
23.00 u FILMSickMovie:Dracula (PaulMorissey,1973),geproduced doorAnclyWarhol,en

er trouwens van gestorven is, dat beloofd, in Aud. Vesalius, ink. 80/100, org. DAF.

Vrijdag 13 januari
20.30 u RUSSISCHEFILMSAsikKerib(Serguej Paradjanov,1988),een filmmet sprookjes-

karakter,in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuc.

Zaterdag 14 januari
20.00 u OPTREDÈNDe FrivoleFramboos, in aud. Minnepoort,org.CultureleRaad Leuven.

Zondag 15 januari
15.00 u KONCERTHulde aan Albert Delvaux,naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag,

kamermuziek,in aud. Minnepoort,Kon.Albertln.52, ink.50/100, org.CC Leuven.

Maandag 16 januari
20.00 u KONCERTHet Nieuw Belgisch Kamerorkest olv Jan Caeyers speelt werk van

Beethoven, soliste: EdithVolckaert,in Stadsschouwburg, org. NBK,Naamsestr.9.
20.30 u RUSSISC~E FILMSTwintigdagen zonder oorlog (AleksejGerman, 1976), een

anti-heroïsche kijkop de oorlog, in de Vlaamse Leergangen, achter het stadhuis, ink.
80/100, org. Stuc. •

TENTOONSTELLINGEN
Bewogen Beweging 60 jaar KSJ-KSA-VKSJ:lot28 januari inde Centrale Bib,Ladeuzeplein,
van ma tot vr van 9.00 lot 18.30 u, za van 9.00 lot 12.00 u, ink.gratis.
50 jaar Kristallnacht KaloliekVlaanderen en de Joden 1933-1940: tol 28 januari in de
Centrale Bib,van ma tol vr van 9.00 tot 18.30 u, za van 9.00 tot 12.00 u, ink.gratis.
130 etsen van James Ensor: lot 15 januari in de voorzaal van het Sladhuis, alle dagen
behalve dinsdag en zondag.
Maralba Focone: tol27januari inde FacultyClub,allewerkdagenvan 10.00tot12.00 uen van
15.0010119.00U.
Eddie TImmermans, MayClaerhout en MlpGasla: lot 31 januari, in het UZGaslhuisberg.

bereiden organiseert het VTK op
woensdag 11 januari een VS-kongres
in het' gebouw voor onderwijs en
navorsing op Gasthuisberg. De hele
universitaire wereld kan daar gratis
gaan meegenieten van een aantal
uiteenzettingen over het Amerikaanse
bedrijfsleven en de mogelijkheden en
moeilijkheden voor Vlaamse bedrij-
ven op de Amerikaanse markt. Het
begint alom 19.30 u met een toe-
spraak door een afgevaardigde van de
Amerikaanse Ambassade en door
minister Geens. Vanaf 20.00 u gaat
het onvermoeibaar verder met twee
parallelle sessies: één met lezingen
over het Amerikaanse financiële sys-
teem, over werken als Belgische inge-
nieur in de VS en over de Ameri-
kaanse managementsfilosofie, en één
sessie over ondernemerschap in Sili-
con Valley,Vlaamse multinationals in
de VS en de Amerikaanse kultuur en
maatschappij. En natuurlijk is er een
receptie achteraf Gratis. Rond 22.30
nog wel.

Vredeseilanden in Togo

beeld nog geen behoefte te hebben aan
alfabetisering, en Vredeseilanden wil dat
ook niet opdringen.

In die eerste fase moeten de ontwikke-
lingswerkers het gesprek op gang trek-
ken. Er wordt vergaderd, geluisterd,
geobserveerd. Dat eerste jaar legt het
kleine groepje Europeanen de zo nood-
zakelijke kontakten. In de tweede fase,
die van de realisatie, worden door
Vredeseilanden geen geschenken uitge-
deeld. "Dat is soms heel hard," vertelt
ons Herman Deprouw, voorzitter van
Vredeseilanden, "de mensen daar heb-
ben lang niet alle dagen iets te eten. En
de techniek staat nog zo in zijn kinder- riën.
schoenen dat het voor ons heel gemak-
kelijk zou zijn daar snel wat voedsel te
droppen, of snel een stuwdam op te
trekken."

Vredeseilanden kiest niet die gemak-
kelijke weg, maar wil duurzame veran-
deringen. Je mag de mensen niet atleren
voor hun voedsel te zorgen, ze moeten
zelf aan hun ontwikkeling werken. Als ze
een stuwdam willen, dan moeten ze hem
zelfbouwen. De ontwikkelingshelper zal
de mensen alleen leren hoe ze dat karwei
het best kunnen klaren. Die stuwdam
moeten ze trouwens nog zelf betalen
ook. Niet helemaal, de volle pot, maar
één vijfde van de ,kostprijs of zo. Slechts
dan zullen ze ook aandacht besteden aan
het onderhoud, zullen ze zich voor het
projekt verantwoordelijk voelen.

Een aantal projekten van Vredesei-
landen zijn al in hun laatste fase
aanbeland. Zo zijn de ontwikkelingshel-
pers al vertrokken uit Gohira in Bangla-
desh, Tomboektoe in Mali of Kalakad in Geneesmiddelen
India. Vredeseilanden rekent erop dat de . .. ..
mensen in die gebieden nu zelf de Bomen ZIJn erg belangrijk voor Da-
technieken zullen doorgeven die hen zijn paong. Om de ontbossing in te dijken
aangeleerd. Dat sneeuwbaleffekt lijkt heeft Vredeseilanden in samenwerking
werkelijk te kunnen. In Bangladesh met de KV Leuven een houtbesparend
zouden nu al een miljoen mensen kookvuurtje ontworpen. Bij een open
profiteren van wat twintig jaar terug vuur gaat veel energie verloren en het is
door de Europeanen werd in gang gezet. nog gevaarlijk ook. Het metalen vuurtje
Of de Vredeseilandenslogan "De woes- kan het houtverbruik halveren en het
tijn verover je eiland per eiland" in wordt nu al door de plaatselijke smeden
praktijk gebracht. gemaakt. In de meeste dorpen heeft men

verder ook een dorpsapoteek geïnstal-
leerd. Met de vijf geneesmiddelen in de
koffer van de dorpsapoteek kunnen door
de mensen zelf 80 % van de klachten
verholpen worden.

Vredeseilanden besteedt heel veel
aandacht aan evaluatie. In Togo werd
die door een Afrikaans studiecentrum
uitgevoerd. De waarnemers waren uiter-
mate positief De verwezenlijkingen wa-
ren na twee jaar al in een vergevorderd
stadium. En de reaktie van de dorpelin-
gen zelf kan ook niet anders dan
aanleiding geven tot optimisme. De
vorming die door Vredeseilanden wordt
verstrekt, wordt algemeen ervaren als de
basis voor hun zelfbeschikking. Dat de
ontwikkelingswerkers geen kadootjes
uitdelen, wordt niet langer in vraag
gesteld. ENKEL VOOR INTELLEKTUELEN

. De kring van de burgerlijk ingenieurs,
het VTK, organiseert sinds verschil-
lende jaren een reis naar het buiten-
land voor zijn laatstejaars. Na Japan
vorig jaar, gaan een honderdvijftigtal
ingenieurs nu de Westkust van de
Verenigde Staten onveilig maken tus-
sen 20 en 30 januari. In Los Angeles
en San Francisco zal er voor de
ijverigsten mogelijkheid zijn om,
naargelang van de specialisatierich-
ting, een aantal bedrijven te bezoeken.
De rest kan zijn roes uitslapen op de
Californische stranden of in Disney-
land. Het hele grapje kost zo'n 25.000
frank.

Maar daarover zouden wij u na-
tuurlijk nooit berichten als niet ook de
simpele niet-VTK'er een graantje zou
kunnen meepikken van dit initiatief
Om de trip intellektueel voor te
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