
WEEKBLAD 11 APR.'
1ste JAARGANG Nr.14
Abonnement: nog 20F

\j.J S
o •8~
~ g-
~. ~
~ N< ~ c+ ;Sen Id m
~ I-'
• ~.....

~

Voor de derde keer hangt het ontwerp
{ranckx- anderpoorten als een dreiging aan
de parlementru.re hemel.De geschiedenis van
dit ontwerp begon in desember 1970 met de
studentenrevolte tegen de bedreiging van
de verblijfozekerheid van een aantal vreem-
de studenten door de administrasie van Qi-
~ster van Justisie Vranckx.Onder druk van
de studenten ginG een afvaardigine van uni-
versiteitsrektoren tot bij Vranckx om hem
te vragen zijn politiek op te 6even en een
prosedure aan de gang te brengen om tot
rechtszekerheid voor de vreemdeliDb te ko-
men.In mei 1971 ~nstalleerde de minister
de koomiss~e Rol~n.Ze kreeg tot taruc de
bestaande wetgeving betreffende het rechts-
statuut van de vreemdelin6 bijeen te breng-
en,te bestuderen, te verbeteren,aan te pas-
sen en door nieuVie voorstellen aan te vul-
len.het voorontwerp Rolin kv/am klaar in
februari 1972.In 87 artikels slaagden de
kommissieleden erin een statuut te beschry-
ven dat de vreemdelingen kan bevrijden van
de vrees voor uitwijzing uit het land.Hoe-
wel niet volmaakt, betekent het voorontwerp
Rolin een grote stap vooruit.
Het rapport van de ko~ssie werd voorge-
legd aan de Administras1e van de Staats-
veiHgheid.Haar kr~ t1ek waa vernietigend en
berust op twijfelachti6Q uitlatingen zoals
die dat de mi~ster in het verleden nooit
misbruik maakte van zijn bijzondere machten
en het b~jgevolg voorbar~g is een wet te
laten goedkeuren die beoogt-in navolging
van de adviezen Rol~n-zijn macht aan banden
te leggen.
Voor het opstellen van zijn ministerieel
ontwerp baseerde Vranckx z~ch dan ook op
het advies van de Vreemdelingenpolisie,een
dienst bij de Staatsveiligheid(Idinisterie
van Justisie) .Hij eerbiedigde VleHswaar de
volgorde van het voorontwerp Rolin-op een
paar artikels na-maar wijzigde op een zeer
subtiele manier een hcle reeks formulering-
en zodat zijn tekst uiteindelijk neerkomt
op de wet van 1952.

De huidige verblijfawet6eving

De ','/etop de VreemdelingenpoHs~e van 28
maart 1952-n;ewi;izi6d door de wetten van 31
desember 1953,31 me~ 1961,30 apr~l 1964 en
1 april 1969-regelt de toeGang tot het

ondeebied,het verblijf,de vestiging en
de verwijdering van vreemdelin~en.
Een vreemdellng kan BelCit! binnenkomen ~n-
dien hij in het bez~t is van een Geldig
paspoort.Het visum op dit paspoort is-als

gevolg van bilaterale akkoorden-voor heel
wat landen niet meer vereist.Hij(zij)moet
ook kunnen bewijzen over voldoende bestaans-
middelen te beschikken en ze in de toekomst
te kunnen verwerven 'op regelmatige wijze'.
De vreemdelingen die hier slechts acht da-
gen tot drie maanden willen verblijven-kort
verblijf-moeten z1ch binnen de acht dagen
laten inschrijven bij de gemeente(binnen
de 48 uur indien een van de dokumenten dit
vereist).Zakenreizigers,toeristen,zeelie-
den,gehospitaliseerden en vreemdelingen in
hechtenis zijn van deze verpliChting vrij-
gesteld.
Voor het lang verblijf-vanaf drie maanden-
moet de vreemdeling z1ch laten inschrijven
in bet vreemdelingenregister op de gemeente
waar hij gaat wonen. Indien hij voldoet aan
de toegangsvereisten-paspoort,eventueel met
visum en arbeidskaart voor de arbeider als
aransie in de ioekomst in zijn levenson-

derhoud te kunnen voorzien-zal hij een ver-
blijfskaart ontvangen.Deze kaart vervalt
elk jaar.Verl~~ng 1S gedurende drie jaar
mo,-:elijk.1taaloop van drie jaar kan deze
vergunning vernieuwd worden.r.tite de Llinis-
ter van Juot~s~e -~n feite de Vreemdeline-
enpolisie of haar plaatselijke afdeling-
van oordeel ~s dat de toegangsvoorwaarden
nOG steeds vervuld zijn en mits de vreem-
del1ng zelf deze verlenging aanvraagt.
ia een aantal jaren regelmatig verblijf
in Belgit!-meestal wordt dit aantal bepaald
in de bilaterale verdragen met de onder-
scheiden landen-kan een vreemdeling de
toestemming krijgen zich te vestigen.
Deze toelating blijkt uit de Belgische
'identiteitskaart voor vreemdelingen'of
it de verblijfskaart van een onderdaan

van een lidstaat van de EEG.De rJinister van
Justisie is volgens de EEG-bepalingen ver-
plicht de EEG-ingezetenen een vestigings-
vergunning te verlenen indien ze hem daar-
om verzoeken.
In de \'Ietzijn spesiale artikels over de
EEG-ers ingelost.En ook voor vlucbtelingen
en studenten zijn spesiale voorzieningen
vermeld.

Een instrument van konjunktuurpolitiek

De wet op de vreemdelingenpolisie is een
kadervlet.In de praktijk betekent dit dat ze
aan de minister de meest uiteenlopende be-
slissingen toelaat-meestal bekend gemaakt
via eeheime s~rkulaires aan goeverneurs en
burgemeesters.

PARTIJ I!!
20 Maart. KVHV en VNSU organiseren een betoging
in Leuven onder de ordewoorden: ·V1aanderen
eisende partij", "federalisme ~t twee" en
"amnestie, 30 jaar haat is genoeg".
Het ~nti-fascistisch Front van Leuven besluit
deze rechtse betoging tegen te gaan. Waarom 1
1. OE ORDEWOORDEN ZIJN DUIDELIJK RECHTSE ORDE-

OORDm.
Federalisme met twee: wat beduidt dat 1
"H.t volks. b41vn.idingsnationalis1V is spnngZ.-
lNmd". a.gt a.. Volksrmi.. 0... paI'tij ,,,rukt
l)a7I het "r.cht om ons volk m,i t. maken l)a7I Bl-
k. uitbuiting •• Zk kolonialis",.". Dat kolonia-
lis"",. dat is dan ''h.t volksvN.md b.stwr dool'
e.n Bruss.Zs. franskiljons '.stablishment' van
grootkapi taal. kBrk. hof. Z.g.r. 1Jaal'IIII. tradi ti-
onez.. partij.n en syndilcaten UBrbondBn.ijn".
E>l. "de afbraak l)a7I dit establishment". "a.. orrr
IJBnuling l)a7I het sociaal-.konomische b.st.l dat
Jt.t in stand houdt". kortom a.. oplossing l)a7I aU.
Vl<Ut"lBB frustraties: dat is het DEWJKRATISCH
FEDERALISI·fE.hst ulfÖBstuUl' l)a7I a.. Vlaams. (1.-
,....nschap. En 01'1 aOUBr tB komtln: "Duid op a..
VoZksrmie-lijst aan IJfIZkB",.l1s.n joUZJste",. jow
taal op het ge/'IUntBhuis ~.tBn laten hoNI1."

Dergelijke taal is VOlksverlakkerij op grote
schaal. De enige bedoeling die achter het ge-
praat over federalisme zit is de positie van de
Volksunie in het staatsapparaat versterken. Het
enige resultaat van dit gepraat is het misleiden
van de VlaaMSe arbeiders en vele progressieven.

a) De Volksunie vecht zogezegd voor vele schone
dingen, voor serieus grondbeleid. medebeslissings-
recht in de fabrieken, stopzetten van de wapen-
leveringen, tegen de uitwassen van de konsumptie-
maatcshappij en op lange termijn voor de "bevrij-
ding van het VlaaMSe volk vanonder het Brussels
establishment". Dat is de DEMAGOGIE van de V.U.
Stemmen ronselen, zich inwringen in het Belgisch
staatsapparaat, meeëten van de politieke koek.
zijn deel krijgen in de uitbuiting van de Bel-
gische arbeiders. Dat is het DOEL van de V.U.
En de demagogie dient het doel: de strijd tegen

Vervolg op blz 2

de gewapende fasjisten van VMO en Were D~
breken een AFF-demonstrant af. 1



het ontwerp van
Vanderpoorten,
vervolg van p.1

Het is de vreemdelingenpolisie die beslist
over toegang,verblijf,vestiging en verwij-
der1ng van vreemdelingen."Er bestaat geen
internasionaal erkend objektief recht om 1n
een land te mogen binnenkomen. Zelfs de ver-
plichte vestigingevergunning voor EEG-on-
derdanen is nog onderworpen aan beperkingen
van poenbare orde,openbare veiligheid of
volksgezondheid(art.39,KB 21 desember 1965)
Evenmin bestaat er een recht om,eens dat
men in het land is toegelaten door de mi-
nister,er te blijven.Een aansluitend ver-
blijfsrecht bestaat er niet.Het verbods-
recht van de minister om het verblijf als
het ware op te zeggen is veel schadelijker
dan de weigering van de toegang tot het
land.Want nu is de vreemdeling bij hypo-
these al gevestigd in het land dat hij ge-
dwongen moet verlaten. Wat uiteraard erger
is dan een toelatingsweigering.De vreemde-
ling kan op elk ogenblik wegens redenen van
openbare orde,openbare rust of veiligheid
van het land de laan uitgestuurd worden.
Alleen de minister (begrijp:zijn administra-
sie)oordeelt over de gegrondheid van de re-
denen.Noch de rechtbanken,noch de Raad van
State kunnen die gegrondheid kontroleren"
(vertaald uit'L'Emploi des Ouvriers Etrangers
en Belgique' van F.Vermaere en J.Declerck).
Het argument openbare orde wordt gehan-
teerd om een rechtsregel die normaal van
toepass1ng is buiten werking te stellen.Dat
geldt ook in de ekonomie: "De veiligheid
van s'lands ekonomie is een aspekt der
openbare orde waarop eerst in de loop van
de laatste desennia de nadruk is gelegd,
meer spesiaal sinds het aantal vreemdeling-
en zodanige proporsies heeft aangenomen
dat men buitenlanders ontmoet op talrijke
levenswichtise posten van het Belgisch be-
drijfsleven.{ •••)Van Belgen kan moeilijk
verwacht worden dat zij de nasionale huis-
houding in het gedrang brengen tenzi j dan
met boosaardig inz1cht( •••).Van sommige
vreemdelingen mag helaas vermoed worden dat
zij,ingevolge een verkeerd opgevat eigen-
belang of onder druk van bu1tenlandse fak-
toren dit wel zouden kunnen doen,ook buiten
het door de strafrechter bestreken terrein".
Of:hoe een direkteur van het Ministerie
van Justis1e de houding van de vreemdeling-
enpolisie tegenover 'boosaardige vreemde-
lingen'verduidelijkt (J•Herreman in'De
vreemdelingenreglementering'1967)
De koppeling van de verblijfsvergunning aan
het bezit van een arbeidsvergunning maakt
deze wet nog meer bruikbaar voor arbeids-
marktdoeleinden.Bij dalende of lage konjunk-
tuur met veel werklozen zullen geen arbeids-
vergunningen toegekend of verlengd.Daar-
door zal voor een heel aantal werknemers
ook de verblijfsvergunning niet verlengd of
hernieuwd worden.
In periodes van schrijnend(ongeschoold)ar-
beidstekort daarentegen doet de vreemde-
lingenpolisie alsof haar neus bloedt en
laat de immigrantenstroom ongestoord zijn
gang gaan.De administrasie 'formaliteiten'
kunnen dan wel achteraf geregeld.
Tot 1967 volgt dit aan-en afvoermechanisme
van arbeidskrachten de arbeidsmarktbehoeften
en het konjunktuurverloop op de voet.Hoewel
dan vanaf 1968 de konjunktuur opnieuw een
grote sprong voorwaarts maakt,is de immi-
grasiekraan slechts tot een beperkt debiet
mee opengedraaid.Het tekort op de arbeids-
markt dat door deze rem op de offisieele
1~gr88ie ontstaat vullen de werkgevers
met onderbetaalde klandestiene vreemde11ng-
en aan •

De vreemdelingenpolisie laat zich niet ont-
wapenen.-----------------------------------

De tekst Vranckx-Vanderpoorten komt inhou-
delijk-dus niet tekstueel-overeen met de
Wet op de Vreemdelingenpolisie van 1952(+
uitvoeringebesluitenjcfr.supra).
Het is onwaarschijnlijk dat Vanderpoorten
zal zwichten voor de druk die op hem uit-
geoefend wordt.Hij kan dat niet omdat de
vreemdelingenpo11sie de juridische wapens
voor haar kontrole op de vreemdelingenbe-
volking niet zal afstaan.Op die manier zou
deze macht haar wettelijke dekmantel voor
administratieve repressie,razzia's, ••• die
ze uitvoert-of laat uitvoeren door r1jks-
wacht of polisie waarin ze in feite tegen-
over niemand verantwoording voor haar op-
treden verschuldigd is moeten opgeven.

De kans dat het voorontwerp Rolin-geamen-
deerd met verregaande verbeteringen-er ooit
doorkomt is dus klein. Dat leert ons trou-
wens de geschiedenis van het voorontwerp.
In 1972 reeds werd de tekst Vranckx op de
kabinetsraad goedgekeurd.Vervolgens moest
ze door de Raad van State beoordeeld.De
tekst die bij deze raad belandde,bleek
een tweede versie van het ontwerp Vranckx
te z1jn-nog negatiever dan de eerste.Maar
het advies van de Raad van State betekende
een morele steun voor de kommissie Rolin:
de raad keurde een hele reeks formulering-
en van Vranckx af.
Een vergelijking 'tussen de teksten Rolin
en het ontwerp Vanderpoorten
-de derde verS1e die zal neergelegd worden
in het parlement na 15 april-toont aan hoe
de admin1stras1e van het ministerie Justi-
sie met het voorontwerp Rolin een loopje
neemt.
-Het recht tot terugkeer van een vreemde-
ling naar BelgiU(bv.als hij met vakansie
gegaan is naar zijn moederland)wordt door
Rolin duidelijk omschreven(art.14 bij Ro-
lin).Vranckx-Vanderpoorten laat dit arti-
kel weg en vervangt het door: "De minister
van Justisie mag aan een vreemdeling ver-
bieden in bepaalde gemeentes te verblijven
indien hij oordeelt dat de aangroei van
vreemden in de gemeenten te groot wordt.
Hij wint vooraf het advies in van de plaatse-
lijke,~rovins1ale of gewestelijke over-
heden"{artikel 19 uit het ontwerp Vander-
poorten).Deze ops1e druist in tegen het
protokol van 16 september 1963 bij het Ver-
drag tot Bescherming van de Rechten van de
ens en de Fundamentele Vrijheden.Art.2

hiervan bepaalt: 'Eenieder die z1ch wett1g
op het grondgebied van de staat bevindt,
heeft het recht zich daar vrij te ver-
plaatsen en er in vrijheid een woonplaats
te kiezen."

-Vanderpoorten kort systemàtisch de ter-
mijnen uit het voorontwerp Rolin in.Zo kan
een vreemdeling 1n uitzonderlijk ernstige
omstandigheden volgens Vranckx onmiddellyk
teruggele1d worden naar de grens.Daarbij
kr1jgt hij nog niet eens de kans zijn per-
soonlijke zaken te regelen.Terloops gezegd:
de rijkswacht beschikt in dergelijke om-
standigheden over biezondere volmachten.
-B1j Vanderpoorten-in tegenstelling tot Ro-
lin-kan van de Advieskomm1SS1e voor vreemde-
lingen bij het LIimsterie van Justisie geen
enkele vreemdeling lid zijn.

-De lijst van Rolin van beslissingen waar-
tegen een beroep kan worden aangetekend,1s
door Vanderpoorten tot de helft ingekort.
Daarentegen is de lijst van redenen waar-
voor een vreemdeling kan buitengezet word-
en,heel wat verlengd.
-Rolin wil absoluut de moge11jkhe1d tot mi-
nisterieele willekeur indijken.Naar de mi-
nister van Justisie streeft er in zijn for-
muleringen duidelijk naar zijn macht te be-
houden.

Adviezen

De Liga voor de Verdediging van de Rechten
van de Mens bekritiseerde het wetsontwerp
Vranckx-Vanderpoorten grondig.Haar rapport
kwam klaar in januari 1973. Ze gaat daarin
volledig akkoord met het voorontwerp Rolin,
voorziet dit van een verderreikende amende-
menten en wijst op de gevaren en dubbelzin-
ru ghaden i.n de tekst Vranckx.Op die manier
stelde de Liga een aantal andere 1nstansies
1n staat duidelijk stelling te nemen tegen-
over het ontwerp Vranckx-Vanderpoorten.
De Adviserende Raad voor de Imm1f,Tasie bij
het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelli
-in deze raad werden wél vreemdelingen op-
genomen-heeft dat gedaan in zijn 'Advies
betreffende de toegang tot het grondgebied
het verblijf,de vestiging en de verv/ijdering
van vreemde11ngen".

In een inleiding wijst de Raad op de in-
vloed die de rechtszekerhe1d zal u1toefe-
nen op de andere eisen waarvoor de vreem-
deling tot nu-uit vrees voor repressie-niet
durfde uitkomen:" •••de oplossingen welke de
wetgever in aanmerking zal nemen, zullen
een invloed hebben op alle andere verbete-
ringen die door het statuut van die kate-
gorie werknemers worden gevergd:inzonderheid
op het b~bied van de arbeid,de huisvesting,
de kultuur,de deelneming van de werknemers
aan de bestaande op te richten organen op
het ruveau van de ondernemingsraden, de vak-
bonden,sommige politieke organen,enz •••"
In dezelfde 1nle1ding wordt ook het gewe-
zen op het belang van een van de Staats-
ve11ghe1d onafhanke11jke Administras1e van
de Vreemdelingen en op de voorname rol
van de gemeentebesturen. De Raad dringt er
op aan dat de minister regels zou bepalen
om de gastvrijheid van de 'gemeenten ~oor
vreemdelingen aan te moedigen.
De Raad gaat in zijn adv1es verder dan de
kommissie Rolin.
-Ze laat de minister toe een vreemdeling
in BelgiU toe te laten zonder dat hij ook
maar één van in het voorontwerp Ro11n
beschreven dokument en bezit.
-Vreemdelingen die reeds t1en jaar in Bel-
giU verblijven,mogen onder geen enkele
voorwaarde meer buitengezet worden.Bij zw
re overtredingen moeten zij behandeld
worden zoals de Belgen.
-Zowel Rolin als Vranckx nemen in hun (voor)
ontwerp op: "Al wie wetens een vreemde11ng
geholpen heeft of bijstaat in daden,die
zijn onwettig binnenkomen of onwettig ver-
blijf in het Rijk hebben voorbereid of ver-
gemakkeli jkt t of in voltooiing ervan,worden
gestraft( •••J.Dit maakt het mogelijk op te
treden tegen personen die met 'een sosiaal
of humanita1r doel'vreemdelingen helpen die
wederrechtelijk 1n het land verblijven.Dit
artikel moet volgens de Raad zeker gev/ij-
z1gd worden.

----.,....-.
----~Il ... -

•~~.~.~"~m~I~FI~I~$~'~.~G~II~I~r -r ~------r_----_,------,i- +I . .
L1nkS, de Kred1etbank-konjunk-
tuur1ndikator (evolusie 1962 -
1974) ;

Rechts, het aantal toeeestane
eerste arbeidsvergunmngen bij
1mmigrasie (evolusie 1962 - 19
71).
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-Verder onderstreept de Raad duidelijk het
gevaar van de intensie van de minister
van Justisie om een niet-vernieuwbare ver-
blijfsvergunning van een of twee jaar uit
te reiken aan personen door een arbeidsver-
gunning verbonden aan een bepaalde bedrijfs
sektor of aan een bepaalde kategorie van
betrekkingen(zie ook het plan Ma10r en de
plannen van het Ministerie van Arbeid en
tewerkstelling 1.v.m. het immigrasiebeleid
in De Nieuwe van 4 april 1975).

Het gaat dus duide11jk om een vergunning
die louter gezien wordt in funksie van de
ekonomische noden en b1jgevolg in 5tr1jd
1S met de bedoeling van de kommissie Ro-
lin die een rechtsstatuut wilde geven aan
de vreemdeling-mens en neit aan de vreemde-
ling-produksiefaktór.

Einde van het verhaal •••tenzij?

Het verhaal Vranckx-Vanderpoorten is aan
zijn vijfde jaargang toe.Het ontwerp
zelf steekt in een derde kleedje.Er zijn
een paar artikels bijge~omen,enkele zin-
netjes gewijzied of weggelaten.
.laarde inhoud bli jft.
Als d1t onding in april door de Kamers
komt,zal de vreemde11ngenpolisie haar on-
,'Iettiroptreden wettelijk bevestigd zien.
Zal D1ks haar verder beletten om in deze
offis1eele 'dienst' ingebouwde vreemde-
lingenhaat verder bot te vieren.
Binnen de regerine is de P.S.C. goedge-
plaatst om het ontwerp Vanderpoorten te
verwerpen. Ze besch1kt namelijk over het
voorstel Hambye dat door dit kamer11d
reeds 1n 1974 15 neergelegd.Dit voorstel
Hambye beantweordt helemaal aan het ge-
amendeerde voorontwerp Rolin.Het valt
echter sterk te betwijfelen 01 deze par-
tij het risiko wil lopen een regering te
doen wankelen voor een beter vreemde-
lineenstatuut.Vooral daar het ACV blijft
zwijgen en ~et de ~nste druk uitoefent
op zijn mandatarissen in de regering.

Dit alles mag geen reden zijn om de strijd
niet aan te vatten of te staken. Integendeel:
aks1es',het voorschotelen van mOS1es aan
de pers zijn de laatste mogelijkheden om
de zW1jgers-niet in het minst de parle-
mentairen-stelling te deen kiezen.

Frank lIioulaert
medewerker aan
De lüeuwe

BELGIES[ ARBEIDER DSENDE PARTIJ
vervolg van de
voorpagina

het establishMent. dat zijn de wetsvoorstellen
van de V.U .• de taak van de Vlamingen dat is
ste~n en vertrouwen op de V.U.-arrivisten.
Oe tijd dat de Volksunie tussenkwam bij fa-
bri ekss 1uiti ngen en de "Orijtand" steunde. is
VOOrbij. Schilz spreekt al van Meeregeren.
Sle~ers die in '70 de held aan de mijnen was.
wordt senator en in '74 is hij daar weer. nu om
verdeeldheid te zaaien tussen nijnwerkers en
'-1I\DA.'Hens "steM en taal" zou hij wel laten

horen in de senaat. "Iode ctae» rrrl{J dan in dil
beheerraad van een bank .Bitun. /I'ICU11' ik kan
/)gUl' nwt Lodll Claee over sociale pl'Oble""n
spl'6ken dan nwt I.'illy claee, Tenslotu vechten
Lodll Class en ik voor hstaelfds ideaal: Ncht-
l)QQl',nglund". Lode Claes is ook Volksunie-er.
en tevens beheerder van de groep La~bert die
- 0 ironie - o.a. de grootste privêaandeelhou-
der is in de Kempische Steenkoolmijnen.
Lode Claes zegt ook onverb loemd "In 1940
/)gn ik in dil kollaboMtie (Je(Jaan.•• "
(beide citaten uit HUMO 14 februari 1974).
Zullen zo'n tiepen het demokratisch federalisme
bren~en. zijn dat de verdedigers van de Vlaamse
"volks~emeenschap" 1 Ernstig blijven .•..
FEOERALISrlE PREKEN IS OE KIlORO IofMRLANGS OE
VOLKSUNIE OMHOOG WIL KLHV1EN.

b) Oe vijand van ALLE Belgische arbeiders
en werkende mensen. de organisator van de
uitbuiting. de roofslag op het werkend volk.
de instandhouder van allerlei diskriminaties
en ongelijkheden - oók op taalgebied. dat
bewijst het geval NOLS -. de beschermer van de
kapitalistische belangen van zowel Vlaamse.
Waalse als buitenlandse kapitalisten: dat is

3 de Belgische staat.De oplossing van de uitbui-
ting. dat is niet het federaliSMe, maar wel

de omverwerping van de Belgische staat. de
vernietiging van het kapitalistisch bestel.
Vla~se. Waalse en vreemde arbeiders worden
SAMEN uitgebuit en ziek gemaakt in de mijnen
voor de winsten van de holding Lambert: wat
moeten ze dan anders doen dan SAMEN vechten
tegen die mijnbaronnen en de staat die hen
helpt. Oe eenheid van alle arbeiders in de
klassestrijd tegen hun uitbuiters. dat is het
parool dat juist is.
Federalisme daarentegen verdeelt de arbeiders.
doet net of een Waalse en een Vlaamse arbeider
niets met mekaar te maken hebben. doet net als-
of de Vlaamse arbeider en de SChilz'en aan het-
zelfde zeel moeten trekken.
FEDERALISME PREKEN IS HET STRIJDFRONT VAN AR-
BEIDERS EN PROGRESSIEVEN UITEENTREKKEN. DAAR
KAN HET'ESTABLISHMENT'- weer, 0 ironie - ALLEEN
MAAR BLIJ OH ZIJN.

toch zeker geen verkeerde reakties te krijgen.
zijn telaat om ons te beschermen. Ieder die he
VHO op zich heeft zien afstormen zal wel voor-
goed overtuigd zijn van het grote nut dat del'-
gelijke kameraden daar zijn om de mensen te
beschermen. Hadden zij niet teruggeslagen
dan hadden VHD en Weredi nogal kunnen huis-
houden i~ een onbeschermde menigte.
Ondanks het feit van het uiteenslaan, slagen
we erin ons te hergroeperen met een 100-tal
mensen en betogen we door de stad voor onze
anti-fascistische eisen.

ENKELE BELANGRIJKE LESSEN UIT HET GEBEURDE.

1. Sommigen zeggen: "ge had er moeten wegblij-
ven. Laat ieder zijn gedacht zeggen.-
Dergelijke algemeenheden worden door feiten
uit het verleden klaar weerlegd. Overal waar
men fascistische groeperingen vr1.1 spel laat.
overal waar men ze onbelemmerd laat groeien
tot grote bewegingen of machtiqe partijen.
daar overal zijn het deze qroepen die als
stoottroepen dienen om stakingen te breken.
progressieve manifestaties aan te vallen.
kommunisten te vermoorden en de mensen met
qeweld en bedrieql1.ike propaganda in het
keurs1i.1f van het fascisme te doen lopen.
Hitler-Duitsland is duT' het beste bew1.1s van.
Als er een betoging is voor de Vlaamse zaak.
moeten wij al het mogelijke doen om de invloed
van Weredi en VMO tot nul te herleiden.
Als Weredi een meeting VOOR de dertig miljard
organiseert. een duidelijke provokatie aan de
duizenden die ertegen geageerd, betoogd en ge-
staakt hebben. dan is het goed dat AMADA deze
meeting verhindert. Als wij hen niet tegenhouden
zullen zij tenslotte progressieve manifestaties
tegenhouden.
Hen moet de zaken bek1.1ken zoals ze zi.1n: de
staat zal groepen als VHO en Weredi in woorden
grondig afkeuren maar ze in werkelijkheid toe-
laten en zelfs steunen. Want beiden zijn voor
het beroepsleger en de dertig miljard. beiden
zijn tegen progressieve manifestaties en groe-
peringen. Oe gebeurtenissen in Deurne hebben
duidelijk bewezen dat de flikken het spreekrecht
van de fascisten verdediqen. de gebeurtenissen
in Gent met 'Verschaeve' hebben duidelijk bewezen
dat de flikken het spreekrecht van progressieven
IET beschermen.

.MD
Amnestie: 30 jaar haat is genoeg: wat beduidt dat 1

iemand die niet wil opkomen voor de rechten van
zij die onder de oorlog. misleid door een anti-
ko~unistische en pro-fascistische propaganda.
meegelOkt zijn tot so~n- en trekdiensten voor
het fascisme ! Daar qaat het eenvoudiq niet om.
aar wat betekent die 30 jaar haat? 30 jaar is
de oorlog en de terreur van het fascistisch
Hitler-Duitsland voorb lf . In die 30 jaar is de
haat van arbeiders en progressieven teqen het
fascisme. de meest genadeloze en onverbloemde
uitbuiting en rooftocht van het grootkapitaal.
blijven voortleven. 30 jaar na deze verschrikking
beleeft het kapitalisme een wereldomvattende
krisis. wordt de uitbuitingsqraad gevoeTTQïver-
hoogd en staat de herverdeling van afzet- en
grondstofmarkten opnieuw op het militair pro-
gram van heel wat staten en machtsblokken. Oe
versterking van het repressieapparaat, het in-
stellen van een beroepsleger. het optreden teqen
kommunisten. stakers, betogers en progressieven,
de repressie tegen vreemdelingen enz ••• ziedaar
de stappen w~ar1angs in ons land de staat het
fascisme stap voor stap wil voorbereiden.
30 jaar anti-fascistische geest bij het Belgi-
sche volk is een garantie dat het fascisme kan
worden tegengehouden.
"Amnestie. 30 jaar haat is genoeg" is een poli-
tiek ordewoord dat de herinnering aan het
fascisme wil doven. doen alsof fascisme niet
meer "mogelijk" is en zo intussen het fasciserend
offensief van de staat objectief vergemakke11.1kt.

Tens 1otte zijn ~rge 1i.1ke betogi ngen waar 100-den
eerlijke mensen in de naa~ van "de Vlaamse Zaak"
worden naartoe gelOkt. nesten waar openlijke
fascisten als VMO en Weredi gretig hun eieren
komen leggen. En als we zeggen 'fascisten', laten
alle eerlijke Vlamingen dan goed beseffen in welk
gezelschap ze in Leuven liepen: verdedigers van
de apartheid, pro-Hitlerianen tot en met. aanhan-
gers van het beroepsleger en de 30 miljard, racis-
ten die tlols waard zijn. verdedigers van de Grie-
kenlandterreur waar "de kolonels er in 5 jaar in
geslaagd zijn alle onluststokers te verdrijven"
en fervente anti-kommunisten en vijanden van
de klassestrijd.

2. ~IOU HET A.F.F. PROVOCEREN ?

'"

2. Vele mensen noemen het gebeurde "een afrekening
tussen linkse en rechtse extremisten". Hen moet
opletten met dergelijke dooddoeners. VMO en Were-
di hebben een klare ideologie. pro-nazi en onver-
bloemd anti-kommunistisch: alle elementen uit hun
propaganda zijn een verdediging van het kapitalis-
me en een steun aan de aanvallen van de regering
op de werkende en progressieve bevolking. Men kan
hen inderdaad extremisten no~n als daarmee be-
doeld wordt dat zij VOLLEDIG de uitbuiting van
werkende en studerende bevolking steunen.
Het A.F.F. heeft evenzeer een klare ideologie:
anti-fascistisch en onverbloe~d aan de kant
van de arbeiders in de fabrieken. de boeren
en de middenstanders in dorpen en steden. ..
de studenten en scolieren in scholen en
universiteiten. aan hun kant om te strijden
tegen de krisispolitiek. tegen de fasciserende
maatregelen die de demokratische rechten af-
breken enz •.. Men kan ons in die zin dus ook
extremisten noemen. jazeker!
'-lAAR.hoezeer men ook van meni ng kan verschil 1en
over metodes van werken. analyses van bepaalde
toestanden enz ..• : men kan niet doen of er een
gulden middenweg bestaat die boven deze beide
extremen gaat.men kan niet de wijze gaan uit-
hangen die beide extremen even verfoeilijl
vindt.

vervolg op blz 4

De "kerels en kerlinnekes"(cfr.Kerk en we-
reld) van VLlO en Were D1.
Het Vlaamse He1r staat immer Pal,
Gewapend,Gehelmd en Al •••

Het A.F.F. mengt zich die 20 e maart onder de
mensen die zich verz~len voor de betoging met
een pamflet dat oproept de Vlaamse strijd te
voeren onder de ordewoorden:
- ;~ols nee. apartheid nee. racisme nee!
- Vlaamse. ~aalse. vreemde arbeiders: zelfde

rechten. zelfde vijand. zelfde strijd !
- Tweetalige loketten in Schaarbeek (en geen

ges chei den loketten zoals Nol s toepas t en
zoals VHD eist. een regeling die Vlamingen
en Walen als groepen tegen Mekaar wil stellen)!
30 jaar volks~isleiding : genoeg! 30 jaar
haat tegen het fascisme: niet genoeg !

- VMO gestapo. Weredi nazi !
Oe diskussies gaan hun gang. buiten een paar
boze KVHV-gezichten gebeurt er niets tot de
betoging vertrekt en plots VHO en WEREDI daar
zijn! Wanneer het A.r.r. zich bij de betoging
wil aansluiten en "Nols nee. apartheid nee.
racisme nee" scandeert. vliegen Weredi en VHO
er met beestachtige brutaliteit in. We zijn ver-
rast, gehelmde kameraden die tijdens de diskussie
hun hoofddeksel ergens hadden binnengelegd om



~elk. ~ddenweg is er tussen "voor het be-
roepsleger" en ·tegen het beroepsleger" 7
Welke middenweg is er tussen "voor de dertig
miljard"en·tegen de dertig miljard- 7
Welke middenweg is er tussen "voor de verdeling
van de arbeiders· en "voor de eenheid van
de arbeiders· 7
lelke middenweg is er tussen "het nazisme was
door en door fatsoenlijk" (ALARM) en "30 jaar haat
tegen het fascisme is niet genoeg" 7
Hier is geen gulden, ongevaarlijke middenweg.
Men kiest voor of tegen het fascisme I
Wij wachten er ons wel voor VNSU en KVHV op
êên hoop te gooien met VHO en Weredi, zeker
niet in Leuven. Haar zeggen:wij zijn tegen
VMO, zowel als tegen Amada (lees: het AFF)",
is een hypokrisie die niet is vol te houden.

3. Dat 100 mensen, ook na te zijn aangevallen,
op straat zijn gebleven, is zeker een goed punt.
Maar hadden we krachtiger geMObiliseerd, dan
hadden we de meerderheid kunnen hebben. Dat
is een les die elke anti-fascist klaar in zijn
hoofd moet steken. De strijd van het AFF is nau-
welijks gestart: slagen we erin de mensen massaal
te bereiken; slagen we erin door uitlegkampagnes
VHO, Weredi en alle rechtse krachten te ontmaske-
ren, dan is het zo goed als zeker dat vele men-
sen die nu, door eerlijke motieven gedreven, on-
der rechtse banieren opstappen, aan onze kant
komen te staan.
De Vlaamse zaak en vooral de doeleinden die ze
dreigt te dienen, zijn TE BELA~GRIJK om ons Met
dit ene optreden tevreden te stellen.De akties
van studenten, zowel als arbeiders in Leuven in
het verleden zijn een garantie dat de opqesomde
eisen. de eisen voor een rechtvaardige Vlaamse
Zaak. breed inqanq vinden. Daarom moeten wij ze
blijven propageren.

M:TI-FASJIESTIES FRONT

18 APRIL, VRIJDAG 19.30 U. OUDE MARKT,
GAAT HET A.F.F. 111DE TEGENAAWAL TEGEN DE VOLKS-
VERLAKKERIJ VAN DE VALSE VERDEDIGERS VAN DE
VLAAMSE ZAAK.
STROOKT ER ANTI-FASCISTISCH BLOED IN JE ADERE
DAN GELD GEEN EXCUUS ALS JE ER ~TET BrNT !

WIL JE VECHTEN VOOR EEN VLAA~SE ZAAK DIE OE
WERKENDE EtlPROGRESSIEVE BEVOLKItIG VAN HEEL
BELG IE DIENT: IDEH I
GEEN tlAKEND EXAMEII, GEEN VR IJET TJDSBESTEO ING.
GEEN AFSPRAAK MET JE LIEF (breng ze / hem Mee)
MAG EEN BELEMMERING Z IJIIor~ t~EE TE

8 ET 0 GEN, ik herhaal: BET 0 GEN.

DE STRIJD TEGEN HET FASCIStIE. TEGEN OE FASCISTISCHE
BENDES. TEGEN OE "VOLKSllISLEIDItlG" d.m.v. DE VL
~E ZAAK IS VAN TE GROOT BELANG !

SPOOR VRIENDEN EN KENIS~Etl AArI '1EE TE BETOC~
SLUIT AAN BIJ HET MTI-FASCISTISCH FRONT !!

P.S. De citaten in het begin van het artikel komen
uit "WIJ", extranurnmer van 10 juni 1970.

Nieuwbouw Wijsbegeerte en
Letteren wordt plechtig ingewijd

anneer we deze Veto ter hand nemen,is de
nieuwbouw van de fakulteit Wijsb. en Let-
teren een off~c~êle ~nhuldiging r~jk.
Het gebouw staat er al geru~me tijd,de
vorm ~s er dus al.Welke inhoud er zal aan
gegeven worden is een open vraag,die o.m.
in de openingsrede van de studenten aan
bod zal komen.
Daarom een verkorte weergave van de speech

"Dames en Heren,
Ve~vacht van ons - de presides van de stu-
dentenkr~ngen van deze fakulteit - geen
spitsvon~ge uiteenzett~ng over een of an-
dere ~ngenieuze probleemstelling, waarvan
alleen v1ce-rektoren het geheim bezitten,
•••maar luister wel naar de s~mpele ver-
wachtingen van de gehele studentengemeen-
schap. "
•••" De inwijding van dit gebouw dient vol
gens ons een nieuw be~n,een hernieuwde
aanpak van zijn bewoners in te houden.Of-
wel maken we er verder leuk een Toren van
Babel van,met het bijbelse genoegen de
spraakverwarring nog eens over te mogen
doen,ofwel starten we met een beweging
voor meer eenheid,kontakt en samenwerk~n~.
In de eerste plaats samenwerk~ng tussen
studenten,Vletenschappelijk personeel en
akademisch personeel ••" en ten tweede •••
samenwer~ing tussen de studenten onderl~n
waar voor deze laatsten echter "geen reke-
ning met nun ru~mtehjke noden wordt ge-
houden" •

','/atbetreft de werkinp: van de fakulteit
wordt geopteerd voor interd1scipl~~r on-
derzoek en kontakten,n1et alleen voor de
derde cyclus maar ook voor de huid~ge stu-
dent;een verderzetting van"ons eigen on-
volprezen stelsel van stud~ebegeleiding
voor eerstejaars" en van de aggregat~eop-
leid~ng die "een zware f1nanciêle last "
bej;ekent voor de fakulte1t "gez~en de wet-
gever ernstig in gebreke blijft",maar die
ook "consequenties voor het .curr~culum "
met zich mee brengt.
"\'hj betreuren het ten zeerste dat er nog
steeds mensen,zijn die tot op d~t ogen-
bl~k geen cebruik maken van de,mogelijk-
heden van dit gebouw:nl. leden van het A.P
" en ~ets verder ••" onzes inz~ens lijkt
dit negatief daar deze levenshouding kan
uitmonden in het achteloos bèhandelen van
reglementen,zoals het examenre~lement."
Als laatste punt vlordt hat belanl" van de
onderwijskommissie aangestipt,die " door
sporad~sche b~jeenkomsten de goede of m~n-
der goede ganF van zaken kan verdoezelen."

Ook met betrekking tot de studentengemeen-
schap wordt opgemerkt dat "het oed ~s de
hand ~n eigen boezem te steken":

" De studenten vervallen in een soort van
akadem~sche technokratie:het enkel st~pt
studeren van de oPGegeven kursussen,maar
geen iota meer. Verder eaat onze interesse
en ~jver niet." Kortom: "Een desinteres-
se voor mens en wereld."
Dat n1et altijd strukturen en overheid de
vollediGe schuld dragen van een slecht on-
de~v~jssysteem,blijkt uit volgende zin:
W,'/ij-studentenverzetten ons vaak tegen de
verschoolsing of vertechnokrat~seriDG van
de univers~teit,aanvoerend dat de universi
teit een wetenschappelijke instelling is •
Maar maken we er door onze Hgen levens-
houding en -gewoonten vaak geen loutere
cursussenfabr1ek van ?Omdat we de moed of
de kracht n1et opbrengen om buiten de Ye-
doceerde stof te r.:aan?"
Ook de oud-studenten wordt de retor~sche
vraag gesteld "w1e ooit eens een kreatie-
ve bijdrage levert ?"

Dat bij elk nieuw begin er gmede voorne-
mens worden gemaakt,mag dan ook blijken
u~t het slot van de speech :"Het wordt
hoog tijd dat we onszelf eens om de or~n
slaan,onze des~nteresse voor de medemenà,
stad en wereld gaan doorbreken en ons los-
rukken uit onze futloze meedrijverij."

Tradi tioneel wordt gel!indigd met "ik dank
u allen zeer",waar we de bedenking bij ma-
ken dat wij al jaren "dank u" zeggen,maar
toch niets krijgen.

Een verslaggever die niet
ter plaatse was.

RECHTZETTING VANi'lEGEDE INDONEZIESE STU-
DENTENVERENIGING.

Naar aanleiding van het artikel:"HET KO-
ITEE BUITENLANDSE STUDENTEN ZIT MET EEN

INDONESIES EI" dat in VETO n08 van febru-
ari '95 is verschenen,wenst de Indonesie-
se Studenten Vereniging te Leuven(PPI-Leu-
ven)het een en ander te verduidelijken.
1.Het maksimum bedrag dat aan een persoon
door de dient studiefinansiering dit aka-
demies jaar u~tgekeerd kan worden bedraagt
60.000fr en niet 70.000fr zoals in Veto
gedrukt staat.Er wordt rekening mee gehou-
den dat een buitenlands student effektief
12 maanden per jaar zelfstandig leeft.De
meeste belgiese studenten verblijven ge-
durende 4 vakansiemaanden plus de week-
einden tijdens het akademies jaar bij hun
ouder-a,
2.De Dienst Studiefinansiering houdt ter-
dege re~ening met pertinente tekenen van
welvaart van personen die een beurs/lenin
aanvragen.
Indien de betro~en student de beurs/len1n
als bijkomende gift van de belgiese ge-
meenschap ter bekostiging van hun autoos
of vakansietrips beschouwen,dan betekent
dit:a)de student heeft de dient studieii-
nans~er~ng onvolledige of m1s1eidende in-
lichtingen verstrekt.Feitelijk is er dus
sprake van kontraktbreuk.

b)er is een positie.e verandering ge-
komen ~n de finansiele situasie van de
student.
In be~de gevallen kan de dienst S.F. het
kontrakt herzien en dus het verleende be-
drag eventueel terugvorderen.Cfr.de arti-
kels in de kontrakten van studietoelagen
en Lerurueru
-art~kel 2a.-len1ngskontrakt en artikel 2
van het kontrakt voor studietoelagen: 'Ik

ermee akkoord dat elke onvolled~cheid
in mijn 'l.eridarinfenof elke verkeerde
inl~chting de geldende som (toelage)on-
m1ddellijk eisbaar maakt ...
-art~kel 3a.-lenincskontrakt en art~kel4
van het kontrakt voor studietoelagen: 'Ik
a de verbintenis aan:onm~ddellijk kennis

te geven aan de dienst S.Jo.....an om het e-
ven Vlelke andere finans1ele tussenkomst
voor mljn studLes,daar ln zulk ~eval de
Lerii.ng(toelage)onmiddelli .ik ,eheel of ten
dele kan teruegevorderd \Vorden.'
3.De Indonesiese studentenvereD1~ng te Leu-
ven is de mening toereda~~ dat-misbnliken
oorKomen moeten worden.De ppr werkt tevens

mee ln het komitee Buitenlandse studenten
dat naar meer Vlaterdichte maatregelen of
ktiterLa zoekt.
ëfijhopen dat de ppr een positieve .bijdra-
ge Kan leveren an de afremm1n.-~van m~sbrui-
ken van enkele landgenoten.
4.,hj \'njzen graag op het gevaar dat men
ondoordachte en radikale maatreGelen zal
kunnen ~n\oeren b1j Gebrek aan beter krite-
r~a en kontrolemogelijkheden.Hierdoor zal
de student d1e 'daadwerkelijk' 1n nood ver-
keert eenegeerd worden. ;/ij hopen dat de
instansies d~e de bevoeGdheid heuben in de-
ze zaak de versch~llende faktoren in ern-
stige konsiderasie zullen nemen.

Alex youwena
namens ppr-Leuven



solidariteit met de ter dood veroordeelde
anti · fascistiese vDDrvechters in spanje

1. Tegenover de fascistische repressie (voor
wie die woorden inhoudloos lijken: een Spaans
meisje vertelde ons het voorbeeld van een
jongen van 14 die in volle straat neergekogeld
werd omdat hij pamfletten bij zich had; en zo
zijn er 1000-de voorbeelden) stelt het volk
zijn revolutionaire wapens.

Het jaar 1974 is getuige geweest van belangrij-
ke stakingen en betogingen die nu voortgroeien
en zich uitstrekken over gans Spanje. Allen
droegen ze niet alleen een ekonomisch. maar ook
een duidelijk politiek karakter.
De algemene staking van 11 december in Euzkadi
(Baskenland) was de meest roemrijke sinds het
Frankistisch bewind: 200.000 arbeiders legden
het werk neer. Duizenden fabrieken lagen stil.
De handelaars sloten hun winkels. De kleine boe-
ren weigerden uit solidariteit hun produkten
naar de ma-kt te brengen. Het merendeel van de
fakulteiten van de universiteit van Bilbao
(14.000 studenten) waren gesloten.
De geskandeerde ordewoorden waren niet alleen:
"lonen omhoog. prijzen omlaag". "neen aan de
levensduurte". maar ook: "vrijheid voor de
politieke gevangenen". "neen aan de repressie".
"vrijheid van vereniging en staking". "neen
aan de nationale verdrukking". "zelfbeschikkings-
recht" en "neen aan de fascistische tribunalen".
In deze staking werd de Spaanse "KolTlllunistische"
Partij. geleid door Santiago Carillo. duidelijk
ontmaskerd. Deze had zich namelijk duidelijk
verzet tegen deze algemene staking.
Andere belangrijke stakingen zijn deze van
SEAT in Barcelona. FASA-Renault in Tolosa
(Guipuzcoa). Potosa in Pamplona etc ...•
Ook de studentenakties waren talrijk in bijna
alle universiteiten. Ze vielen het fascistisch
regime aan en de voortdurende repressie tegen
het volk. Klandestiene komitees werden opge-
richt die trachten zich met de massa te verbin-
den. Op dit ogenblik zijn 5 universiteiten ge-
sloten. De universiteit van Vallodolid is en
blijft gesloten tot volgend akademisch iaar. dit
met verlies voor de studenten van het akademisch
jaar.

2. De zogenaamde "apertura" en de repressie.

In 1974 werd een nieuwe fascistische regering
gevormd. voorgezeten door Aria ~avarro. ex-
minister van Binnenlandse Zaken. ex-oolitie-
hoofd en dader van onèelbare misdaden tegen
het volk.
Zowel in de Spaanse als in De Belgische Pers
is er en grote propaganda gevoerd voor zijn
"liberale politiek". Maar de waarheid is dat
de repressie elke dag groter wordt.

De fei ten leggen zijn zogell'aande"liberale"
politiek bloot: d.w.z. aan de ene kant de
systematische repressie tegen de revolutionaire
massa's en van de andere kant een zekere
tolerantie voor rlezgn. "demokratische" sek-
toren binnen de burgerij die zich verzetten
tegen de huidige vormen van het fascistisch
bewind. maar die niets hebben tegen het fas-
cistisch regeme in kwestie.
De repressie tegen de revolutionaire massa's
(voor wie ook dit inhoudloze woorden zijn:
wanneer iemand door de g@h@in@ politie wordt
neergekogeld of geëksekuteerd omwille van
politieke daden zoals pamfletten uitdelen.
transporteren. verbergen van kOlTlllunistische
militanten enz ... richt de goegemeente een

5begrafenis in.ook voor niet-katholieken:
deze begrafenisstoeten zijn massale anti-

fascistische betogingen in vele gevallen),
uitgeoefend dor deze zgn. ·liberale" pOlitiek
wordt duidelijk wanneer wij opmerken dat in
'74 het aantal politieke aanhoudingen groter
is geweest dan het jaar voordien. Ook werden
tijdens deze "liberalisering" 8 zonen van het
volk vermoord: 4 militanten van de ETA (be-
weging voor de bevrijding van het Baskenland).
Puig Antich werd ter dood veroordeeld .....•.•

3. Processen tegen Eva Forest. F.Duran en J.A.
Garmendia.

Binnenkort beginnen nieuwe prooessen tegen 3
anti-fascistische voorvechters - Eva Forest.
Duran en Germendia - voor dewelke men de dood-
straf eist.
J.A.Garmendia. militant van de ETA. wordt ervan
beschuldigd een korporaal van de Guardia Civil
in Azpeitia doodgeschoten te hebben.
Eva Forest en F.DUran zin zonder bewijzen be-
schuldigd van medeplichtigheid in de MOord
op Carreiro Blanco. Het enige feit dat de po-
litie aanhaalt is hun medewerking in de rea-
lisatie van volksgevangenissen. Deze twee
anti-fascistische voorvechters waren oorspron-
kelijk militanten van de "KolTlllunistische"partij
van Spanje. 'laar de radikalisering van hun
politieke aktiviteiten heeft tot gevolg gehad
dat de partij hen buitenzwierde. Dit verklaart
ook de terughoudendhei d van de "K"P om deze twee
militanten te steunen. Maar zonder twijfel kunn-
nen wij hier bevestigen dat het gaat om anti-
fascistische militanten van eerste rang.

4. Welke zijn nu de werkelijke redenen die het
frankisme beweken om zulk een juridische aanval
op te bouwen in de huidige politieke en eco-
nomische konjunktuur?

Zoals hoger reeds vermeld. de "liberale" politiek
is een poging van het frankisme om een fraktie
van de burgerij voor zich te winnen. Maar de
steeds groeiende repressie tegen de revolutio-
naire bewegingen bewijst de onverdraagzaam-
heid van deze politiek als het gaat om de
"publieke orde", een magische formule die
zoals de "nationale veiligheid" voor de V.S.
alle misdaden in binnen- en buitenland toe-
laat. Dus. men kan deze processen niet
anders beoordelen dan als een "voorbeeldige
bestraffing" gericht tegen het geheel der
linkse krachten in de Spaanse staat en be-
doeld om elke revolutionaire massabeweging.
die meer en meer algemener worden en in
permanente politieke radikalisatie zijn. af
te renmen.
Het is duidelijk dat de uitspraak van de mili-

taire rechtbank meer zal afhangen van de kracht
van de SOlidariteitSbewegingen in de Spaanse
staat en in Europa. dan wel van de bewijzen die"
de verdediging zal aanbrengen. Ziehier de re-
den en het belang van een solidariteitsfront
in het licht van een grote mobilisatie. die
de kracht zal hebben het leven te redden van
deze kameraden.
Het is duidelijk dat ons werk van propaganda en
agitatie niet enkel mag geleid worden door
humanitaire gevoelens maar ook door het funda-
mentele 'evolutiona;rê ~rinei~ê: al~ dê burgêr1j
haar repressie tegen het volk verhoogt. is het
omdat het volk zijn strijdlust verhoogt.
In deze processen worden niet alleen deze 3 voor-
vechters van het Spaanse volk veroordeeld.
maar het geheel van de revolutionaire beweging
in de Spaanse staat. Onze solidariteit moet

daarom en solidaroteit zijn met het geheel
der anti-fascistische beweging in de Spaans.
staat.
ZONDAG 9 maart ging er in Brussel een solidlr1·
tei tsbe tog ing door met al meer dan 600 mensen:
daaronder veel ouderen die nog konkreet weten
hoe het fascisme in 40-45 in België heeft hu1s-
gehouden~ Fascisme, dat betekent onder andere
het verdwijnen van elk demokratisch recht
zoals daar zijn het recht op organisatie in
kommunistische bewegingen. het betogingsrecht.
het recht op propaganda, het stakingsrecht
enz .••• het betekent het in de illegaliteit
duwen van elk verzet en het neerslaan ervan
met de meest onverbloemde terreur. Spanje
kent dit sinds jaren. België staat dit te
wachten als we niet opletten: 430 zegt in
feite niets anders en de dokprocessen zijn
een gevaarlijk precedent wat betreft wille-
keur in de repressie.
DONDERDAG 20 maart richt het Eva Forest-front
Leuven een meeting met film in • in Vesalius
en dit om 20.30. dat is achtenalf. Hou die
avond vrij. onbezet. blank en ga naar die
avond toe. Er valt veel te leren I
TEGEN DE DOODSTRAF
VRIJHEID VOOR ALLE POLITIEKE GEVANGENEN
VRIJHEID VOOR EVA FOREST.DURAN EN GARMENDIA
LEVE DE STRIJD VAN DE SPAANSE VOLKEREn •
EEN AAN 430 I

Sedert 20 februari l.l.ben ik een hongerstaking
begonnen die tot doel heeft eens en voor altijd
paal en perk te stellen aan de gewelddaden van
de bewakers.zonder onderscheid van rang.t.o.v.
de gevangen. Ik SChrijf u dit opdat ik van uw
kant op steun zou mogen rekenen door mij in mijn
mijn menig te versterken.Ik hoop ten zeerste
dat ik op uw hulp mag rekenen. Ik heb ertoe be~
sloten een hongerstaking te beginnen nadat
zich volgend feit heeft afgespeeld in een quat-
ro-cel waar ik zit en aangesloten ben bij het
"university team".kortweg ·U.T.· genoemd.
ijn celgenoot had wat al te bits geantwword

aan een bewaker.en had daarna tenprooi aan zijn
zenuwen.voortvloeiende uit het feit dat hij al
6 weken in de onzekerheid leeft wat betreft
zijn eventuele vervroegde invrijheidsstelling.
een paar maal op de celdeur gebonkt.Enigszinds
gekalmeerd was hij op zijn stoel gaan plaats
nemen. Toen gebeurde het.Geen 5 minuten later
werd de celdeur opengegooid en stonden een ze~
vental bewakers voor de deuropening. Twee ervan
traden op de jongen toe en grepen hem hardhan-
dig vast.De jongen zelf was verbauwereerd.Ik
als~ede mijn andere cel~enoot ook. Terwijl de
twee bewakers hem van zijn stoel sleurden kwam
een derde bewaker en dat zonder dat hij daar-
toe de minste rerlen tot aanleiding had genie-
pi~ achter de jonJen, haalde een matrak boven
en begon hem daal"l'ledete bel-Ierken. Iladat on-
ze celgenoot buiten werd geslagen en de cel-
deur werd dichtgeklapt kan ik Me alleen maar
voorstellen wat er gebpurde af~egaan op het
onmenselijk gehuil van de jongen. s'Anderen-
daags moets hij na een nacht cachot (straf-
cel) op het rapport konen waar hij door de
adjunct-directeur berecht werd tot 3 dagen
cachot. Ik heb daarop een brief geschreven
naan de Directeur der inrichting zelf over
het gebeurde. Hij heeft een onderhoud toege-
staan voor maandag 24 februari e.k. Dat is te
laat. Ik heb dan maar aan de Peer Aalmoezenier
gevraagd te onderhandelen dat de jongen vroeg
tijdig uit het cachot kon konen. Toen na on-
derhandelen er niets van kwam heb ik dan beslo-
ten de hongerstaking door te drijven tot een
definitief besluit wordt getroffen om geweld-
dadigheden der b~iakers af te schaffen. Waar is
anders de veelbesproken resocialis~tie dan???
Als wij hier in de gevangenis een geweld zien
gebruiken en dit door de zogenaamde opvoeders
wat verlangt men dan van ons eens dat wij het
maatschappelijke leven zullen hernemen? De re-
cidive zal er niet door beperkt worden.

Dit alles schrijf ik"U opdat het tevens de pu·
blieke opinie zou wakker schudden. U weet best
wat in mijn geval zou kunnen gedaan worden opdat
het publiek zou worden. Ik geef jullie de volle
toes~enmin9 Mijn naêM en voornaam te v@rm@l~@n.
Ik ben dus in hongerstaking gegaan vanaf woens-
dag 19 februari 11. om 19u30. Ik zit momen-
teel nog op cel 54 "3° sectie in de Rijksgevang-
enis in Gent. Ik eet niets en drink koffie of
thee. Een psycholoog van het U.I. en de Aalmoe-
zenier zijn op de hoogte en helpen me. Aan U
te oordelen. Ik reken op U.
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HLJ
voorwoord.

Een vraag die vele studenten z~ch naar aan-
leiding van dit artikel weer zullen stel-
len is: 'Wat hebben wij studenten in gods-
naam met de KLJ(katolieke landelijke jeugd)
te maken?'
Ik denk dat het antwoord heel eenvoudig is.
Als we,en ik hoop dat we dit doen, de stu-
denten-polit~ek willen integreren ~n een
groter geheel,dan de etrikt universit~re
politiek dan kunnen we ~et naast het feit
zien dat wij slechts één van de jongeren-
beweging zijn,maar dat naast ons er nog
een reeks andere drukkingsgroepen werken.
Ik denk dat het dan ook heel belangrijk is
die andere jongerenbeweging te blijven
volgen. Onze aksies zijn dikwijls op het-
zelfde gericht(ofr.boerenaks~e,neen aan ~e
30 miljard •••)T~jdens de boerenaks~e is
er een nauwe samenwerking geweest tussen
een deel van het KLJ en de ASR.Deze samen-
werking w~llen wij nu verder zetten.Van-
daar dit artikel.
Tevens wil ~k met dit artikel protesteren
tegen een groot deel van de pers die wei-
gert objektieve ber~chtgeving door te ge-
ven over de problemen ~n de KLJ onder druk
van de Boerenbond.

Gu~do r.hnne

vaar eendemakrlltieche
kif - laa van bb
Er bl~jft beroer~ng in de KLJ-groepen.De-
ze groepen tl~jven reageren tegen de ont-
slagen ~n KLJ,tegen de afhankel~jkheid van
Boerenbond,tegen het autoritaire beleid
van de nat~onale 18~d~ng.Na de meet~ngs,
benef~etavonden,pamfletten,aff~sjes,bezet-
t~ngen,informas~e-en konfrontas~evergade-
r~ngen,waar telkens de eisen en het pol~-
t~ek platform u~tgelegd werden,weigeren
de groepen op dit ogenbl~k elke ~euwe
vr~jgestelde.Deze groepen willen immers een
demokrat~sche massabewe~ng u~tbouwen.
Ondanks de vele verzoeken van de groepen
om deze demokrat~sche opbouw aan te pakken
we~gert de nasionale le~ding van KLJ daar-
op in te gaan.Daarom hebben de groepen
besloten dit zelf in handen te nemen.
Zonder meer hebben z~j vanuit de u~tgebrei-
de provins~ale raden,die nu besliss~ngs-
recht genomen hebben, een nas~onale werk-
groep aangedu~d.
De mensen daarvoor worden gekozen op vol-
gende pr~nsipes:1/z~j die een bas~swerk~ng
hebben en er het hardst voor werken en 2/
z~j die het best een pol~t~ek platform van
de demokratische KLJ naar voor brengen en
verdedigen.
Ook hebben zij een e~gen blad:'basisidee~n
van en voor KLJ-ers'uitgegeven;d~t als een
belangr~jk b~ndingamiddel voor de opbouw
van de demokratische KLJ.
Eén van de belangrijkste klj-aktiviteiten
zijn de nasionale ontmoetingsdagen,die we
organiseren op 26-27 apr~l.De bedoeling
hiervan is zoveel mogelijk klj-ers nasio-
naal samen te brengen om samen een demokra-
tisch programma uit te bouwen.
Opnieuw nodigen wij de nas~onale le~ding
uit hieraan deel te nemen.
Vele jongeren werken vanu~t evangelische
waarden aan de demokratisering en verbete-
ring van onze samenleving. Die evangel~sche
waarden heeft kan.Houtart voor ons gekon-
kretiseerd als volgt:

je inzetten voor de onderdrukten, voor de
kleinen en vechten tegen de strukturen d~e
deze onderdrukking in stand houden en zo
bouwen aan een gesosial~seerde samenleving.
Van daaruit nodigen wi j alle klj-ers en
vooral de proosten uit om zich los te ma-
ken van BB,waar deze evangelische inspira-
sie geenszins gerealiseerd wordt.
Konkreet zijn enkele proosten aktief bij
onze werking en ook kan.Houtart werkt mee
met de nasionale werkgroep van de demokra-
tische klj.Hij zal aanwez~g zijn op onze
naaionale ontmoetingsdagen en bereidt daar-
tegen een bros jure voor over de ganse pro-
blematiek.
Met demokratisch bedoelen w~j:
1/een zo breed mogelijke laag van mensen
moet kunnen deelnemen aan de werking.
2/werking rond de echte problemen van de
mensen
3/de echte problemen kunnen alleen maar
vastgesteld worden wanneer de verantwoor-
delijken voortdu.rend met de bas~sgroepen

werken en diskussi§ren over de echte pro-
blemen.
We gaan er dus van uit dat basismensen hun
problemen WEL kunnen naar voor brenegen en
dat zij hun beweging zelf in handen MOETEN
nemen;in de basisgroepen moeten de verant-
woordelijken hun oor te luisteren leggen
(wat BB en klj-nasionaal nooit doen).

Alleen op die baaa e kan een demokratisch
en juist beleid gevoerd worden.
Daarom bouwen we samen met de basismensen
de demokratische stroming in de klj uit.
Vanuit dit demokratisch prins~pe richten
wij ons tot de 33.000 klj-ers in al hun
aktiviteiten.Het is dan ook logisch dat we
binnen de klj werken.
In die zin richten w~j ons ook nog eens tot
de nasionale le~ding van de klj om deel te
nemen aan de opbouw van de demokratisohe
klj:straks gaan wij de petis~es (2000 hand-
tekeningen)afgeven aan de nasionale leiding.

verslagakademiese raad 10 maart
Tegen alle heilige prinsiepes en vastge-
roeste gewoonten in,werd als eerste punt
een studentenaangelegenheid behandeld.Dit
zou dan ook een hoogst eksepsjonele Akade-
miese Raad worden.
Lees daarom verder:
1. Wegens het ontslap: (om persoonlijke re-
denen) van de prezes van VTK die ook in de
A.R. zetelde,~verd een vervanp-er gekozen.
De prezes van ',IrNAzal dan ook de A.R. op
zijn ~ondvesten doen trillen.
Op de vraag van dekaan Huyg;elier (Psich.-
Ped) waarom er ,q:eentoezichtskommissie is
aangesteld op de verkiezinp van studenten-
afgevaardigden,zoalo dit het geval io voor
het ~etenschappelijk Personeel, zei De So-
mer dat "het statuut van de '{ringraad ru.s
offis jele verteeen',ïoordigine;algemeen aan-
vaard is". OIaarvan akte,Piet.
2. Apenda:zoals altijd halen ','/C olechts de
voor ons belangri:kste punt~n aan.
3. Een kleine anekdote kan er evenwe), no
af: in het be4"ijnhof \'Iordtn° 65,het"Huis
van Chievres" ingericht als toneelruimte.
Dit voor het leuven univers~tair toneel.
Florcuin and Company. Alleen de bekleding
van de zetels in kunstll'der kost 899.135 F
"een "oed';!investerin"'''z'''t1;'JeSOr.!er.
Daar ·:IaarKultuurraad voor ~en r;anse ,;aar-
'.'Ierkinl1iets r.!er dan I'n d:rde van dcz 1-
fde som kri,i'"t.'Ioor 1F.000 Kul-otudent n,
i,iaardie zf : n d""l.ook sta:ti l:ona,;rwaare
in de uni ,!C.rcita.iro konotruksi •

• Do cbor=s Honoris Causa 'lï : :r kol!\. m 3
voorstellen ·;",tbetreft tel!1:t's:~ euro'O€;-
oe g~dachtc,d~ p'root-ncd~rlands ~ d~cht
un tenolott d} derde ';I:r~ld-problemlltik.
Uiteindeli,ik "/~rd het er-n komnromi c tuonen
het ee rst e "n het laats_p. voorotc:l.'lat bi-
treft de konkr-t te nnm-n \:ordt ,~rccn ko:
missie ".anp'eotcld.D {';rot'"kanshebber is
alleszins al prezident "Iuer-ar-e van 'l'tml'.n'
nii!.
5. In do ntL'ldvan Beheer mop' n cr 15 men-
Den zetelen. 14 plaatSEn ~i"n al be~pt.
liet letenschappelijk Percont:l ctcld ..voor
in de vrije zetel plaats t nemen. Daar
~aar zij in h~t verleden h&t proeresoie'T~
voorstel deden Raad '1~ nehe~,r en A.R. te
laten samensmelt n, Het ~,rp laat zich ook
nu ':Ieerkennen als een nep' korooratistiee
groepje, die alo kinderen zeuren om een
snoepje. Of\'l(:!scheelt er iets aan h't rp,
of'o'/elaan hun delegaoi€jfeit is dat ze
dringend on zo.ik moeten r.aan nanr' hun rue-
gegraat,.o'/antdie zi,jn ze k:Ii,it.
Het voorstel NI~rdop een handir:e mand cz-
af'gc-vi.mpe'Ld door de '!Ti,]·:'plaats toe te
kennen aan de KULAK (Kortrijk)
6. nosehien klinkt dit mcuw.maar de
proffen wor-den nop eens ekotra bedacht met
een kadootje om van ons eksamen af te ne-
men nl.65 F per student. Onder de 150 stu-
denten krijr: je nicto. ~n ale je niet op
de deliberasie hent,\'lordter 20 F. afge-
trokken.

Kritiek op dit laatste zorgde er voor dat
er 0 F. wordt uigekeerd als ze niet op de
deliberasie zijn. ~r logies ook.
(doordenkertje:weet je waarom de proffen
in eerste kan zoveel buizen? Ze gunnen
het geld niet aan de proffen in de hogere
jaren. Of zijn er andere redenen voor se-
leksie?9
7. De restelende punten werden verschoven,
,vantiedereen kreeg honger. Broederlijk
hebben we gegeten, gedronken en gekletst.
En de Liark (wina) heeft een sigaar van
125 ballen voor zijn vader meege"nomen".
Z'ooooon sigaar!!
8. Fakulteit Landbouw:zoals in de vorige
VETO stond, heeft de Kringraad beslist de
aangelegenheid van de eksamenperiodever-
korting op de AR te brengen.
Dit vooral omdat op fakultair nivoo geen
gevolg werd gegeven aan de vele brieven en
een tiendaagse staking van de studenten.
:Ii j vinden deze houding van de fakul teit
te laken, zeker in een aangelegenheid als
deze,waar beslissingen genomen Vlorden tav
één geleding aan deze unief,terwijl deze
geleding er zelf niet mee akkoord gaat.
Daarom was onze eis:annulering van de ge-
nouen beslissing. Na veel heen en weer
gepalaver,na rechtstaan en terug gaan zit-
ten,l'Ierduiteindelijk beolist de zaak met
spoed op een nieuwe fakulteitsrnad te .
brenp;en in de "leek van 17 tot 22 maart.
Er wer-d verder ever-eeneekomen dat bij
unaniem tegenstemm~n van de studentend le-
gasie de zaak dit jaar nog bij het oude
sisteem blijft ~n d",tno~ dit jaar dis-
él.sois aangevat wordcn 0'1 r de onderwä

hervorming en dergelijke mier.
dat zulks niet meer gebeure,.vd.(x 10)

9. OI7,on7.eaanvraa~ om de leosc:n t schor-
sen o~ dond rd~g 13 maart,t~, de naojonale
betO.P'inp'voor de uitb(·taling van dE':studie
beurze-n,ver-d p'f=nntwoordad t men hier moei-
lijk op in kon ~aan,ocdat nen al door d
'/in~ersgl klk'n had voor de mars op 3. V'lll
6 manrt, en dat we niet altijd e n dond r-
dae;mo ten nemen,
10. Ua een "", zijn dun ak~oord"v an,P}ot
7.ijnl'Iecr nog ene Gaan dr~nken,! (h~k)

n
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AAN"IULLING

a de vere:adering van de A.n. ver-schenen er
t'l e nt cuve elementen in d~ kWCHtH! LllIld-
bouv
1. :l~kRnn ~odc1ezweiperde de br.:sliflsinr;
van de A.R. t a~nvnard~n,r.n vertikte het
dU!l van eeTlekotr'l-f1.kultoitsrnlldbijeftn
e roepen.

Hckto~ ~E' Jomer richtto Een brief tot
de Krin&;raad: 1." Ik heb gekonRtlltl'r<ld1.t.
u« br-ie f op rcn aantn'l,pununn onjuietheden
en onnnuvkeur-Lghed en bevat di ,naar- mijn
oordeel, de 'f/aardevan u,vbewp.rinp;:mals
diskussieelemont in ni~t onbelnnp,rijke
mate I1nntast."

2~'r,iJnbesluit is dan ook
dl1t ik verder doorpa met het treffen van
schikkingen Oirh't konflikt tot epn ol)los-
sinp te kunnen br-enz=n binnen de f'aku Lteit
zelf".
Rl':.?ultaat:deweek voor de vakanoie lS er
dnn toch "een ~nformele vergaderinr" door-
F,f!r:an."Iondc r voor-za tteroch:1p van pro-d.-
kaan Heut o, lpzl> anal.I zeurde h,'tkonn ikt
Lweelcdiv. Fn~r~ijdn is cr konflikt tusntn
het buroo v~n de fakulteit en d'1ctudent~n.
lIier bliJrt alleen nog cen ~fet:r van onb -
hl1ap'lijkheidov:!r in de ranP.'''il"an de Rtu-
dcrrtr-n , A"1d..:r7.i,idsis !"!rh ~t konflikt tua-
oen dl' c1e-kanllen de A.F.
D, pr-odekann ntclde de vol,"'mde pro!lI'ol.lrP.
voor:1.alle gcleding~n ~oudin in stan
s t eLd "ordIm rt:lev:mtt feiten rum tI'!vul-
l~n bij het versl~ vnn de sekretaris en
d~t van de studenten.

2.eventuele vernnd rin~c:n in het ek-
srunrnr(,!l'lementworden v ~r:1 zen naar de
fcrmanE'nte Ondurvn ju Yommissi •

J.1€(!èr:::mmag moat es ändt encn op
voo rwa-rrde adt ze ond ~rt(:kend :>.i,;ndoor
nu netena 5 pr'rson-n,
oa ico '/'11l nt ruktu» ..l" aard '/Ierdenn i nt,...

aanvns.rû , Om die r-eden .'1' rd n r.:o~i vnn

6vervol~ op bl7. 10



KOMPETISIE SPORTRAAD: LAATSTE En
•Volley HEREN tweede klasse

Psycho - Ekonomika
Bios - Merkator
loIina- Oermania

2 - 0 ft
0-2
2 - 0 ft

150- 96 10
136-115 6
130-114 6
161-124 4
81- 90 4
36-150 0

VOETBAL HEREN

eerste klasse

Psycho - V.R.G.
Farma - Medika
V.T.K.- Ekonomika

1.V.T.K. 5 4 1 9-2
2.V.R.G. 4 3 1 6-3
3.Ekonom.4 3 1 6-3
4.Psycho 5 3 2 8-5
5.Farma 5 1 4 2-8
6.Medika 5 0 5 0-10

eerste klasse

Medika - V.R.G. 3 - 1
Paus college - Apoll. 2 - 3
Germania - .V.T.K. 3-

1 - 2
2 - 0 t t
2 - 0 ft

158- 80 8
115- 18 6
101- 11 6
116-132 6
81-120 2
0-150 0

1.MERK. 550
2.Bios 5 3 2
3.Ekon. 5 3 2
4.loIina 5 2 3
5.Psycho5 2 3
6.Germ. 5 0 5

10-0
6-5
6-5
6-6
4-6
0-10

5 4 0 1 19 6
5 4 0 1 20 8
5 3 2 0 19 9
5 2 3 0 13 11
5 1 4 0 8 22
5 0 5 0 6 23

I.APOLLOO
2.V.T.K.
3.Germania
4.Pauscoll.
5.Medika
6.V.R.G.

9
9
6

2
o

kampioen : MERKATOR
daler : Germania

kampioen
daler

kampioen
daler

APOLLOON
V.R.G.

V.T.K.
Medika. derde klasse

Pedak - Romanisten 0 - 2 ft
Krimi - Chemika 0 - 2
Landbouw - Theologie 2 - 0 tt

tweede klasse

Germania - Lerkeveld 2 - 1
Apollonia - Apolloon 1 - 2
Chemika - Salezianen 0 - 2

tweede klasse

loIina- Ekonomika
Terbank - Landbouw
Salezianen - Farma

4 - 1
2 - 2
3 -

2 21 1
1 18 1
o 16 15
1 10 11
1 8 18
3 - 1'16

10-2
1-2
4-6
6-6
4-6
2-8

111-106 10
144-114 6
112- 90 4
122-123 4
90-14
39-146 2

loCHEM. 5 5 0
2.Rom. 5 3 2
3.Theo!.5 2 3
4.Landb.5 2 3
5.Krimi 5 2 3
6.Pedak 5 1 4

113-116 10
130-129 6
122-141 4
148-129 4
94-132 4
142-142 2

I.Apol!. 550
2.Ap.onia5 3 2
3.Salez. 5 2 3
4.Lerkev.5 2 3
5.Chemika5 2 3
6.German.5 1 4

10-2
1-3
5-6
5-1
4-1
4-9

8
1
6
3
3
3

1.TERBANK 530
2.Ekonomika 5 3 1
3.Salezianen 5 3 2
4.loIina 5 1 3
5.Farma 5 1 3
6.Landbouw 5 0 2

kampioen : CHEMIKA

kampioen en stijger :APOLLOON
dalers : Germania en Chemika

Kampioen
Daler

TERBANK
Landbouw eerste klasse

V.T.K. - Medika
loIina- Apolloon
Landbouw - V.R.G.

20 - 0 ft
89 - 10
38 - 48

166-126 8
293-261 6
206-188 6
242-228 6
221-251 4
124-201 0

derde klasse A

Landbouw - Pauscoll. 1 - 2
loIina- Theologie 2 - 0

1.BIOS 4 4 0 8-2 148-103
2.Pausc. 3 2 1 4-3 81- 84
3.Landb. 4 2 2 6-5 150-154
4.loIina 3 1 2 4-4 112-101
5.Theolog4 0 4 0-8 11-120

kampioen en stijger : BIOS.

derde klasse

Bios - Krimi
Romanisten - Lerkev.
Psycho - Theologie

5 - 0 ff
1 - 4
3 -

5 4 1 0
5 320
5 320
5 320
5 2 3 0
5 0 5 0

8
4
4
2
o

1.LANDBOUIoi
2.loIina
3.Apolloon
4.V.R.G.
5.V.T.1L
6.Medika

kampioen
daler

5 4 1 0 16 5
5 3 0 2 16 5
5 2 2 1 13 11
522 1 13 11
5230119
5 0 5 0 1 29

8
8
5
5
4
o

1.LERKEVELD
2.Psycho
3.Romanisten

Bios
5.Theologie
6.Krimi

LANDBOUIoi
Medika

derde klasse B

Terbank - Krimi
Pedak - Merkator

2 - 0 ff
0- 2 ff

tweede klasse

Farma - Psycho 0 - 20 ff
Theologie - Salezia.O - 20 ff
Lerkeveld - Ekonomi.24- 36

Kampioen en stijger
Daler : Krimi

LERKEVELD

4 4 0 8-0
4 3 1 6-3
4 2 2 5-4
4 1 3 2-6
4 0 4 0-8

8
6
4
2
o

1.Merk.
2.Roman.
3.Terbnk
4.Krimi
5.Pedak

120- 20
111- 55
91- 13
30- 90
0-120

vierde klasse

Pedak - Politika
Chemika - Merkator

1.CHEMIKA
2.Apolonia
3.Merkator
4.Pedak
5.Politika

I.PSYCHO 5 5 0 0
2.Ekonom. 5 4 1 0
3.Lerkeveld5 3 2 0
4.Salezian.5 2 3 0
5.Farma 5 1 4 0
6.Theolog. 5 0 5 0

223-121 10
281-204 8
234-229 6
128-136 4
94-156 2
116-221 0

2 - 5
5 - 0 ff

8
6
2
2
2

4 4 0 0 11
4 3 1 0 15 12
4 1 3 0 15 14
4 1 3 0 8 18
4 1 3 0 5 16

o kampioen en stijger: MERKATOR

VOLLEY DAMES
kampioen : PSYCHO
daler : Theologie

Kampioen en stijger: CHEMIKA eerste klasse

Farma - V.T.K. 2 - 1
Johannes 23 - Medika 2 - 0 ff
Apolloon - V.R.G. 2 - 0

1.APOLL. 5 4 1 9-2 161-106 8
2.Farma 5 4 1 8-3 159- 90 8
3.Johan/ 5 3 2 6-5 121-110 6
4.V.T.K. 5 3 2 1-4 149- 96 6
5.V .R.G. 5 1 4 2-8 16-1~0 2
6.Medika 5 0 5 0-10 0-150 0

derde klasse

1.Merkator - App.ia 16- 68
Bios - Paus cOllege 42 - 45
Germania - Terbank 0 - 20 rt
1.APOLL. 5 5 0 0 308-130 10
2.Terbank 5 3 2 0 228-116 6
3.Pauscoll.5 3 2 0 186-206 6
4.Bios 5 2 3 0 139-182 4
5.Merkator 5 1 4 0 81-192 2
6.Germania 5 1 4 0 48-111 2

kampioen en stijger: APPOLONIA

VOETBAL DAMES

Apolloon - Farma 5 - 0 ff
Johannes 23 - Farma 5 - 0 ff

1.APOLLOON 4 3 1 0 18 3 6
2.Johannes 4 3 1 0 15 8 6
3.Farma 4 0 4 0 0 11 0

kampioen : APOLLOO
kampioen
daler

APOLLOO
edika

BASKET DAMES

eerste klasle

Merkator - Biol 0 - 20 tf
Farma - Johannes 23 54- 19
Apolloon - Roman. 20 - 0 rt
1.APOLLOON 4 400 194- 52 8
2.Farma 4 3 1 0 151- 95 6
3.Biol· 1 0 1 0 20- 0 2
4.Romanilt.4 2 2 0 12-103 4
5.Johannnel4 1 3 0 68-142 2
61Merkator 5 0 5 0 23-142 0

kampioen : 1T? 11
daler : Merkator

tweede klalle

1.LANDBOUIoi
2.V.T.K.
3.Poli tika
4.loIina
5.Germania

21 - 24
o - 20 ft

4 4 0 0 84-21
4 3 1 0 81-24
4 2 2 0 40-40
4 1 3 0 20-60
4 0 4 0 0-80

V.T.K. - Landbouw
loIina- Poli tika

kampioen en Itijger: LANDBOU~

HANDBAL HERE

1.Apolloon 1 1 0 0 18-16 2
2.V.T.K. 1 0 1 0 16-18 0

kampioen : APOLLOON

TAFELTENNIS HERE

eerlte klasse

Ekonomika-Lerkeveld
loIina- Farma
Landbouw - Psycho

o - 5 tt
4 - 1
5 - 0

20- 5 10
15-10 6
11- 8 8
6-14 2
6-19 2
6-14 0

1.LANDBOUIoi
2.Ekonomika
3.Lerkeveld
4.Psycho
5.loIina
6.Farma

550
532
541
4 1 3
514
404

kampioen·: LANDBOUIoi
daler : ?11111??

tweede klasse

Medika - Apolloon
V.T.K. - Romanisten

o - 5 ff
5 - 0

440
431
422
413
404

20- 0
13- 1
12- 8
5-15
0-20

LV.T.K.
2.Apolloon
3.V.R.G.
4.Romanisten
5.Medika

kampioen en stijger: V.T.K.

TAFELTENNIS DAMES

eerste klasse

Romanisten - Medika
Ekonomka - Farma

3 - 0 ft
o - 3 rr

1.FARMA
2.V1R.G.
3.Romanisten
4.Medika
5.Ekonomika

4 4 0 12- 0 8
4 3 1 9- 3 6
4 2 2 6- 6 4
4 1 3 3- 9 2
4 0 4 0-12 .ot,

tweede klasse

Johannes 23 - V.T.K.
loIina- Apolloon

1 - 2
o - 3 ff

8-1 6
1-2 4
3-6 2
0-9 0

LV.T.K.
2.Johannes 23
3.Apolloon
4.loIina

330
3 2 1
312
303

kampioen en stijger: V.T.K.

8
6
4
2
o

8
6
4
2
o
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Terwijl jullie allemaal op sneeuwvakantie
waren,~s de ASR zich gaan bezinnen(-dr~n-
ken) ~n een kle~n Oostvlaams dorpje.
Wat we dit jaar al dan niet niet-hadden
moeten of kunnen doen of wel kunnen of
toch m6gen doen en idem voor volgend jaar,
werd er besproken en betwijfeld.
Dat dit dus duidelijk aan duidelijkheid
te wensen overliet,~s u ondertussen al
~nder onduidelijk geworden.
Daarom,lees in uw volgende Veto een bloei-

, end en exlrus~ef relaas over vl~e wat ziet,
al dan niët ziet zitten.
De ASR waakt,~jlle slaapt + de groeten.

voor 30 miljard

De diskuss~e over de 30 ~ljard is door
de grote bazen op een groot dwaalspoor ge-
bracht.Van den Boeynants,de regering,de
pere,de vakbonden,enz •••praten ~et meer
over de vraag of er al dan niet 30 mil-
jard in gevechtsvliegtuigen moet gestoken
worden,maar praten nog slechts over Fran-
se of Amerikaanse vl~eetu~gen.De bes11s-
s~ng ~s dus gevallen,of het nu mirages of
F 16 zin,de ~ljarden zullen v11eeen.
Het ~s een zoveelste bewijs dat er heel
wat van onze polit1ekers prachtig de kunst
verstaan om essens~ele problemen te ver-
doezelen achter sokundaire.Het protest
tegen de 30 miljard ~s noo~t gegroe1d om
het feit of we nu Amerika of onze Europe-
se Franse broeders het geld zouden geven;
maar ~s gegroeid u~t een steeds grotere
bewustwording dat het Z1nlOOS ~s dat Bel-
giU zich verder blijft bewapenen. Het ak-

siekomitee van de 30 m~ljard heeft altijd
als eisen gesteld-een eenz1jdige ontwape-
ning van het kleine Bel~U,dat een moreel
voorbeeld moet geven en dat op die manier
noch zwakker noch sterker,maar misschien
wel invloedrijker zal worden.

-Bel~es lidmaatschap 1n
de Nato werd sterk in vraag gesteld.
Dat na de suksesrijke januaribetoging,
VDB het hard te verduren kreeg en heel on-
ze defensiestruktuur voortdurend radikale
aanvallen van een massaorganisasies kreeg
lijkt ~neens niet meer belangrijk.Dat zelfs
de CVP met voorstellen van 15 miljard voor
de dag kwam en ~n hun eigen part~j hevi
d~skuss~es over het Nato-lidmaatschap van
Bel~U losbranden sch~jnen deze mensen
zelf vergeten te zijn.Zelfs de brief T1n-
demana tegen de 30 ~ljard en voor de ont-
wikkelingssamenwerking lijkt in vergeelde
dossiers verzeild te zijn geraakt.

Ik betreur het dat die essensiele zaken,
de 30 miljard was een aanleiding om onze
eigen bewapeningsdrang de pas af te sn~j-
den,1neens allemaal vergeten worden.
De pers stort zich nu op de techniese
snufjes aan m1raGes of F 16,op het fe~t
welke voordelen VDB allemaal wel zou kun-
nen halen uit de aankoop van mir-a.'es,aan-
gezien hij tegen het ad~es van de stuur-
groep de mirages interessanter bl~jft
vinden dan de F 16(Knack van 26 maart '75)
of op de daskuaaa e welke de ekonomische
zijn van de aankoop van één van beiden.
Dit is echter allemaal zonder belang voor
degene die helemaal geen neiuwe v11eetui-
gen willen, geen Franse of geen Zweedse of
geen Amerikaanse en die hoegenaamd niet
verlangen dat de Europese verstandhouding
zou geUnt worden op een solied en "el.gen"
militair-~ndustrl.eel compleks.
Ik denk dat wij hieruit onze konklusl.es
moeten trekken. ','/aarschl.jnlijk zijn weer
heel wat van onze bewl.ndvo~rders gerust
gesteld dat dit moe1lijk probleem van de
baan ll.jkt en dat Z1j z~ch achter een paar
detailkwesties kunnen ver-echuaë.en, '~rou-
wens 11.jkt het dUl.de11.jk waar '/DBmet het
steeds var-scnuaven van de besll.ssende da-
tum,naar toe w1l.1n de .Belg1ese politie~
zijn er voorbeelden genoeg om aan te tonen
dat onze regering het liefst belangrijKe
en ster~ re~ontesteerde beslissingen
neemt net,\"oor het parlementair-reses,als
de bevolk1ng(en zo wordt dan gehoopt)ook
haar eedeelte aan kontestanten en Kr~t1ese
waarnemers)al in lakansie-euforl.e gedijt
en als het de parlementsleden ook allemaal
niet veel meer kan schelen.
De reger1ng Tindemans Cl.ngdus de parle-
mentaire demokrasie herstellen. Hier wordt
eens temeer het bew1js geleverd dat dit
mooie dromen Vlaren maar dat de reall.teit
heel anders 11.et.t..:etde 30 ml.ljard wordt
eens te meer de stem van een eroot deel
van de bevolkine genegeerd. De gevoerde
aks~es lijken van geen betekenis meer te
Zl.jn••~ant '!DBheeft e:ezworen dat de 30
ml.ljard zullen vliegen,dus zullen ze vll.e-
gen.
D1t art1kel werd samengesteld aan de hand
van art1kels Ul.tKnack,De N1euwe en Spek-
tator.

loei en verval
van de

neoromantiek
(1975-1997 )

Guido f.linne

En zoals alle neo's, was ook deze romantiek
nijnlijk onecht.
Lr was mistevredenheid.

~--------------------------------------------~IJen wilde echtheid.
"'chter-omantnek ,

Dit artikel werd bekroond met de ontmoet-
l.ngsprijs van de St1chbng Lodewijk de Rast
in Eindhoven, Nederland.

Het was zover.De sp~ng d~e al tiental-
len jaren de hele wereld beklemde was ~et
vergeefs geweest.Orta besloot de nieuwe
voorstellen te aanvaarden.Er mocht nu niet
meer worden getreuzeld.De Kastenlegers war-

reeds te ver gevorderd.

l.lanca, presidente van Orta voorzag
moeilijkheden. Vermoeid herlas ze voor de
zoveelste maal de voorstellen. Revolusjon-
aire legerhervormingen. En schamper lachte
ze. Zij had Vhzosjek noOl.t kunnen uitstaan
.'Il.zosjek,de enkeling in Orta die de Neo-
Romantiek nooit had willen aanvaarden. De-
ach, Z1j gaf het zelf toe, sentimentele
neoromantiek,die na de jaren tacht~e uit-
el.ndelijk toch was doorgebroken. Zijn l.js-
koude geest was nu verdomd praktisch. De
subtiliteit van het koele. De wrede fijn-
zinnigheid van z1jn berekeningen; en op
hAAr, ~ilanca, rustte de u1teindelijke be-
slissing. Z~j wist dat ze het zou aannemen,
morgen, er Vlas geen andere keuze. Maar er
zouden verschrl.kkelijke dingen gebeuren,
dat wist ze ook, en het was niet de oorlog
die haar het meest bekommerde.

Het was rond de jaren zeventig dat de
eerste verschijnselen van de neoromantiek
zich begonnen voor te doen. Het hipp1ever-
schijnsel. Lierde, geen valse schaamte meer,
jongetjes en mel.sjes gingen steeds meer op
elkaar ge11jken. Tot een echte revolutie
kwam het echter niet, het kapitalisme en het
kommunisme, wwarvan het sameneaan toender-
tijds als volslagen paradoksaal werd be-
schouwd, vonden het hele e;edoenoe;al verve-
lend.
Tot, in de jaren tachtl.[ de neoromantiek,
ach, hoe vals Vlashet e1e;enl1jk, toch door-
brak. Doodeenvoud1vweg, omdat de kopstukken
het gineen overnemen. Op enkele jaren tijd
hadden versche1dene ~nisteries van Kultuur,
dit Vlaren de instell~n.'.!endJ.ein de zeven-
tiR:er jaren voor kultuur verantwoordel1jk
'/aren,honderden oude tradities an ere her-
steld. Prosess1e's &ineen weer U1t. Het
kaarslicht deed weer zijn intrede, welis-
waar met een andere erondstof als was zodat
het l1cht ~et vermoel.de en sterk enoee;was,
maar het Vlas toch kaarslicht Alumi~um t1.un-
banken. E1kebossen werden aangeplant l.nzeer
strene bewaaxte eebl.eden en de echte eiken
balxen cn meubels deden het Vleer helemaal.
Grote natuurreservaten, waar de mensen hele-
maal naakt mochten rondlopen, en.waar erote
blokhutten, int.:erichtals llltrarnodeI'T)ezie-
.o<:enhu1zen,het aantal leslachtsz1ekten bin-
nen de periten hield, waren het elegaliseerd
dome in van de pros-ti t'lees.Prosti tlltie
kreey , na veel verzet weliswaar, een f11-
nKe staatssteun.De ll.efdemensen, zo noemde
ze zl.ch,waren zorcvuldl.;_;getraind en Ul.t-
ekozen om iedereen te voldoen: k1nderen,

volled1 onderhouden door de staat waren
er voor de Pedof1elen, een rul.meKeuze van
mappe joneens voor de homolielen, meisje'
s voor de hetero's. Het aantal pasjenten in
kranAzinnieen tehuizen nwn snel af, dus de
bewijzen waren celeverd dat, wanneer men de
mens zijn volled1ce seksuele dr-an.> xan doen
uitleven, en dit onder toezicht van de STAAT
ö/antdit v/as hét -:rotesukses, er veel ml.n-
der psychiatrische afv/l.jkin...;enwerden Ce-
noteerde

.1zos,jeK tr10mfeerde. In de lederen zaal
van het pal.eas was het doodsstil.
,hzosjek trlom. eerde. De presidente bool'"
haar hoor'd, vermoeid.
izos,iek triomleerd. Het volk wachtte op

arlon Wo.N1t \'8I'I'Olgd*** ....



STEVE HARLEY

+ COCKNEY REBEL

THE BEST YEARS
OF OUR LlVES

"I am e:ngry! I'm rolling around in hyper
schemes •••" Het dr-aai,t allemaal niet zo
best 1n het brein ve:nStevie, die nu toch
op het punt gekomen 1S, waarop de gebouwde
luchtkastelen best terug efgebroken worden.
et grote mond en veel lawaa1, zoals nog

nooit was voorgekomen sinds de Beatles
hadden beweerd dat ze popula1rder waren
de:n Christus, had Harley rondgeroepen dat
HIJ de superster ve:nde nieuwe generas1e
ging worden, het genie waarop ieder zat te
wachten. Hij haalde daarmee dikwijls de
koppen ve:nde Engelse muziekbladen, en toen
de muziek ve:nCockney Rebel uiteindelijk op
de markt verscheen bleek ze toch wel nieuw
te zijn, omwille ve:nHarley's originele
stem en komposisies, en de bezetting ve:n
zijn groep; zonder gitaar en met elektriese
mandoûrne en viool. Het super-a doo'Lwaarve:n
1edereen omver nel werd-hij achter met,
om de eenvoudige reden dat de tijd waar1n
mensen in groep respektievelijk histeries
werden en de:n flauw vielen of in plaatse-
lijke rivieren of ke:nalen sprongen, zo goed
als voorbij was. Een en e:nder~omt blijk-
baar nogal hard aan voor Steve Harley,
stukgesprongen illusies, zijn groep wordt
de egotripperij ve:nhun werkgever beu en
trekt er vandoor, en Steve bleef alleen
achter, kapotgeschreven en belachelijk ge-
maakt door de muz1ekpers, en met schuld-
gevoelens tegenover de jongens voor W1e
hij zijn beloften niet kon waarmaken. Dit
alles komt naar voor in Harley Ismeer dan
ooit sublieme teksten op zijn derde album:
"The best years of our lives". Op het open-
ingsnummer na, een vrij komiese beschrij-
ving ve:neen seksuele verhoudi~ met een
lief, 100 kg wegend meisje, 1S het allemaal
nogal deprimerend. Steve Harley die zich
erantwoorde11jk voelt voor het ten onder

gaan van de Cockney Rebel ve:nzijn dromen.
Alles wordt steeds met veel simboliek ge-
ze 'd, hij gebruikt de luisteraar als een
soort objekt waar:nee h1j speelt, en tracht
er zo ver mogelijk mee te Gaan. Nu eens be-
schnj.'t hij de hele situasie als een

IIelijke moordparti j ("N ow , you say I Im
responsible for killing them, you knolV
I'm sorry for Vlhat lIve done"), dan weer
verontschuldigd hij zich op allerle1 manie-
ren ("anything I did was for the best").
Harley's schr1k voor het heden en de toe-
komst komt, näär voor in "PANORAMA" (mur=-
der taps on my shoulder, I feel the air
c,ettine colder) en het e:ngstig gezongen
uDACK TO THE FAR!.i".In ",'ó!AT{E ME S~iILE"
spreekt Steve te~en zijn eigen ego, die
hij "blue eyes" (kijk maar naar de hoesfo-
to) noemt: "You puLl.ed the Rebel to the
floor." en "Ho",come you tell so me:ny
lies". Het hoogbepurrt k o.nt in het slot-
nwruner, de.h telmelodie "THE BEST YEARS OF
OUl. L...;1:...,", alsof Harley er zich van bewust
as dat :eViel geboeid moest .eraken door

~'/atvoor-ar grng , besluit hij: oIel,mijn bes-
te 'fresh-faced imbeciles' 1k heb jullie
allemaal beet gehad, was het zo moeilijk
te zien dat ik met mezelf de (ek hield?
Kijk beter naar jezeh, want al wat ik zei
var-en Leugens ("Try looking at you,better
than me, no truth is in here, it's all
fe:ntasy"). Je hebt de:nnatuurlijk als lU1s-
teraar de keuze om ofwel al het voorcaande
ofwel de laatste tekst te eeloven.
Sienieo genoeg heeft de muziek .e:nde
nieuwe I.Pniets van dat melancholiese en
dat angotiee meeeekregen. Het is gewoo
steengoede rock-muziek zoals we dat van
Steve lIarley c.ewoon waren. àiinder orieineel
o:nwille ve:nde geste:ndariseerde rolverde-
ling, kOffitde muz1ek dicht bij een soort
verfijnde Lou Reed- uit~ave • Goede r.l1.1Z1-
e:nten no. steeds, en gelukkiu is één van

r.:nEeland~'orieineelste drumraer-a StIlart
J>liott de enite die U.lt de oorspronkelijke
C.R. 1S overcebleven.
Toch nOG e~en aanstippen dat de I~ een
meesterwer~.ie bevat: "IT ',7ASI''T ITE" a s één
an de sterÀ{ste nummers die Steve ooit c;e-

maakt heeft; pr-achtn « c:ezone,enen met een
mooie gitaarachtercrond, waarop elektriese
pie:no improviseert. raar het einde toe komt
er echo op de drum en cr wordt door een of
ander studa omuaikarrt (!) een vioolsolo e-
pleer,d 01,1 van wakker te lim 'en.

9 L.C.

JOOS WEET HET
Elders in dit blad (verslag akademiese raad)
werd terloops gewezen op de grote sommen die
de Universiteit uitgetrokken heeft voor de
restoras1e van "het Konvent van Chièvre" in
het Groot Begijnhof. Dat voor wat zich "het
Leuvens Studententoneel" noemt, onder lei-
ding van Joos Florqu1n.
Van 1) tot 21 maart voerde dit gezelschap
1n de zolderzaal ve:nhet Konvent "Gue:nahami"
op, een bewerking ve:n "El nuevo mundo" van
Lope de Vega (0 1562), handelend over de
ontdekking van Amer1ka door ene Kolumbus.
De bedoelingen zullen wel goed geweest z1jn,
de geluids- en licht1nstallasie was uitste-
kend, en hèt stuk was goed ingestudeerd. Het
spel was doorgaans bevredigend, soms zelfs
boeiend (je weet wel, een lach en een traan)
en het geheel was in een moderne vormgeving
gegoten: zeer sober dekor, geen (of nauwe-
l1jks) kostumes, bandmontages e.d.
Persoonlijk Z1e ik liever een zestiende-
eeuwse vorst in een lang gewaad de:nin polo
en tergal, maar daar valt over te praten.
Ook zie 1k niet goed wat Fons Fraters op de
planken u1tvoerde, maar zijn vertolk1ng
mocht er best wezen, en dus zullen we ook
daar niet over zeuren.

Over de 1nhoud van het stuk zijn w~l enkele
bedenkingen te maken. El Nuevo Mundo is een
kommersjeel spaans nasionalisties toneel-
stuk uit de zestiende eeuw, waarin het ker-
kelijk.i~perialisme (anneks inkwizisie),
het rass1sme, de goudkoorts, de gevestigde
wetenschap op de korrel genomen worden.
Sinds 1600 is er in dat ontdekte en inge-
palmde Amerika wel heel wat gebeurd, en men
had dan ook kunnen verwachten dat dit in
een aktuele bewerking door/voor (1) studen-
ten van het stuk van de Vega aan bod zou
komen. Niets is minder waar.
De toeschouwer wordt er dikwijls op gewezen
dat in het Konvent van Chièvre belangrijke
levensopsies genomen worden; dat slaat dan
verrassende overwegingen in de aard van I
goud brengt geen geluk, het kristendom mag
niet met geweld opgelegd worden enzomeer •••
- het Boze Breinbe~st fluistert hier iets
in mijn oor : " In het Huis der Gemeenplaat-
sen werden vele Open Deuren ingestampt".-
Opschrijven jongens !
Als je er niet zo nadrukkelijk op gewezen
werd dat het om wereldbelangrijke problemen
ging had je misschien gewoon de indruk kun-
nen overhouden dat het belang van de ontdek-
king ve:nAmerika en de verovering ervan
DaIlW samenhing met de gevolgen van drankge-
bruik en de opvallende liederlijkheid van



de indiaanse vrou"en.
De derde-wereldproblematiek bleef dus rus-
tig onaangeroerd; "at er "el afkon "as een
"einig subtiele ineinuasie omtrent de taal-
toestand in een van onze belgiese gemeenten.
De loodzware beechou"elijkheid van bepaalde
seines "erd op het einde van het stuk be-
kroond met de opmerking dat onderhavig soort
toneel uiteraard alleen toegankelijk 1S voor
mensen die bereid zijn hun zekerheden in
vraag te etellen •••
Voor mij hoeft het allemaal niet. Liever
een eerlijke burleske komedie of een onaan-
geroerde kulturele klassieker dan deze pre-
tenajeuze mengelong van kultuur, ontspan-
ning en gemoralieeer.
Al bij al is het toch fijn dat studenten
toneel spelen. Enkele spelers zorgden trou-
"ene voor pakkende momenten en kreatieve
interpretaaiee. Dat de rollen aangepast
"er den aan het aantal en het geslacht van
de spelers is een pozitief punt.
En ale er nu volgend jaar eens een student-
regieeeur gevonden "erd. Dan "ordt het nog
eena "at. Anders.

Het einde van het akademies jaar 1S 1n
't zicht.Daarom is Kultuurraad gestart
met het zoeken van nieuwe mensen. Mensen
die zich volgend jaar willen 1nzetten
voor een kultuurbeleid in Leuven.Wij doen
een dringende oproep aan alle mensen d1e
gernteresseerd z1jn om eens langs te ko-
men,om eens keDn1s te maken met wat kul-
tuurraad feitelijk is en feitelijk zou
kunnen worden.
Volgend jaar 1S een heel belangrijk jaar.
De UD1vers1teit V1ert zijn 550 jar1g be-
staan,het lijkt nogal logies dat kultuur-
raad hier1n een belangrijk krities stand-
punt inneemt.
VOlgend jaar zou ook het jaar zijn van de
definitieve doorbraak van de Algemene stu-
dentenraad.Daarom en om nog veel andere
projekten te verwezenlijken hebben wij
nood aan veel mensen.
Kultuurraad is maar wat de mensen ervan ma-
ken,daarom onze leuze:hoe meer zielen,hoe
meer vreugdel
Op DONDERDAG 24 APRIL om 20.30 vindt er een
vergadering plaats op Kultuurraad waar w1j
gaan praten over de werking van Kr. voor
volgend jaar.
Iedereen wordt h1er verwacht!
Ons adres:H.Geeststraat 90,3000 Leuven.

Kultuurraad

L.V.

Vervols -an blz 6
de studenten over een studentenafgevaarde
op het boroo en een andere over de ombuds-
man niet aanvaard.
Tenslotte werden er 3 mosies ingediend:
1.Het oude eksamensisteem wordt terug in-
gevoerd en het probleem wordt ve~vezeh
naar de onderwijskommissie
(ondertekend door 6studenten en 3 proffen)
2.I.p.v.2 weken eksamens,wordt er een
spreiding ingevoerd over 3 weken.
3.De onderwijskommissie krijgt een re~le
~ermanente opdracht.
(nu komt de O.K. weinig en onregelmatig
bijeen en handelt vaak slechts over los-
staande gevallen.)
Over deze mosies zal de fakulteitsraad
dan een beslissing nemen.

v"'" "€wn....",.o.. v\.,.o~rE"oJ \W 0
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BON VOOR GRATIS ABONNEMENT :'FACULTATIEF'

'Facultatief' is het ber1chtenblad van de
Europaae Fakulteit.Dat is een sentrum
voor maatschappelijke en ind1viduele vor-
m1ng,dat opleid1ngen en programmaa met
open 1nschrijvineen organiseert rond:
werken met groepen,persoonl1jke groe1,Ge-
stalt en Reich1aanse terapie,organisasie-
ontwikkeling en maatschappel1jke aksie-
strateg1een en een integraaie beoogt van
maatschappelijk en individueel bezigzijn.
Het ber1chtenblad,dat teksten rond deze
tematiek, boekbesprekingen en programma-
aankondigingen bevat,kan je grat1s toe-
gestuurd krijgen na terugsturen van bij-
gaande bon.Op alle programmas betsaat
een automatiese korting van 7~~ voor stu
denten en jonge arbe1ders.
Al onze programmas worden begele1d door
bevoegd verklaarde tr&1ners.

Ik, •••••.•••..•.••••••••.••.•.•.••• (naam)
•••••••••••••••••••••••••••••• (adres)

wens graag 'facultat1ef'te ontvangen.
(terug te sturen naar E.F.M.G.,Kempen-
laan 25,2300 TURNHOUT)

'IERKGROEPINTEGRASIE MINDER-VALID.

"Gehandikapt •••studeren •••vragen rond de
juiste studierichting-studiemetode-inte-
graaie in de studentenwereld-ontspannines-
mogelijkheden mediese of biezondere ver-
g1ng-f1nans1es-hu1svest1ng.
Els SIMONS - sosjale dienst
Jan Stasstraat 12 3000 Leuven
Tel. 016/22.10.38."

® "AMNESTY INTERNATIONAL"

Ontstaan, doel en werk1ng
Informat1e avond - C1ee-van evenstr.2d
Dinsdag 22 apr1l,20.3Ou
organisatie:ISOL,Un1vers1t&1re Parochie,en

etswinkel

U1t de Universele verklaring van de Recht-
en van de ~ens:
art.5:N1emand zal ondenlorpen worden aan
folteringen, noch aan een wrede,onmense-
11jke of onterende behandel1ngj
art.9:Niemand zal onderworpen worden aan
willekeur1~e arrestat1e,detent1e of ver-
banning.

16 EN 17 APRIL
erlin en Co.

De franstalige kultuurraad (doigt dans
l'oeil) or~seert in de Grote Aula op
donderdag 17 APRIL een orieineel festival
met goochelaars, 1llus10nisten en kon1ese
magie. Het ganse spektakel wordt gevol
door een konferensie i. v.m, de techniekenj
de "magiekers" zullen hun truks verklaren,
tot de fijnste det&11s van hun beroep toe.
Attraksie van de avond wordt de goochelaar
wereldkampioen, en 2de wereldprijs in
close-up mac~e, de Fransman JEAN hl~RLIN,
ook de eerste mag1ÄUs die een konferensie-
cyclus eaf in de USA.
Het fest~val,wordt voorafceeaan door een
reeks "tafel-magie" spektakels in verschil·
lende Leuvenae kabarets, op \,OENSDAG 16
APRIL, waar de artiesten de mensen zullen
u~tnodi en op hun optreden ~n de Aula
aanwez1e te zijn.



PLANKEN"KOORTS
drie woensdagen toneel om duimen en vingers af te likken
OTRABANDA COMPANY

"Sarong Display"

Na jaren afwezigheid komt de Vlaamse au-
teur-regisseur Tone Brul1n met zijn Amer1-
kaans gezelschap 'The Otrabanda Company'
enkele voorstellingen geven van'Barong
Display' een stuk van en geregisseerd door
Tone Brulin.Bij ons is hij te gast op
voenadag 16 apru L in de Grote Aula, 20. 30u.

BARONG DISPLAY

De Barong is een enorm beest,een Balinese
draak-geest kombinasie,met de karakter1s-
tieken van de Barong en de Rangda,de man-
nelijke en vrouwelijke hoofdfiguren van
het Bolinese teater.
De Barong die door de Otrabanda Company op
scène gevoerd wordt beheerst het hele po-
dium als een soort museumtentoonstelling.
Bij het begin van de voorstelling verschijnt
hij als een gewoon dier,in die zin dat
voor de konstruksie stro,bamboe ,bat1k en
ander tradisionee1 mater1aal gebruikt werd.
Onder zijn make-up echter,die tijdens het
metamorfoseproses geleidelijk wordt weg-
gehaald-de Barong is ontevreden met z1ch-
zelf-ontdekken de toescbouwers een 'tweede
ik'wiens huis volledie U1t plastiks en an-
dere moderne materialen is vervaardigd.Dit
ceeft de Barong een totaal ander aanzicht,
dat van het moderne leven.Door het 11chaam
heen zijn een aantal ingewanden te zien of
tenminste akteurs die dat moeten simuleren.
~7anneer iemand nu de plasbk verw1jdert,
blijven enkel menselijke reaksies over.

Het lichaam betaat uit afzonderlijke delen.

baas boven baas
(Das UUndel will Vormund sein)

van PETER HANDXE
vertaline Adr1aan :Jagerman
regie Jo Decaluwe
met Jan De Bruyne en ',1illriedde Sauter

'Baas boven Baas'1S een woordloze krea-
sie,het stuk zelf duurt vijfentachtig
minuten en er wordt cedurende het ganse
spel ceen enkel woord gesproken.
Geluid en muziek is er wél, verzorgd door
Toon Carette(tingeltange1 en kerkmuziek)
Het kijken 1S naar de bewegine en het
raden naar de gevoelens.Geen mimiek want
de twee akteurs hebben allebei een masker
op.Fantast1sche maskers die het publiek
~n de ban houden en in het onzekere over
over wat zich achter die maskers afspeelt.
Het steekspel tussen boer en knecht wordt
in vertraagd tempo gevoerd.Af en toe
wordt een faze zelfs bruusk afj :ebroken.
Aanvankelijk zal het publiek de indruk
hebben dat Handke de kijkers alleen in
het ootje wil nemen.Doet hij ook,maar
dat is ~et de hoofdzaak.Hoofdzaak zijn
de verhoudin~en tussen de boer en de
knecht en de primitieve elementen die 1n
het spel zitten.H1er geen woorden nodig.

Baas boven Baas is een speel-en regie-
stuk dat velen zal vervelen en velen zal
boeien. Een woordloze case ,een spel dat
het publ~ek ook eens de kans gunt!

Het stuk is een prodUKsie van teater 19
van Brugre(verbonden aan het arca tea-
ter),en wordt te Leuven opgevoerd op
woensdag 30 april ~n de Vlaamse Leercang-
en(Boekhandelstraat 9)om 20.30u.
Inkom 70fr.Oreamsas1e :Kultuurraad ,H.Geest-
straat QO,Leu\'en,te1.23 67 73

Het hoofd(een rollend platform)betaat uit
een toren van hout en bamboe.Daarop kunnen
dr1e spelers plaatsnemen. Twee akteurs hou-
den elk een mand,die een oog voorstelt
van een kameleon. Een andere akteur die als
tong fungeert kan aan een baar uit de mond
hangen en er terug 1n binnengaan,of de
mond verlaten om het achterwerk van het
d1er af te likken.

Het tweede gedeelte 1S het lichaam,afge-
lijnd door acht rechtopstaande stokken op
k1nhoogte,zodat regelmatig hoofden kunnen
getoond worden.

Tussen de stokken zijn o~emngen voorzien,
die de Barong toelaten z1jn benen te strek-
ken.In het ~ddengedeelte van het lichaam
ondersteunen drie staken zijn wervel die
hoger staat.

De spelers kunnen de ruggegraat van de
draak in alle r1ehtingen buigen.

Het derde deel is de staart die kan in en
uitgetrokken.worden.Daarvoor moeten alle
akteurs gemob1liseerd worden om hem in
beweging te knjgen.

Deze grootse set wordt zodanig gebruikt,
dat ze een voortzetting 1S van de akteurs
ze1f,en de akteur zelf deel uitmaakt van
de steeds in~eweging z1jnde set.
Het stuk is een mengeling van poppenteater
en c1rkustruks,gekombineerd met de handig-
heid van de groep.Elke beweging of reeks
bewegingen worden door Otrabanda Company
slechts z1nvol geacht ind1en ze het pro-
ses zijn van sosjale veranderingen,mense-
lijke relasies en pol1tieke verduide1ijk-
1ngen.

Korte inhoud van het stuk:

Bij het begin van de voorstelling ontdek-
ken enkele leyaks elkaar 1n de zaal.Leyaks
zijn Bal1nese wezens,halfmens-halfgeest,
d1e een mensel1jke en een dierlijke ge-
stalte kunnen aannemen.De groep bedoelt ze
als fenomenen d1e hun mogelijkheden om te
transformeren aanwenzen om het publiek
schrik aan te jagen,te tarten,te amuseren
en voor te lichten.
Deze 1eyaks komen samen om de Barong in
bezit te nemen en om hem weer tot leven te
wekken.Dit veroorzaakt grote beroering
1n de Barong,die haar hoogtepunt bereikt
in het stilvallen van het hart.
De leyaks brengen het hart evenwel weer in
beweging,en nemen dan elk een spes1fieke
funks1e 1n de Barong op z1ch.Deze zijn:her-
sens,ogen,longen,maag,to~ en bis-seksuele
organen.
Het brein ondervraagt de verschillende or-
ganen over verschillende wereldorganisa-

aiea.Achtereenvolgens praat het brein met
de ogen,de tong en he~ hart,uiteinde1ijk
dan ook met de maag(god van de honger).De-
ze wordt vereerd in een ritueel dat de
honger beachrijft ala een ataat van genade.
Een Indiaanse vrouw ameekt om een op10s-
aing voor haar hongerige kinderen.
Dan wordt het brein een geleerde die geo-
logiSChe gegevene zoekt.De inwonera vind-
en inmiddels een pipe1ine voor aardolie,
als de heraens hen wegwijs maken in dit on-
bekend voorwerp worden de inwoners neerge-
schoten.
Het brein wordt geidentifiseerd met een
kollaborateur van vreemde imperialistische
elementen, en wordt door zijn vroegere ka-
meraden en vrienden ge!kaekuteerd.Uit rea-
pekt wo~dt het lijk in een toren opgehang-
en.
Een zwerversfamilie leert een inwoner geld
te verdienen met het oppompen van aardolie.
Met de winst wordt de Barong opnieuw opge-
smukt.De pipeline eohter valt droog.Daar-
door verdwijnt de levenslust van de over-
blijvende inwoners en de hongersnood heerst
weer in het land.Als hongerige Middeleeuwse
burgers roepen de hongerlijdende de Heili-
ge Maagd aan.Deze wordt Jeanne d'Aro die
met luitenant La Hire spreekt.Jeanne bekent
dat ze een Balinese heks ia.Zij gebiedt d.
Leyaks het kwaad over de wereld te
spre»den.

,

blommes hof (stallerhof)
van Franz JCaver KROETZ
vertaling Joel Hanssens
Regie Jo Deoaluwe
met Ann HOfman,Yvonne Mertens,Herman
Coertjens,Willy Verbeke.

Na de geslaagde produksie'thu1swerk'van
vorig seizoen 1S het programmeren van
'blommeshof'('stallerhof')van Franz Xaver
Kroetz(het beste maar ook de11kaatste werk
van hem)mogelijk geworden. In de optiek van
de lijn die aroa volgen w1l,modern aktueel
teater brengen dat de toesohouwer noopt
tot een kr1ties standpunt,is het program-
meren van werk van Kroetz een onontkoom-
baar punt.Kroetz ie voor het Duitse taal-
gebied de belangrijkste toneelauteur van
het ogenblik. Zowel door het stijlverband,
een ver doorgedreven ~euw realisme,als
door de sterk sosjaal gerichte techniek,
kan het reeds omvangrijke ~uvrevan deze
nog jonge auteur nu reeds klassiek genoemd
worden.

korte inhoud en efeer

Staf en Gaby.Kneoht en dochter van de
boer.Een achtenvijftigjarige door arbeid
uitgemergelde boerenknecht en een veer-
tienjarig achterlijk me1sje.De knecht ver-
kraoht haar.Uit wraak doodt de boer Stafs
hond,het enige levende wezen dat hij 1ief-
had,dat hem liefhad.
Staf,de enige die de debiele Gaby mense-
lijk behande1t,met haar spreekt en geduld
heeft,wordt van de boerderij verjaagd.
Ale ze naar de ~s gaan overleggen de
boer en de boerin hoe z1j die 'schande'
ongedaan kunnen maken.Gaby doden?Of haar
k1nd? Bij het Z1en van het tengere,zwange-
re,naakte k1nderl1chaam wordt de boerin
toch geroerd,en gedreven door vrouwelijke
solidariteit en relig1euze schrik,die de
abortus voor haar onmoge11jk maken, perst
Z1j die woorden over haar lippen die het
dichtst een hefkozing benaderen: "ge gaat
een kou op doen,domme goele".Dan wachten
zij gedr1e~n gelaten op het ongewenste
kind. Staf en Gaby de dupes van een on-
menaelijke gemeenachap.
Op het e1nde zijn beiden nog eenzamer 4&ft,
voorheen.
Staf zonder hond,Gaby zonder de man wiens
dierlijke paring haar, ondanks de pijnen
een erg l1chamel1jk welbehagen heeft ge-
geven, iets van menselijk geluk.



MAANDAG 14 APRIL

"Sporta: 21u turnen

DINSDAG 15 APRIL

··ISOL:optreden van de groep ESOR:blue
" grsss muziek, gratis toegang

bogaardenstraat 8,om 21.3Ou
·.Schouwburg: 20u De dood van een han-
delsre1ziger

··Sporta: 13.2Ou paardrijden
20.0Ou karaté
21 en 22\1yoga

*·Bijbelstudie en diskussie,onderwerp:
Simon Petrus,een veranderd leven.
om 20.0Ou b1j ICHTUS,parkstr. 96
iedereen is welkom

WOENSDAG 16 APRIL

•• - ---,.--:-.. ~ TONE BRULIN
met OTRABANDA
COMPANY in de
Grote Aula ,
zij spelen:
'BARONG DIS-
PLAY' om 20.3Ou
Z1e verderpg11

··Sporta: 19.3Ou fietsen
·*Toka : De tandenborstel(J.D1az)
··Goochel-en Magie Festival,met Jean ~ier-
lin en Co.
Le doigt dans l'oeil

17 APRIL

··GOOCHEL-en llfAGIEFESTIVALmet JEAN r.lER-
LIN & Co.in de GROTE AULA om 21.0Ou
zie verder in veto

··SchouViburg:Tah1t1,un r

·*Sporta: 18.0Ou zwemmen
20.4Ou karaté

**ISOL:kontaktmaaltijd om 19.3Ou

VRIJDAG 18 APRIL

**19.3Ou Oude Ma-
rkt: Betogl.ng
van het Antifa-
sjiesties Front
(z1e het artik-
el 1n deze Veto
: Belg1ese Arb-
eider : E1sende
partij !

ZATERDAG 19 APRIL

**Busf:schermenheren:decen te Brussel

ZONDAG' 20 APRIL

**Busf:roeikampioenschappen dames en
heren te Gent.

**Weekendvergader~n'"en:
Te LU1k:Univers~té afétat de Liège
Ass1sen van de sosiologie m.m.v. stu-
denten,professoren,assisten üt Wallo-
ni~,'{laanderen en 7rankrijk.

-de funksie van
de sosiolog1e in de kapitalist1ese
maatschappij

-de verhoud1ng van
de sosiolog1e t.o.v. de andere menswe-
tenschappen.

20 apr11:-de studentenbe-
weging.

FIM

Studio: 14-22.15 Golden Ophelia
16-20.15 Les Chlnois A Par~s

.18 Little BiF kan
24 Ja:;dszenen aua N~eder
Bayern

Lovaruum: 14 (za zo VlO) Tafeltje dek j e
16 (vr~:iza zo wo ) Tarzan et sa
ccmpagru e ,
18-20 u Een hete joneen
22.45 u Decamerone
:14-20.30 Vamp~ers op het bal
23 u SeKsueel leven in de
vrouwenge.anse~ssen.
:.anaf 2.15 Zedeloze verhalen
:18-20-22-24 Keetje T1ppel
:vanaf 14 u Jonathan Livinestön
de Zeemeeuw.

Forum

Eden
Vita
Rex

LENTEMARKT OP OUDE MARKT
De,Commis10n Culturelle or aniseert samen met het AGL

de Kultl.lurraanop Dansda, 22 april een 'Toot Lente-
est op de OUDB fIiAID..-r,ter ....eleeenheid van hun pro -ram-

masie 11 btistero Buffo 11 door de f~ieuwe Scéne , Het lobaal
projekt voorz~et ongeveer het volrende:
'S namidda s:_________ 1..__

- een vloo~enmarkt met verkoopstands en informas~estand-
jes. Alle amateurs mogen hun meubels,planten,koo.C(.er~ef,
~leren,e1een kreas~es en andere ouwe rommel aan de man
breneen. BeroepsverÁopers worden ~et toe6elaten.
Alle liefhebbers moeten zich laten inschr~j.en op onder-
staand adres, d~t om een vlot verloop van de markt te
real1seren.
- diverse animasie in een of meerdere tenten, treden o.a.
op: Rum, volksdansgroep De ._erelaar, amateur-a-r-oepen, c~r-
KUS, studententeater enz•••
'S avcnda r---------
1stero bulfo van de Hieuwe Scéne i.neen .:rote tent op

de oude markt. ( ~n het Frans opcevoerd daar de Com.
)ult. reeds lan~ dit projekt had Gepland. )

WOENSDAG 16APRIL
OTRABANDA COMPANY
uBl\RONG DJSPLAY~~

Regie: Tone&-vlin

GROTE AVLA OM 20.'30V.
ORGI'\NI'ZI\Slt: IC\I1.TVVRRMD,GtRI1ANI/\,ISOL

WOENSDAG 23APRIL
AReA THEATER

"BLOMMES HOF n
vo\.nFranzXaverKrottt. Regie: JodeC~we

ATELIER THEATRAL{Mechelsevest6) OM 20.30\1.
O"GANlz.ASIC: ICV1.TVVRRMD

Alle mensen dae vl111en meewerxen om van deze Lentemarkt
iets heel tofs te maken zijn steeds welkom.'
Or~tat1es: COmr.l1S10n~llturelle, D01 ~ dans L'Oeil

Oude carkt, 26 Leuven
0·: rultuurraad, H. Geeststraat,q() Leuven.

WOENSDAG 30APRIL
AReA THEA TER

uBAAS BOVEN BAAS"
w.n Pet.,. HlIlIdke Regie: Jo de C

VLAAMSE LEERGANGEN OM 20.30 V.
ORGI\HIZ,uJE: KVLTVVRRMD

KJVJtTEN: 70 FR. BIJ KVLTVVRRNID
H,G&E5TSTRAAT 90 3000LEVVEN


