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De huurprijzen en de Raad
, '

voor Studelitenvoorzieningen
Alhoewel de Raad voor Studentenvoorzieningen van 28 maar 1982
hoofdzakelijk in het teken stond van het probleem van de
huurprijsverhogingen in de Universitaire residenties, werden er
eerst een aantal praktische punten afgehandeld. De vernieuwing
van de centrale keuken van de Alma, een reeds lang aanslepende
kwestie, is nog niet rond. Vanuit studentenzijde is gevraagd om
daarover een definitieve beslissing te nemen voor einde juni 1982.
De bestaande en welhaast versleten installaties van de Alma
moeten - daarover is iedereen het eens - dringend vervangen
worden. Anders is er op een mooie dag geen eten in de Alma's. De
Raad van Beheer van K.U.L. heeft daarover in het verleden veel
gezeverd maar weinig gedaan. De R.v.S., en ook de akademische
fraktie, waren het eens om eindelijk, dus ten laatste in juni '82, de
knoop door te hakken.

Huurwet

Andere voorstellen

Een belangrijk element in de diskussie
was ook of de tijdelijke huurwet '82 niet
wordt overtreden door een stijging van
meer dan 6'%, het wettelijk toegelaten
maksirgum. Lieve Van Koestenberghe
van de juridische dienst beweerde dat dit
niet geldt voor huisvesting in de sociale
sektor, die ten dele gesubsidieerd wor-
den. Oe studentenfraktie wilde dit verder
uitzoek~.

Uiteindelijk werd voorstel C goedge-
keurd, met een kleine wijziging. Voor
kategorie B zou de huurprijs eveneens
maar 5~ stijgen (oorspronkelijk 7,5%),

De noodzakelijke investeringen in de 5 % meer betalen, kategorie B 7,5 %, en
gebouwen van de sociale sektor (zoals het kategorie C, D en E elk met 10%.
Meisjesce~trum, Terbank. Camilo Tor- Zoals eerder in 't 'aar beslist i.v.m. de
res, Medisch Centrum, enz.) werden .. . j. d

d k urd D· k hil Almaprijsverhoging, wilde de stu enten-eveneens goe ge e . it ost versc -. ...
I d T alh I ed d fraktie van geen prijsverhoging weten.
en e mi ~oenen, .~ewe ste .s e Zolang de beurzen niet gelndekseerd
goedkoopste en degelijkste oplossingen de ( d I' . èl t a dh de wor n = a mg In re e ermen v n e
gezoc t wer n. koopkracht van de beursgerechtigde met
Het belangrijkste agendapunt, de huur- meer dan 30 %), zolang de toelagen voor
prijsverhogingen, lokte een uitgebreide de social sektor evenmin geïndekseerd
diskussie uit. Er lagen verschillende worden (zelfs met 10% gedaald door de
voorstellen op tafel. De scheiding tussen programma wet van 'SI, vanwaar der~~Q. de :t~te ~u=!.:~;_;;,_~~te=~:~~~:~n:.:!~

'. kostprijs van de huurprijs' aenaamd, wed woord de sociale sektor ontoegankelijker
eerst besproken (opbrengst ± 6 à 9 te maken via allerlei prijsverhogingen.
miljoen). Daarbij komt nog dan het stijgend
De studentenafvaardiging kon de ver- k~~ertekort op 'de ~~ivémarkt aan-

d . rt . d d I leiding geeft tot snelstijgende en hogega enng ove ingen van e na een, k .. Pri hoei . de .
zowel technisch als sociaal van dit o~njzen.. Ijsv~r ogmgen In . urn-

, versnare residenties zullen een rueuwe
systee.m. ~ussen de vele tegenargu.~en- impuls geven aan de prijsstijgingen in de
~en, CIteer Ik een paar. Het bela~gnjlcste privésektor. Tenslotte kan men nagaan
IS de onverantwoorde benadeling van da d .. . d . itai id
minvermogenden in dit systeem. De . t e pnjzen. In e ~Iversl arre rest en-
studenten menen dat alle huurders een hes al ve~hille.nde jaren even~ns snel
recht op een minimum komfort hebben. de ~oogte inschieten. Huurders In kate-
Dat principe betekent dat een normale ~one B m~~te~. r.eeds voor het lopende
energiekonsumptie in de huurprijs zelf jaar een pnj~Shjglnl{ van .11,2 % In~as-
moet vervat zijn. De techniek van de seren ten opzichte van het jaar voordien.
scheiding houdt ook een verdoken en Een ander probleem is ook dat de
eventueel zware prijsverhoging in. Het is huurders .van kategorie E, de meest
in feite ook' een omzeiling van de vermogende bewoners, andere koten
tijdelijke huurwet voor '82, waarin (in de privé) zullen zoeken indien de
gestipuleerd wordt dat de huurprijs huurprijs die zij betalen relatief te hoog
malcsimaal met 6 % mag stijgen. Ten- komt te liggen. Bijgevolg zullen zij de
slotte is deze scheiding voor universitaire privémarkt afschuimen, de minderver-
residenties technisch zeer moeilijk reali- mogenden uitduwend.
seerbaar, zonder het te hebben over de
benadeling van zij die een 'slechte' of
slechtgelegen kamer hebben. De R.v.S.
verwierp het principe van de scbeidina,
maar stelde wel dat energiebesparende
maatregelen moesten onderzocht wor-
den.

De drie andere voorstellen tot prijs-
verhoging waren allemaàl variaties op
het tema van • unifol1l:lCverhoging op
procentuele buil. Voontel A wou de
huurprijzen voor de vijf katepidn (A.
B, C, D, E) gelijkelijk met 10% vetbogen.
Voorstel B hield het bij 7,5%. VoorstelC
was meer genuanceerd. Kategorie A zou

Het Universitair Centrum voor meislessusäenten

en voor de kategorieën C, Den E beperkt
de verhoging zich tot 7,5 %. Om dit
goedgekeurd te krijgen hebben de stu-
denten meegestemd, alhoewel zij princi-
pieel tegen elke prijsverhoging zijn. Het
gevaar dat een voorstel met een grotere
verhoging er door zou komen, was te
groot, dus werd het minste kwaad
verkozen ...

Opbrengsten
De beoogde opbrengst (vice-rektor Ta-
vernier wou 1000000 frank inkomsten)
voor 1982 werd dus niet bereikt, alhoewel
het verschil niet groot is. Men moet
tevens de huurprijsverhogingen voor
appartementen ten belope van 7,5% in
rekening brengen.
Er werd ook vastgesteld dat de inko-

Ter informatie wil ik nog vermelden dat
60% van de huurders in kategorie A
(40%) en B (20%) thuishoren.
Geachte lezer, aan U om uw konklusles
te trekken in deze problematiek. Geachte
huurders, u weet nu wat u volgend jaar
betalen moet. Geachte Veto, uw kolom-
men heb ik lang genoeg geteisterd, dus
hou ik ermee op

Namens Sociale Raad
Tom Melsens, lid R.v.S. Universitair Centrum "De Sedes"

mensbarema's. bepalend voor het beho-
ren tot kategorie A, B, C. D en E, niet
geïndekseerd werden. De Raad besliste
dat dit opnieuw moet gebeuren. Zonder
deze indeksatie zou een heel aantal
huurders in een hogere 'kategorie geval-
len zijn en zouden zij ook een (nog)
hogere huurprijs betaald hebben.

En verder •••
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met het rode haar p.5
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Staatsveiligheid p. 7
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Protea Studenten Vereniging

Recht op antwoord
bezetten en barricadeerden. Dat dergelijk zootje
fanati'ci zomaar hun gangetje mogen gaan zonder
noemenswaardige hinder van polit:e of rijkswacht te
ondervinden (de opgekomen geïnteresseerden heb-
ben zich die avond zelf toegang tot de Valk moeten
verschaffen) is een bewijs temeer van de verloedering
van de rechtsstaat. Het past hierbij de bedenking te
maken of dergelijke gedragingen niet onder het
toepassingsgebied van de wet op privé-milities vallen,
want als er één woord is dat zeer treffend zulkdanig
wangedrag karakteriseert, is het wel het door dat
soort verenigingen ten overvloede gebruikte "fascis-
tisch" (en niet "tasslsaes'', hun progressieve spelling
mogen ze houden.)
Tenslotte nog enige woorden over Veto. Eens te meer
toont dit snertblaadje, dat recht gehouden wordt met
gelden van de gemeenschap, haar ware gelaat.
Terwijl het pretendeert de mening van de Leuvense
studenten te verwoorden, heeft het in feite geen ander
doel dan actief mee te werken aan de alom
woekerende ondermijning van onze Westerse samen-
leving, waartoe het een bescheiden bijdrage levert
door steeds opnieuw als spreekbuis van extreem-
links te fungeren en zodoende diezelfde Leuvense
student te hersenspoelen en te indoctrineren. Overi-
gens moeten wij u ontgoochelen, slechts een kleine
fractie van de 23000 Leuvense studenten leest uw
schrijfsel en voor de meerderheid is het dan nog enkel
een bron van ergernis (of 101). Wij willen dan ook
besluiten met de hoop uit te spreken dat het zo vlug
mogelijk belandt waar het thuis hoort: in de goot.

Namens Protea Studenten Vereniging,
Wim Jorissen jr., voorzitter

Jean-Marie De Vlieg her, ondervoorzitter
Peter Valkeniers, secretaris

Dirk Vanseuningen, penffl()gmeester
Chris Van Sumere, hooMredacteur
Ann Muyldermans, publlc-18lations

Aan de redactie van Veto,
Naar aanleiding van _d.!.RYÉJiç~tie van een lasterlijk
artIkel op de voorpagina van nr. U van uw blad eisen
wij de spoedige en integrale publicatie van het
bijgevoegde recht op antwoord.
N.a.V. de zg. "open brief aan de vice-rector" die op de
voorpagina van Veto nr. 24 werd gepubliceerd moeten
wij ten stelligste protesteren tegen het misbruik dat u
maakt van de persvrijheid.

Onder het mom van een "open brief" laat u immers toe
dat in uw blad een vereniging die zich uitsluitend
beijvert voor het leggen van contacten met en het
verstrekken van objectievere informatie over Zuid-
Afrika als racistisch bestempeld wordt en dat in
lasterlijke en eerrovende termen over een vooraan-
staand parlementslid gesproken wordt. Als Protea
Studenten Vereniging -en mede-inrichters van de
informatieavond- voelen ook wij ons geraakt door
dat artikel en achten wij het onze plicht erop' te
reageren.

Wat onze vereniging zelf betreft is het zo dat in onze
beginselverklaring letterlijk vermeld staat dat wij
tegenstander zijn van elke vorm van fascisme,
racisme en communisme. Ook Protea zelf is nog nooit
op welke wijze dan ook veroordeeld geworden
wegens racistische uitlatingen, publicaties of activi-
teiten en dit nlettegenstaande het feit dat er zelfs een
specifieke wet ter beteugeling van het racisme
bestaat! Elke beschuldiging aan het adres van Protea
als zijnde "racistisch" dient dan ook van de hand
gewezen als volledig uit de lucht gegrepen en zelfs ter
kwader trouw.
Wat de Informatieavond betreft dient de handelwijze
g~l.kt van verenigingen als MlB en- AFF die hun
onverdraagzaamheid zelfs zover dreven dat zij de
lokalen waarin de informatieavond zou doorgaan

ANTWOORD VAN DE REDACfIE

De brief die op de voorpagina VaD Veto
nr. 2'4 verscheen, was at\comstig van
ISOL, de vereni&ina vljft buitc;nlandle
studenten die aan de KUL studeren.
ISOL is als orpnisatie een onderdeel van
de A.S.R., waarvan Veto dan weer. het
blad is. Vandaar dat de Raad van ISOL
het blad van hun organisatie gebruikten
om hun ongenoegen over het doorgaan
van de meeting met W. Jorissen kenbaar
te maken.

Jullie vallen over het woord racistisch,
Een citaat uit de beginselverklaring van
Protea :
"... Zuid-Afrika, dat tweemaal zoveel
aan ontwikkelingshulp aan haar zwarten
besteedt dan alle vrije landen van de
wereld uitgeven voor ontwikkelingshulp
voor derde landen."

Of een derselijke uitspraak al dan ~iet

racistisch is, daarover kan o.i. gediscus-
'tieerd worden. Dat ze getuigt van een
.!lelder patemalisme t.O,V. zwarteR,
laat echter buiten lcijf. Dat in Detail!
\lefblijvende buitenlandse studenten aan
driaelijke uitspraken aanstoot nemen,
Icuanen we ook begrijpen. Verder is het
èok'opvallend dat de volledige beginsel-
verklaring van een vereniging die zich tot
doel stelt "juiste informatie te verschaf-
fen over Zuid-Afrika", afgedrukt wordt
in Beelden (nov. '77), het officiële blad
..vande Zuidafrilcaanse ambassade.

Jullie vereniging schermt verder met het
argument dat het merendeel van de leden
in Zuid-Afrika geweest zijn en dus
objectieve, want met eigen ogen vastge-
stelde, informatie nar

Afrika geweest zijn en dus objectieve,
want met eigen ogen vastgestelde, infor-

/'

matie na&{ voor brengen. Welnu, een
aantal buitenlandse studenten hebben de
Zuidafrikaanse realiteit 90k lIê!! dc:n lijve
ondervonden (dr. interview m.t een
Zuidafrikaanse student in Veto, nr. 20, p.
5). Zij spreken dus ook uit eigen ervaring.

Wat de aantijgingen aan bet adres van
Veto betreft, kunnen we kort zijn. Jullie
reactie is een die meer dan 30jaar geleden
reeds door Adorno (The Authoritarian
Personality) is beschreven: er is een
"woekerende ondermijning van onze
Westerse samenleving" bezig: alle orga-
nisaties, publicaties en opvattingen waar
we het niet mee eens zijn spelen een
actieve rol in dit complot.

Aan de nuchtere lezer om zijn oordeel te
vellen.

De recbctie
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NSV
"Mijn mening over de gespreksavond
van het NSV met als thema 'Nationa-
lisme als levensbeschouwing'.
Ik wil op voorhand de verenruste praeses
van NSV waarschuwen, ik ben geen
journalist, ik geef geen objektief verslag
van de avond maar wel mijn zeer
subjektieve mening.

Eerste indruk: ik ben blij dat ik al een
klein beetje filosofisch en ietsje meer
bijbels gevormd ben, want anders had ik
van het betoog van de spreker (het spijt
me, maar zijn naam ken ik niet) die een
theoloog bleek te zijn, niets begrepen
tenzij de slogan: "De nationalisten zijn
de enige echte internationalisten, want
vanuit de echte liefde voor het volk kan
men die van een ander voor zijn volk
begrijpen."

Nationalisme werd dan theologisch ge-
fundeerd vanuit het 'met elkaar zijn' van
Vader, Zoon en H. Geest. Dit begrip van
eenheid zou door de Openbaring ken-
baar gemaakt zijn aan de Joden die
daardoor als volk bevrijd konden wor-
den. Deze stelliJlg wordt dan oorzakelijk
overgeplaatst op een nationalistische
ideologie. Dus een nationalistische ideo-
lasje wordt als God's wil gezien.

Kijk, 'zoiets noem ik grove verkrachting
van de Bijbel. De Openbaring van de
Oude Testament, waarin het joodse volk
als religieuze eenheid geleid werd door de
'ene god, wordt verward met een typisch
kristelijk concept vna de drie-eenheid
van Vader, Zoon en H. Geest. Het was
jmmers Krisrus (de Zoon) die God zijn
vader noemde en die ons de H. Geest
zond. Dit alles staat in, het nieuwe
testament. Eerder had het joodse volk
geen weef hiervan en' ze aanvaarden het
nu nog niet.
Nochtans worden deze zaken moedwillig
verward om een ideologie te onder-
bouwen. Mag ik daar nog als pittig detail
aan toevoegen dat het Joodse volk uit het
Oude Testament geïdealiseerd wordt,
maar als er gesproken wordt over Hitler
dan blijken ze in die kontekst liever te
spreken over 'de Joden', alsof het geen
volk was, dat de moeite waard was hulp
te bieden.

Als uitwijding heeft de spreker het gehad
over de polemiek i.v.m, de legalisering
van abortus: "Alle staten, die abortus
gelegaliseerd hebben, zijn moordstaten,
want ze vernietigen het weerloze leven.
Abortus is een anti-nationalistische
daad," zegt de spreker, Daarbij vergeet
hij dat diezelfde staten zonder abortus te
legaliseren ook moordstaten zijn. Hoe
kan je anders verklaren dat er jaarlijks
enkele miljoenen mensen, veelal kin-
deren, sterven in de derde wereld?
Toevallig zegt de spreker even later (in
een andere kontekst) dat de potentaten
die in die landen aan de macht zijn,
slechte nationalisten zijn, ze zouden
anders wel voor hun volk opkomen.
(einde citaat). Dat dit iets te maken heeft
met ekonomie weet hij misschien niet
eens.

Na de uiteenzetting was er gelegenheid
om vragen te stellen; ik deed daar
natuurlijk duchtig aan mee, maar een
echt antwoord op mijn vragen kreeg ik
natuurlijk niet. De spreker goochelde
met alle mogelijke namen en begrippen
en als het te warm werd schakelde hij
over naar de volgende vraag,

Na dit alles begeef ik mij naar buiten,
daar vang ik toevallig een reaktie op van
twee NSV'ers: ze vonden het spijtig dat
er niets te knokken viel. Daaruit besluit
ik dat links met deze strategische zet zijn
slag thuisgehaald heeft door afwezig te
blijven.
o ja, het schijnt dat Marx en Lemn
dringend naar de psychiater moeten en
dat de mensen van het tijdschrift Wereld-
wijd (een blad over missionering) de
duivel in persoon zijn.
Algemeen besluit : het was een ietwat
saaie avond die me wel geleerd heeft dat
ik nooit nationalist zal worden.

Dirk E.

V.O.C.O.M. en Gol
Als overkoepelend orgaan van de rni-.

, grantenwerkingen in Vlaanderen wenst
het V.O.C.O.M. zijn verzet te uiten tegen
de aangekondigde maatregelen van 'de
'Minister van Justitie tegen de vreemde-
Iingen.
Minister van Justitie en vice-premier Gol
heeft nl. in antwoord op een interpellatie
van het Brusselse Kamerlid Mundeleer
m.b.t. de 'onveiligheid tn onze maat-
schappij' een aantal maatregelen tegen de
vreemdelingen en jongeren (lees: mi-
granten van de tweede generatie) afge-

, kondigd die kaderen in zijn strijd tegen
~et geweld (o.a. vreemdelingen na, be-

paalde gevangenisstraffen uitwijsbaar,
+ 16 jarigen die gewelddelikten hebben
gepleegd korrektioneel vervolgbaar ... ).
Wij zijn verontwaardigd over het feit dat
Minister Gol de onveiligheid van onze
maatschappij in verband brengt met de
aanwezigheid van gastarbeiders en gast-
arbeiderskinderen in ons land en het
voorstelt alsof deze kategorie mensen
verantwoordelijk zijn voor 's lands
problemen.
Verder kunnen wij onmogelijk aan-
vaarden dat de nieuwe verblijfswet voor
vreemdelingen zo manifest en openlijk
genegeerd en ontkracht wordt, niet alleen
op gemeentelijk vlak (cf. affaire Nols),
maar Ç>Okop overheidvlak.
Minister Gol is immers van plan de
vestiging van vreemdelingen in wel-
bepaalde gemeenten van de hoofdstad
voortaan te weigeren (De Standaard, 2
april), hetgeen volledig illegaal is.
Demokratisch gestemde wetten zijn
blijkbaar van generlei waarde als het

, maar om 'vreemdelingen' gaat.
Wat blijft er nog over van onze 'demo-
kratische rechtsstaat', een begrip waar
toch ook onze politici ze gretig mee te
koop lopen?
Tot slot betuigt het V.O.C.O.M. zijn
solidariteit met de aktie van de tien
hongerstakers tegen de inschrijvings-
politiek van burgemeester Nols.

Armemie Degroote
, '

Namens het Vlaams Overlegcomité
Opbouwwerk Migratie
Brabantstr. 174, bus 4

1030 Brussel
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Zij alweer!
Met deze brief willen wij uiting geven aan
onze woede t.a.v. het brutaal en geweld-
dadig optreden van de politie en rijks-
wacht t.a.v. het proces van Martin van
Kerrebroeck op 16 april jl., en onze
verontwoordiging over de berichtgeving
in de kranten daaromtrent.
Als vzw 'Vrouwen tegen mishandeling'
van Leuven waren wij ,aanwezig op het
proces van Martin van Kerrebroech,
daar wij ons aansluiten bij de strijd van
totaaldienstweigeraars, een strijd tegen
onderdrukking en machtsmisbruik,
waardoor mishandeling mogelijk wordt
of waardoor het geweten kapot wordt
gemaakt. Net als zij weigeren wij ons aan'
geweld en gezat te onderwerpen.
Hier volgt een' versie van de gebeurtenis-
sen:
Politie en rijkswacht hadden onze span-
doeken in beslag genomen, Na afloop
van het proces bleven we met een 150-tal
manifestanten napraten in de hal van het
justitiepaleis. De spandoeken zouden we
terugkrijgen als we beloofden dat we zo
opgerolk zouden laten en na het verlaten
van het justitiepaleis op de stoep zouden
blijven. Even later werd ons medegedeeld
dat we ze zouden terugkrijgen als we naar
buiten zouden gaan, we hebben ons toen
buiten op de trappen geïnstaleerd in
afwachting van de spandoeken, Toen
eiste men de identiteitskaart van' een
verantwoordelijke. Aangezien wij ieder-
een van ons verantwoordelijk achtten,
hebber) wij dit geweigerd. De span-
doeken' kregen wij niet terug, daarom
wilden we weer naar binnen gaan. Dit
werd ons verhindert. Terug op de
trappen kregen we te horen dat als we
niet binnen de 5 minuten zouden verdwij-
nen, de trappen ontruimd zouden wor-
den. Onder het roepen vanb de slogan
'geen man, geen vrouw, geen cent voor
het leger', en met de fanfare voorop,
wilden we ons naar de meeting begeven.
We geraakten echter niet ver, binnen de
vooropgestelde vijf minuten werden' we
ingesloten. Uit twee combi sprongen
rijkswachters die op oot kwamen toe
gelopen om op het voetpad enkele
mensen af te kloppen.
Er verschenen nog twee combi's en in een
mum van tijd waren overal groepjes van-3
à 4 rijkswachters met matrakken op
mensen aan het slaan. Daarbij mikt men
deskundig op het hooft en nek. Sommi-
gen onder ons sloegen uit reaktie terug,
anderen hielden zich afzijdig of liepen
weg, nog anderen probeerden het geweld
te stoppen. Politie en rijkswacht hÏlèÛlen
echter de smaak te pakken en leken pas
tevreden toen zij een dertigtal mensen, al
dan niet geboeid in bun combi's hadden
geduwd en geslagen. Als levensgevaar-
lijke misdadigers werden deze mensen
met loeiende sirenes en op hoge snelheid
afgevoerd naar de rijkswachtkazernes.
Pikant detail: in één van de rijkswacht-
combi's zat tssen de arrestanten een
BOB-er die ook was opgepakt en die zich
van tevoren als één van .ons had
voorgedaan en ons had proberen op te
hitsen tegen rijkswacht en politie.
In de kazerne mochten de arrestanten pas
,\1i~ de combi's toen de poort was

dichtgevallen. In een op de binnenplaats
met prikkeldraad afgez~t stuk werden we
bijeengebracht. Identiteitskaarten moes-
ten worden afgegeven. Naar het WC
gaan werd na herhaaldelijk vragen
toegestaan, echter één voor één en onder
begeleiding van twee rijkswachters.
Ongeveer tien mensen werden door
rijkswachters aangeduid als degenen die
klappen hadden uitgedeeld. Zij werden in
een cel ondergebracht en moesten een
verklaring afleggen. Er werden foto's
gemaakt en er werden vingerafdrukken
genomen. Na ongeveer 4· uur in de
kazerne te hebben doorgebracht werden
deze mensen twee aan twee vrijgelaten.
Dit zijn de feiten.
Het is dus heel duidelijk dat, zonder dat
wij daartoe aanleiding gaven de rijks-
wacht is gebonnen met het plegen van
geweld. Reakties van tovallige voorbij-
gangers gaven blijk van verontwaardi-
ging over .dit brutale, optreden. In de
kranten wordt wel gsproken over gewon-
den onder de rijkswacht; maar niet over

de blauwe plekken, kneuzingen, schaaf-
wonden, gescheurde kleren en andere
.schade (hoofdpijn) bij onze mensen.
En tenslotte vragen wij ons af hoe die
mensen in tegenstelling tot de politie en
de rijkswacht op geen enkele manier
gewapend zijn, een combi zwaar bescha-
digd zouden kunnen hebben.
We vinden wat er gebeurd is, en de
manier waarover er in de pers geschreven
wordt onaanvaardbaar. '
Hoe is weer een voorbeeld hoe in dit land
mannen vrouwen kinderen met geweld
worden onderdrukt.
Daarom blijven wij doorvechten, nu
meer dan ooit.

VZW Vrouwen tegen
mishandeling

Blijde inkomstenstraat lIS
3000 Leuven

tel: 016/239076

Onder de titel: Tuberculinetest of ..ons
biind vertrouwen in de Westerse genees-
kunde .. las ik met toenemende verbazing
de grootste nonsens over deze genees-
kundige akt. Blijkbaar door iemand
geschreven en vertaald (in een erbarme-
lijk Nederlands) die meeheult met een
bepaalde kategorie van mensen die zich
afzetten tegen de Westerse geneeskunde
en ondertussen rijk worden met charla-
tanisme. Ik ben persoonlijk de laatste om
het Westers geneeskundige model te
verdedigen, integendeel, maar erger mè
aan zulke paniekzaaierij.
Het is onbegonnen werk gans het artikel
te korrigeren; enkele essentiele dingen wil
ik toch kwijt.
l. De tuberculinetest is geen vaccinatie
zoals gesuggereerd wordt. Het is aan-
brengen van delen van de huls van de
T.B.C.bacil op of in de huid (niet in het
bloed!). Als er reactie onstaat (roodheid
en verharding) wil dit zeggen dat de

vervolg op paJlina 8

snelste service. "

de mooiste kaft
de allerbeste kwaliteit
op Xerox 9500
,alleen bij peneaprint

vlug, voordelig en verzorgd

tiensestraat 36 ~Ofo)rint
3000 Leuven ._- -_ •

Lucien' 5 corner
Vanaf het nïoment dat je de bar-
rière passeert aan de Ingang van
het Klein Kasteeltje ben- je een
militair. Dat blijkt enkele uren later
in een kaal kazemelokaal, waar je
een papier desbetreffend moet
tekenen. Je valt dus onder de
militaire wetgeving en dat ervaar je
vlug. Voor alles moet jeèen papier-
tje krijgen, eten, naar t'luis gaan,
enz. Ze zijn wel vriendelijk, de
.soldäten van de medische divisie,
maar je moet doen wat ze zeggen.
"De tocht door de administratieve
mallemolen verloopt vlot In' één
voormiddag maar 0 wee, wanneer
je naar het militair hospitaal wordt
doorverwezen voor medische ob-
servatie om je lichamelijke ge-
schiktheid voor de dienst te onder-
zoeken. In een groene legerbus
gaat het naar Neder-Over-Heem-
beek, waar VdB op een grote lap
van zijn grond midden de vervuilde
Brusselse Industriezone een mili-
tair hospitaal heeft laten bouwen.
Dat kafkaiaans kompleks van gan-
gen en deuren heeft veel te veel
bedden -en personeel en moet nu
regelmatig overwegend gezonde
militairen aan tijdrovende onder-
zoeken en konsultatles onderwer-
pen op kosten van de gemeen-
schap. Zo vertelt een vrouwelijke
BV (beroepsvrIjwilliger) die al aan
haar derde jaar dienst toe Is, saen
met haar man, dat ze zomaar door
haar overste een tijdje naar 't
hospitaal werd gestuurd terwijl
haar eigenlijk niets mankeert. Ze
heeft voor BV getekend omdat ze

'dans Ie civil' geen werk vond. De
patroons werven voor sekretari-
aatswerk liever meisjes van onder
de 25 jaar aan, die moeten ze maar
18000 fr per jaar uitbetalen en als
soldaat verdient ze meer. Voor
kinderen heeft ze zo echter geen
tijd. Het leger als middel om
werklozen' uit de RVA-statistieken
te lokken. Een jongen van 1'ivertelt
me dat hij na zijn schoolplicht een
jaar heeft moeten stempelen, geen
werk vond, en dan maar voor vijf
jaar Duitsland heeft getekend om
toch geld te verdienen. Je kan ook
voor twee jaar tekenen maar dan
verdien je minder en moet je
daarna nog je gewone legerdienst
doen. '

Zou je dan niet beter dienswei-
geren of burgerdienst doen? Of
zou er niet beter een beroepsleger
vomen dat de burger ontslaat van
dat jaar tijdsverIies ? Alle respekt
voor gewetensbezwaarden en
dienstweigeraars maar met een
beroepsleger heeft het volk geen
enkelimpakt meer op haar eigen
leger. En waartoe dit kan leiden,
heeft iedereen op teevee kunnen
zien, toen in de Spaanse Cortes
luitenant-kolonel Tejero een po-
ging tot staatsgreep pleegde. Ter-
wijl in Portugal juist het leger met
de anjerrevolutie de demokratie
heeft bevochten, onder enthou-
siaste bijval van de bevolking. Het
gaat erom welk leger een land
heeft. Een leger dat In augustus
1950 het eerste eskadron tanks van

telefoon
22 1039

het tweede regiment Lansiers van-
uit Lèopoldsburg naar Brussel
zendt om de betoging van de
socialisten tegen de terugkeer van
Léopold 111 uit de Wetstraat te
houden. Of een leger waar de
miliciens die jaarlijks met 40000 uit
aliè lagen van de bevolking worden
gerekruteerd, alle cemokrenscne
rechten hebben zodat ze niet tegen
hun eigen volk kunnen ingezet
worden.

Men moet zich daaromtrent geen
Illusies maken. Toen na zijn woe-
lige studententijd in '68 Paul Goos-
sens tijdens zijn legerdienst met
een soldatenvakbeweging wou be-
ginnen, werd hij naar een kleinere
eenheid overgeplaatst, van een
dozijn soldaten, een onderofficier
en een luitenant, waar hij weinig
mogelijkheden had om mee te
werken aan de- demokratisering
van het leger. Maar de burger mag
het leger niet rechts laten liggen.
De publieke opinie kan invloed
uitoefenen op het nationaal leger-
beleid. Dat hebben de betogingen
en stakingen van scholieren en
studenten ~wezen, in januari
1973, tegen de plannen van VdB
om het leger t~professionaliseren.
De alternatieven kunnen gaan van
syndikaal werk binnen het leger tot
NATO-onafhank~lijke volkmilities.
Maar wat telt is dat het leger geen
volksvijandig instrument wordt.
..Arbeiders, studenten, op 't kazer-
neplein ..."

Luclen
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NSV-avond: Nationalisme als levensbeschouwing
Café· DE GULP

'Voor God Vaderland Muntatraat 18 te Leuven
open van 12 tot 05.00 u.
een lo"e kroeg

met 1I0ede muzIek

en
NSV, de Nationalistische Studenten Vereniging, geniet de laatste tijd te Leuven vrij veel
belangstelling: niet erkend door de Financiële Kontrolekommissie (Veto 17), dan wél erkend (een
erkenning die overigens nog steeds een heet hangijzer blijkt te zijn in de ASR-wandelgangen),
verguisd door Eric Junes in zijn vrije tribunes (Veto 20en 23)en hun =-vooral door Isol- omstreden
Zuid-Afrika meeting met spreker Wim Jorissen (Veto 24).
Ondanks alles wellicht goedkope vormen van reklame voor deze organisatie, wat echter niet belette
dat we eens iè meer ons Veto-oor te luisteren (en dito oog te kijken) legden op hun avond over het
Nationalisme. In een aan de Alma verspreid pamflet werd deze meeting, die doorging op donderdag
29 april, aangekondigd als een 'ideale gelegenheid om een beter beeld te krijgen van het nationalisme
als levensbeschouwing' ; nationalisme dient, aldus nog het pamflet, immers 'ruim opgevat te worden
en behelst eigenlijk een hele levensbeschouwing, waarin een eigen mensbeeld is vervat, en tevens een
eigen visie op de samenlevingsstructuur.
Ongeveer 60 geïnteresseerden, waaronder wijzelf, waren opgedaagd aan Auditorium Vesalius, waar
Dr. Marcel Brauns om 20.30 stipt werd ingeleid door een NSV-er. In onderstaand artikel vindt u een
beknopte weergave van zijn woorden.

gemeenschap het elkaar-zijn van perso-
nen. Als je een volk definieert rnagje, nog
steeds volgens Brauns, niet uitgaan van
een minimale definitie, zoals de taal, maar
je moet de voorkeur geven aan een
maximale definitie: •
"We moeten niet de gewone man of,
erger, de dommeriken als typisch van het
volk vernoemen. maar wel de denkers. de
kulturele geesten uit de geschiedenis."
Bijvoorbeeld Rubens.

In een volk, zo gaat het verder, zijn alle
persoonlijkheden gelijk en is een drang
naar eenheid ingebouwd. (Brauns leidt
dit af uit het feit van de Joods-christelijke
openbaring, waarin het Joodse volk als
entiteit drager werd van het mono-
theïsme.) Zo is het dus ook een juiste
drang van de Vlaamse Nationalisten om
één te zijn met Holland.

maar dàt heeft Dr. B. niet gezegd) plicht
om van zijn volk te houden en recht te
verschaffen aan de kleine man in zijn
volk.'
"De abortuskwestie is een kwestie van de
volksgenoot in de moederschoot."
Abortus is de ergste vorm van sociale
verdrukking; het vergieten van onschul-
dig bloed. Later op de avond zou Brauns
hierover nog zeggen dat alle abortus-
staten (de staten waar abortus gelega-
liseerd is) moordstoten zijn en geen
nationalistische levensbeschouwing hul-
digen. Bovendien wist Brauns van een
Frans bevolkingsdeskundige dat elke
vruchtbare vrouw gedurende haar leven
gemiddeld 2,1 kinderen moet baren om
het bevolkingsaantal op peil te houden;
nu ligt dat gemiddelde op 0.7.
"Schiet dus op tijd wakker."
"De feministen moeten er maar eens aan
denken dat de helft van de vruchtaf-
drijvingen meisjes zijn, het geslacht waar
ze toch zo voor zijn."
Ook Maurice De Wilde, die steeds zo
kankert over de doden van de tweede
wereldoorlog, kreeg een veeg uit de pan:
"De Wilde, ziet gij 'dan niet dat er elke
dag 50000 vermoord worden in de
moederschoot In

~

Volgens Brauns is het nationalisme als
levensbeschouwing te vergelijken met
wat in het Duits Weltanschauung wordt
genoemd: men vertrekt hierbij vanuit
een absoluut, d.i. algemeen godsdienstig
of christelijk standpunt, gaat zoeken
naar de diepste grondoorzaken. De vraag
dient dan ook gesteld of een atheïstische
levensbeschouwing überhaupt bestààt.
De nationalisten kennen de juiste liefde
tot het volk, en in die zin is er ook maar
één internationalisme: dat van de natio-
nalisten. Uitgaande van de Weberiaanse
dichotomie Gemeinschaft (vb. clan, ge-
zin, ... )- Gesel/schaft (vb. muziekvereni-
ging) stelt spreker vervolgens dat de
diepste grond uitgaat van de gemeen-
schap van de goddelijke persoonlijkheden.

Moreel Brauns: dat de Walen er zélf voor werken, verdomme!

ACHTERGROND

Op zoek naar Mareel Brauns
Het artikel hiernaast hebben wemet opzet zo "objectief' mogelijk
gehouden, d.W.Z.we hebben gepoogd een zo letterlijk mogelijke
weergave te geven van Brauns' woorden; dit op aanvraag van de
inrichters. We vinden echter dat de Veto-lezer méér verdient dan
dat: daarom zijn we in onze archieven gedoken en hebben
informatie gezocht over Marcel Brauns,

Goddelijke
persoonlijkheden

De goddelijke drie-eenheid (Vader, Zoon
en Heilige Geest, weet u wel) zijn door-
geworden als persoon: het zijn elk
afzonderlijk sterke persoonlijkheden~ die
elkaar echter aankunnen. Goddelijke
persoonlijkheden door-zijn elkaar; dit is
een diepere vorm van wat mensen doen:
wij be-zijn elkaar. Zo is een personen-

Abortus en
sociale rechtvaardigheid
De grondgelijkheid van de goddelijke
persoonlijkheden is uitgewerkt in de
sociale rechtvaardigheid. Vandaar dat de
Bijbel beter is dan Marx, Het is dan ook
n ("goddelijke",-.wilden,.Wj s~hriivc:'1. ~a{i:el ~fr'ir.fhzlireY"'iwr'i'?tYi !"'l-Yl'èIJ,Ï!1

gedoopt in 1944. In 1946 haalt hij het
doctoraat in de theologie met een proef-
schrift over de goddelijke drie-eenheid.

In december 1961 verdedigt Marcel
Brauns voor de Krijgsraad te Wenen
niemand minder dan Robert Verbelen.
Verbelen was één der ergste oorlogs-
misdadigers in België gedurende de
tweede wereldoorlog; SS-<:ommandant
en chef van het Sicherheitskorps te
Brussel, werd hij door de Belgische Staat
ter dood veroordeeld. Hij vluchte echter
en werkte sinds 1945 als CIA-agent te
Oostenrijk. In 1964 wordt hij vrijge-
sproken te Wenen, wat meteen een
annuleren betekende van zijn Belgische
veroordeling. Het is over deze Verbelen
dat Brauns zijn boek Mijn Waarheid zou
schrijven.

In juli '65 wordt door het Pater Brauns-
fonds een contactblad gesticht, waarin
o.a. een lans wordt gebroken voor het
separatisme en samenwerking met de
VMO wordt beijverd.
In oktober '61 geeft Brauns een retraite
aan de normaalschool te Torhout, waar-
bij hij het stemmen op de Volksunie
propageert, dit tegen de richtlijmlo van
Mgr. Desmet in, die in 1958 opriep om
niet op de VU, maar wel op de CVP te
stemmen.

Tussen '60 en '70 trekt Marcel Brauns op
'kruistocht' met de VMO tegen de Franse
preken in de kerken; in 1962 zou hij
daarover - met diezelfde VMO - een

oonrJlt'L'\illr.\' ..u~nurecw~I6,.!lit:rdrvy;, m
Jezuïeten.

Marcel Brauns was verder lid van allerlei
fronten, waarin ook Were-Di en jawel, de
VMO, zetelden. Hij was een anti-
Egmonter en lid van het Aanbevelings-
komitee voor Dietsch Europa van Were-
Di. Jarenlang was hij een vast spreker op
de IJzerbedevaart, en dit in het Vlaams
Huis, thuis voor de VMO. Vanaf '63 zou
hij deze spreekbeurten stoppen "om de
Westvlaamse CVP-wolven niet meer te
prikkelen."

In november '62 houdt Brauns te
Oostrozebeke een spreekbeurt voor hel
Boerenfront , een soort tegenhanger van
de Boerenbond, onder de titel "De
Boerenbeweging bijbels belicht", en
komt hierdoor (alweer) in conflict met
Vicarius-Generaal De Poortere te
Brugge. In november '63 vraagt de
Westvlaamse gouverneur Van Outryve-
d'YdewaUe aan hel aartsbisdom te Me-
chelen om een algemeen spreekverbod
tegen Pater Brauns uit te vaardigen. In
september '64 wordt Pater Brauns uit de
kloosterorde gezet.

Een O.i. goede illustratie van Brauns'
ideeëngoed vonden we in het blaadje van
het Pater Braunsfonds (1975), waarin
Brauns de concentratiekampen "werk-
kampen met vrij Spartaanse levensvoor-
waarden" noemt.

Dr. Marcel Brauns: een mini-spekpater?

Pébé/WiV

de vrucht in de moederschoot een mens
is:
"Als je vraagt wat er in de buik van een
koe zit, dan zal toch enkele boer twijfelen
om te antwoorden "een kalf', zeker?"

Bij het beantwoorden van de vragen,
later op de avond, zei spreker nog dat hel
medisch-wetenschappelijk was bewezen
dat men moeder én kind steeds kan
redden bij de bevalling, zodat "leven van
moeder in gevaar" niet als pro-abortus
argument kan worden aangewend.
Met andere woorden: enkel de nationa-
listen gebruiken hun gezond verstand.
Nationalisme houdt ook in de bescher-
ming van de meest weerloze van het volk.
"En ik spreek nu niet over die negerpo-
tentaten uit Afrika, dat noem ik geen
nationalisten. "

Vakanuebroctuues lijn el yenoeg. met een enorme
keuze van bestenurunqen en hotels ... Romantiek?

Soms wordt de nationalisten verweten
romantici te zijn. Maar romantiek kan,
aldus Marcel Brauns, positief zijn. Elke
persoonlijkheid is immers een geheim, en
wij zijn. in tegenstelling tot de goddelijke
persoonlijkheden. ondoorgrondelijk voor
elkaar. Rond elke persoon hangt een
aureool van waas, een soort geheimzinnig
"romantisch" iets. Het is juist dàt wat
een volk draagt, en zich b.V. uit in de
kunst. In die zin is een theorie als die van
de klassenstrijd onvolledig:
"Marx en Lenin hadden dringend een
psychiater nodig."
En: "Als alle Vlamingen destijds natio-
nalisten waren geweest, dan hadden we
geen miljarden moeten weggooien voor
een ander volk - en als de Walen het dan
nog konden aanwenden... De Walen
parasiteren op het Vlaamse volk. Dat ze
er zelf voor werken, verdomme!"
Economische scheiding kàn effectief de
problemen oplossen. Brauns geeft het
voorbeeld van de scheiding van Oosten-
rijk in Oostenrijk en Hongarije; beide
staten zijn er toen "zowel economisch als
sociaal op vooruitgegaan."

U hoett ons enkel te vertellen wat u wenst, wij
cotnbineren alles. Een reis met alle " plus-punten"
van de BBL·Travel·produkten:
• uitgestippeld volgens uw wensen
• uitgewerkt door " mensen van het vak ", die de
aangeboden hotels en streken hebben bezocht

• zo scherp mogelijl[bere.kend

verliezen wanneer ze beweren dat de
missionarissen de cultuur in de ontwik-
kelingslanden vernietig(d)en. Bovendien
vergeet Wereldwijd dat het dankzij de
missionarissen was dat de "barbaarse
verhoudingen" werden gepacificeerd.

Or. B. besloot dat we dankbaar moeten
zijn dat we Vlamingen zijn.
"Bewondering en verweer gaan samen.
en het Vlaams verweer is steeds geestelijk
geweest."
Vlamingen waren nooit terroristen en de
enige echte doden vielen als martelaar of
slachtoffer van verdrukkende machten.

En, last but not least:
"Wij wensen niet onder voogdij te blijven
van de Belgische Staat en hoeven niet
beschaamd te zijn om daarvoor uit te
komen. Belg is immers Latijns voor
Nederlander. net zoals abortus vrucht-
afdrijving betekent." Pébé/WiV

"Dit alles .getuigt van een ideologische
naïviteit. want de vrijwillige boosheid
wordt gewoon ontkend."
Een persoon die zichzelf afsluit van de
gemeenschap moet dus worden uitge-
stoten.

In de Bijbel zijn echte sociale maatregelen
te vinden: aan de hand van de citaat uit
dit boek" der boeken toont Brauns aan
hoe de Sabbath werd ingericht met
sociale bedoelingen. Op deze dag werd
immers een werkregeling voorzien. "zo-
wel voor de meesters als voor de slaven en
slavinnen": de laatsten mochten ook niet
werken op de Sabbath.
Dus is "God in staat om de Belgen te
bevrijden, net zoals hij de Joden uit
Egypte bevrijdde."

Wereldwijd wordt door Brauns verweten
dat ze het Bijbelse gebod Gaat, onderwijst
en doopt in mijn naam uit het oog

1:1:11
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De reisspecialisten
Socialisme en Bijbel

In het communisme, aldus Brauns,
worden misdadigers en proletariërs aan-
zien als een verwante klasse. Dit maakt
ook de geniepige veranderingen -
gestimuleerd door marxistische advo-
caten - in ons rechtsbestel begrijpelijk:
er wordt niet meer gesproken van straf,
maar van heropvoeding,
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Redde Margaret
Thatcher Engeland
van het failliet?
Bijna drie jaar geleden leidde 'Iron Lady' Margaret Tatcher haar
konservatieve partij naar een klinkende verkiezingsoverwinning.
Ze kwam aan de macht na een woelige verkiezingskampagne
waarin ze een drastische ommekeer van de ekonomische politiek
bepleitte. Alle hoop van het aftakelende Engeland was danook op
haar 'nieuw', monitaristisch geïnspireerd, beleid gericht. Zou zij in
staat zijn uit de ekonomische van haar land voldoende dynamiek
los te woelen om Engeland binnen een periode van vijfjaar terug het
pad van de ekonomische groei te tonen '1

een nieuwe centrumpartij (sociaal-demo-
kraten en liberalen) bleken zware klap-
pen voor de elektorale ruggesteun van
het bewind. Het gekrakeel binnen de
Labourpartij en de (gedwongen!) pat-
stelling van de vakbonden waren evenwel
eVCDZoveel pluspunten, gezien van elek-
toraal oogpunt. T6ch blijft het niet te
miskennen dat de eventuele herver-
kiczinaen van de 'Conservativest (die ~
minder utopisch lijkt dan enkde maan-'
den terug) staat of valt lÎlct de elcono-
rnische !dimaatsverbcierillJ van de vol-
gende maanden. Waren drie jaren voor
de 'Prime Minister' voldoende om het .
verrot eleooomiscb II)'Itcèm te laten
uitzieken om dan gedurende de voJacnde
jaren des te doeltrctTendér en kracht-
dadiger het ekonomisch herstel te leun-
oen doorvoeren ?Teaenstandcril vanbaar
beleid vcrprcn sterke arJUmentcn voor
hun over1Uiailll dat het Tatcher-beleid
EnFland doet vnzeilen in een blinde
chaos en sociale onrusten. Aanhangers
'hopen' op een spoediF heropflakkcring
en steUen voorzichtig vast dat de vijf jaar •
misschien net niet voldoende waren om
klinkende ekonomische suksessen te
kunnen voorleggen aan het kiezerskorps.

Margaret Thatcher, the Iron Lady of .. Ia väche qui rit?
onmogelijkheid van de reFring om de
overheidsuitgaven te temperen, zodat
ook hier de inflatie nog aangewakkerd
werd.

De harde, konkrete realiteit dwong de
reFrin, ook haar theoretische aao-
spraak te milderen uit vrees voor een te
hoge werkloosheid. Zo zien ze zich
verplicht de genationalisecrde bedrijven
te blijven steunen i.p.v. ze te privatiseren
zoals ze oorspronkelijk van plan waren.
Ook hun opzet om de marktekonomie te
herstellen en de vakbondsmarkt .an
banden te leggen, kon men niet ten volle
uitvoeren, omdat de realiteit nu eenmaal
andere eisen stellen dan de abstracte
ekonomische theorie.

Psychologisch kan men aanvoeren dat
het Tatchcriaans beleid komaf heeft
willen maken met het gekende flegma-
tisme van de doorsnee Brit. Ze wilde de
arbeidsethos terug aanwakkeren en af-
rekenen met heelwat kwalijke werk-
gewoonten van de Britse arbeider. Een
simpele vergelijking kan de noodzaak
van de leuze: 'er moet terug gewerkt
worden voor het dagelijkse brood' kracht
bijzetten: voor het produceren van I
auto per dag zijn er zes Britren nodig
t.O.V. 3 Duitsers en I Japanner. Een
verschil dat nauwelijks door het gebrek
aan investeringen te verklaren valt,
aangezien de investeringen in machines
hoger liggen in Engeland dan in Duits-
land.

male teleenen aan de wand voor eel!
hoopvolle heropbloei kondigden zich,
aan.

De twee hoofdOOrzaken van het na-
oorlogs Brits verval (zijnde dé iIinkcndc
produktiviteit en het hoF inflatieritme)
begonnen tekenen van verbetering te
vertonen: De produktiviteit begon terug
te stijgen en de prijzen daalden zichtbaar.
Het monetaristisch beleid beoogt immers
voornamelijk.door het. geven van anti-
inflatoire impulsen op lange termijn de
Britse Itonkurrentiepositie te verbeteren
en de hoge werkloosheid een halt toe te
roepen. Ook de arbeidsproduktiviteit is
nu het hoogst sedert het aantreden van
Margaret Tatcher. Dit lijkt een nopl
cynisch pluspunt als je bedenkt. dat je
door louter de werkloosheid te laten
toenemen je automatisch de produktivi-
teit de hoogte injaagt. Maar gekombi-
neerd met de lagere inflatiegraad biedt
deze evolutie toch gunstige toekomst-
vooruitzichten. Ecn meer eksport-geleide
groei zou dan terug tot de mogelijkheden
kunnen behoren. Levenskrachtige be-
drijven zouden terug broodnodige win-
sten kunnen maken. Zieke bedrijven
verdwenen of werden verplicht grote
herstruktureringen door te voeren wat de
industriële kapaciteit terug energieker
maakte. Zelfs in staatsmaatschappijen

_ steeg de produktiviteit: een typisch
voorbeeld is Britisch Leyland, waar
men IIU met 3000 man minder-meer
voertuigen maakt dan een jaar terug.

Andere gunstige evoluties situeren zich
rond .de aanzienlijke daling van de
buitenlandse overheidsschuld (mede het
gevolg van de olie-inkomsten die Enge-
land een tijdlang behoedden van de fatale
ineenstorting), het terugvallen van het
absentcisme van IS% tot 6% en de
laagste stakingsgraad sedert de jaren 'SO.
M.a.w. werden zo getraumatiseerd door
de hoge werkloosheidsgraad en haar'
pijnlijke sociale gevolgen dat ze met de
bibber op het lijf zich de ziel uit het lijf
werken om toch maar hun werk te
behouden. Het Engeland van de negen-
tiende eeuw is dan niet ver meer. De in
Engeland zeer strak georganiseerde vak-
bonden zien zich dan ook verplicht zich
veel soepeler op te stellen, zowel bij
loonsonderhandelingen als bij het aan-
vaarden van voorwaarden voor nieuwe
arbeidsplaatsen.

Het verleden werkloosheid over het ganse land. Om en
bij de drie miljoen Britten zijn werkloos
waf zowat lI,S % van de Aticve bevol-
king vertegenwoordigt (meer dan het
dubbele van drie jaar terug). De indus-
~Ic produktie kende gcduRnde de twee
jaar een negatieve groei en daalde de
laatste drie jaren samen zo'n IS%. De
rcccaie kende in 1980 een onaekende
zwum, ondermeer dankzij de dalende
arbèidsproduktiviteit. Dedoor de mone-
taristische politiek van hOF rente-
voeten versterkte pond sterling woog al
te zwaar door voor die bedrijven die
konkurrcnticcl op de eksport afgcstemd
waren zodat de industmlc kapaciteit nog
verder lam gelegd werd. Zowel de
investeringen als de rendabiliteit van de
bedrijven daalden fors. Zo kregen steeds
meer en meer mensen de kans de
konservatieve slogan 'We moeten de
ekonomie terug gezond maken' ironisch

lom te buigen naar 'We hebben onze
ekonomie terug wat kleiner gemaakt'.

Slechts twee jaar restten Margaret Tat-
cher en haar partij nog om het wanke-
lende schip terug in koers te brengen.
Tussenverkiezingen en het vormen van

Na WO 11brokkelde de wereldmacht van
het 'Verenigd Koninkrijk -van Winston
ChurchiU ziendcrOFD af tCJIICvolF van
baar tanende ekoDOmilche toestand.
Waar ze vl;ör de tweede Wereldoorlog
no, de helft meer produceerde dan
'kontinentaal Wcst-Europa, wordt ze nu
ruimschoots voorbijgcstokcn door alle
E.E.G.-landcn, op ltalii! en Ierland na.
De twee voornaamste oorzaken van
ekonomilche terugtocht wortelen in de
ongunstïae evolutie van de produktiviteit
en in de aanhoudend hoge inflatie. Zowd
konservatieve als socialistische bewinds-
lui sleurden Engeland zo steeds duide-
lijker de dieperik in. Het verschijnen van
Margarct Tatcher vormde dan ook het
laatste- sprankeltje hoop: there is no
alternative. Zoniet zakte het eens zo
glorievolle wereldrijk en ekonomische
grootmacht steeds dieper in het moeras
van de ekonomische en sociale ineen-
storting.

De eerste maatregelen van het That-
cheriaans eksperiment zaaiden een helse
ekonomische recessie en een massale

De toekomst
Net nu hoe langer hoe meer binnenlandse
en vooral buitenlandse waarnemers over-
tuigd raakten van het falen van de
monetaristische politiek eri ze soort-
gelijke 'ekspcrimenten' in het buitenland
afdoen als 'je reinst ekonomische zelf-
moord' blies een verrassende windstoot
nieuw leven in de sputterende Britse
ekonomie. De eerste, weliswaar mini-

Nieuw budget:
nieuwe hoop?

Als klap op de vuurpijl kwam midden
maart de aankondiging van het jaar-
budget door de 'Chanccllor of the
Exchcquer' Sir GeotTrey Howe. Een
kontroversteel budget dat, volgens hem,
hoop biedt voor zowel de industrie, de
tewerkstelling als voor de mensen. Hij
verwacht een verhoging van het Bruto
Nationaal Produkt met 1,7%,. een ver-
dere 'daling van de inflatiegraad tot
beneden de psycholdgische grens van
10%, een daling van de intrest en een
algemene heropflakkering van de ekono-
mie. Als maatregelen stelt hij vooral
belastingverlagingen en hulp aan de
industrie voor. Deze maatregelen zouden
samen met de lagere energie (vooral olie-)
prijzen, de verlaging van de intrest-
voeten en de verhoging van de produkti-
viteit voor een enorme stimulans voor de
ekonomie kunnen zorgen en een sneller
effekt kunnen teweeg brengen dan de
meeste eksperten hadden verwacht, Voor
de arbeiders is er een arbeidsplan
voorzien van 100000 man en een verla-
ging van de inkomstenbelasting met
14%. Door deze ontlasting van de
ekonomie verwacht men dat de leningen
van de openbare diensten verder zullen
dalen tot slechts 2 % van het BNP wat één
van de kleinste van de ganse geïndus-
trialiseerde wereld vertegenwoordigt.
Ook het handelsoverschot zou almaar
vergroten.

Hoewel velen deze optimistische klanken
voorbarig vinden, lijken de kansen op
een nieuwe (vervroegde 7) verkiezings-
overwinning van de 'Tories' alsmaar te
stijgen, zeker nu de alliantie tussen de
sociaal-demokraten en de Liberals niet
meer die kracht en samenhang uitstraalt
als bij haar oprichting. De grote uitda-
ging van de regering Tatcher voor de
komende jaren blijft dan ook er op toe te
zien dat de herwonnen discipline en
onderneminszuurstof niet gesmoord
wordt door het al te chaotich aan-
zwengelen van de ekonomische groei.
Anders zou de prijs, in de vorm van
300000 werklozen, wel eens te hoog
kunnen oplopen voor haar verdere
kansen in Downing Street 10 en zelfs
voor het ekonomisch overleven van
Engeland. De Sex Pistols zongen immers
reeds in 1977 dat er voor dit Engeland
geen toekomst meer was, tenzij ..Anar-
chy in the tr.K." 7

UITGEVERIJ

info - vakantie
een uitgave van de Werkgroep Frans van het
Centrum voor Didactiek van de UFSIA

De nefaste gevolgen voor de werkloos-
heid van het tot hiertoe gevoerde beleid
vallen vnl. toe te schrijven aan de afbouw
van verouderde bedrijven, voorbijge-
streefde 'en ondoelmatige managements-
technieken en uit de markt geprezen
produktieprocessen. Dit proces leidde
simultaan tot een verhoging van de
produktiviteit in de meer efficiëntere en
gedisciplineerde ondernemingen. Een
verhoging van de investeringen en de
rendabiliteit wordt dan ook opnieuw
mogelijk wat op langere termijn tot een
tewerkstellingsscheppend effekt zal re-
sulteren.

Een alternatieve reisfolder zonder zonnige foto·s,
maar boordevol gecontroleerde informatie over
Franse taalvakanties van allerlei slag.

Oe ruim 200 verschillende taalvakantiemogelijkheden
worden voorgesteld in een overzichtelijke
formulering die de gebruiker toelaat op elf
verschillende vlakken de organisaties met elkaar
te.vergelijken (plaats, prijs, verhouding lessen
en ontspanning, excursies e.d.) en zo een keuze te
maken. Zo kan zij/hij de formule kiezen die het
best bij haar/hem past.

Wel en wee
van het monetarisme

Toch mag men voor bovenstaande meer
positieve resultaten van het Tatcher-
beleid niet alle lof aan de monetaristische
politiek toezwaaien. Ekonomisch gezien
is er nauwelijks een monetaristische
politiek gevoerd, wat nochtans de bedoe-
ling was. Zo wilde Tatcher en haar
minister van Financiën GeotTrey Howe
in 198(}.1981 de stijging van de geld-
hoeveelheid via een monetaristisch anti-
inflatiebeleid beperken tot beneden de
10 %. In werkelij kheid vermeerderde
deze echter met bijna 20 %. Dit falen (7)
valt toe te schrijven aan de 'Bank of
England' die wel zorgde voor hoge
intrestvoeten (wat de ekonomische aktivi

1982, 13,5 x 21 cm, 246 blz. inqr , 295 fr.

TIENSESTRAAT 134-136, 3000 LEUVEN, TEL. 016/23.35.20

teit alsmaar verder verzwakte), maar er
nooit in slaagde zuivere monetaristische
doeleinden te dienen. Het monetaristisch
beleid mislukte verder ook nog door de Rudy Ceup
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Het meisje met het rode haar
geloven in de bevrijding die ondanks
gestokte Duitse offensieven toch uitblijft.
Een gevoel van uitgestalde angst komt
langzaam over haar. Op een middag
wordt ze opgepakt mét haar revolver en
een stapeltje illegale kranten: "Mijn
moeheid had mij_verraden. "

Tijdens ondervragingen wordt ze hard-
handig aangepakt, maar weigert ze haar
mond te openen. Enkel wanneer een
SD'er haar toesnauwt: "Ou gehörst ze
den Tigerinnen von Stalingrad .. l" ant- .
woordt ze: "Dat was een geweldig
kompliment." De enige reakte luidt:
"Abfüren .. l" Haar angst is vanaf dan
niet langer onbewust maar vergezelt
baar. Ze weet wat er haar te wachten
staat: "Morgen of overmorgen, of wan-
neer het de vijand beliefde."

Het boek
Het _Isje _t liet rode !laar is geen
~ommunistisch pamflet, maar kan een
~c:nde en schrijnende verzetsstrijd
Fnoemd worden. Het mist echter een
I1l9tivatic: die de drijfveer moet vormen
voor Hannie's toetreden tot bet verzet.
N~t dat.een persoonlijke.reden per si
~ig is maar een studente in de rechten,
~ zonder ooit Marx of andere kommu-
nistiscbe lektuur van nabij gezien te
hebben, haar studies onderbreekt om
temidden van arbeiders te pan strijden
tegen de Duitse nazi-bezetting, dat roept
toch wel enkele vragen op. Ze is echter
wel degelijk overtuigd van wat ze doet en
·de talrijke gegevens die de lezer krijgt.
plus het doorzettingsvermogen waarmee
Hannie handelt maken de lezer enorm
nieuwsgierig naar de afloop van het
gebeuren. Komt daar nog bij dat de
onderwerpen 'verzet' en 'kollaboratie'
voornamelijk tot de verbeelding van de
jongere mensen spreken voordat Mau-
rice wilde dat hieraan iets gedaan werd en
de Nieuwe Orde op het scherm bracht.
Een boeiend boek dus omtrent een
weinig bekende, maar even boeiende
figuur die een echte uitstraling mist in een
naleVe maar toch wel ambitieuze door-
zettingsvermogen. Die naïeviteit komf
ongeloofwaardig over, vooral uit de
hand van een overtuigd linies man als
Theun de Vries, die als tegenhanger van
het militarisme kapitalisme zich aansloot
bij.de kbmmunistische partij van Neder-
land.
Daarenboven was hij redakteur van De
Waarheid, het officiële partijblad van de
CNP, dat in de herfst van 1940 als illegaal
blad verscheen en een belangrijke plaats
innam in de verzetsbeweging. De aanlei-
ding tot de aanhouding van Harmie
Schaft was trouwens het feit dat zij in het

Hannie Schaft studeert rechten in Ams-
terdam tijdens W,O. 11. Nog tijdens haar
studies verzamelt zij talrijke persoons-
bewijzen voor onderduikende mensen.
Tanja, haar vriendin, wiens personage
veel affiniteiten vertoont met Julia uit de
gelijknamige film van Fred Zimmer-
mann, is joodse en de eerste die tegen
Hannie over de Balkan spreekt. "Wat
hebben de Russen ermee te maken?" is
dan Hannie's repliek. Wanneer de Nazi's
voor 'Stalingrad moeten stoppen, begint
ze belang te hechten aan de woorden van
Tanja. Moet zij echter voor het kommu-
nisme kiezen temidden in de afweer tegen
het fascisme? Ze slaagt in haar eind-
eksamen maar stelt haar doktoraat uit:
"Er is ander werk." Ze komt terecht in
een verzetsgroep en wil eigenhandig
Nederlandse kollaborateurs te lijf gaan:
"Ik weet secuur waarom ik schieten zal."
Dat waarom wordt echter voor de lezers
nooit helemaal duidelijk en kan alleen
gezocht worderr door haar naïeviteit te

RII~ l)()Uteodijk aIs Hamle Schaft in 1111•• jI_11III r"__.
Paren aan haar drang of ijver om iets te
doen voor de bezette vaderlanders.
Regelmatig 'denkt zij aan het belarig van
bet kommunisme maar identificeert er
zich niet expliciet mee. Over haar vriend
Hugo: Ik had nooit een mens gezien die
zoveel zelfbeheersing aan zelfbewuste en
rustige moed paarde. Natuurlijk dacht ik
toen: ... een kommunist." Tussen de
gevaarlijke opdrachten door, verklaart
ze dat ze van Hugo houdt, maar wil er
verder niets meer over zeggen of horen
"voordat de laatste mof en landverrader
van Nederlandse grond verdwenen is."
Hugo wordt echter na een aanslag
gewond, opgepakt en overlijdt. Vanaf
dat moment kunnen we spreken van een
persoonlijke motivatie van Hannie voor-
al ook nadat haar ouders worden
opgepakt. Wanneer de Engelsen, na de.
Russen, een tweede front in Europa
hebben gevormd, wordt Hannie onge-
duldig omdat vanaf dat moment de
bevrijding in de lucht hangt. Ze blijft

"Politie provoceerde"
(...) "De politie is die dag erg provocerend opgetreden,". ging Faust
verder, «ten eerste door een enorme troepenmacht die erg
demonstratief te werk ging. en ook daar politie/ui i" burger die zich
onder de betogers begaven (...). De Morgen - 8 april 1982.
Mag dat; kan dat zomaar? Is daar niets'
tegen te doen... Het is vaak voor een
gewone burger te moeilijk om te weten
wat politie en rijkswacht mogen en welke
rechten hij/zij heeft. Het is namelijk.zo
dat wanneer je gekonfronteerd wordt
met het politie-apparaat, je inderdaad
weinig rechten hebt en dat deze rechten
dan nog vaak flagrant genegeerd worden.
In zo'n situatie is het onontbeerlik dat
mensen op de hoogte zijn van hun
rechten... om de toepassing ervan te
kunnen eisen, om de overtredingen van
onze wetsdienaars direkt te kunnen
aanklagen, om die rechten met alle
middelen te kunnen verdedigen en vrij-
waren.
Daarom willen wij in enkele nummers
van Veto informatie over jè rechten als
burger t.O.V. politie en rijkswacht door-
spelen. Deze teksten zullen gebaseerd
zijn op de basistekst van de nog te
verschijnen (herwerkte) brochure:
"rechten van de arrestant". (Hopelijk
begin mei '82).
Wij menen dat dergelijk brochure een
nuttige bijdrage kan zijn in de strijd ter
vrijwaring en uitbreiding van onze rech-
ten en vrijheden.
Als voorsmaakje zullen we even vertellen
waaraan je je wel/niet moet houden bij
het plakken van affiches:
Het plakken van affiches is allen toe-
gelaten op privégebouwen met de schrif-
telijke toelating van de eigenaar en op de
borden van de gemeente die slechts door
het personeel van de gemeente zelf
mogen beplakt worden. Het aanbrengen
van affiches op de openbare weg, op
bomen, op gebouwen ... is verboden.
Wil je het toch doen, doe het dan 's
nachts. Maak echter dat je goed voor-
bereid bent (tocht uitstippelen, duidelijke
afspraken maken voor als je gepakt
wordt...). Werk ook met een systeem van
wachtposten, dat is veiliger. Want mocht
je gepakt worden, dan mag de politie
alles aanslaan, ook de wagen waarmee je
je eventueel verplaatst.
De affiches moeten de naam van een
verantwoordelijke uitgever (v.u.) dragen.
Deze v.u. moet een meerderjarige per-

soon zijn (geen groep of vereniging) en de
v.u. is enkel verantwoordelijk voor de
inhoud, dus niet voor de verspreiding
ervan. Een wet in 1791 reserveert e witte
kleur van de affiches voor de. adminis-
tratie (gemeente, provincie), Je mag dus
alleen gekleurd papier gebruiken. Ook
een zwarte tekst op een gele achtergrond
is verboden (voorbehouden aan nota-
rissen). In feite wordt die regel bijna
nooit toegepast; er werden echter al
vervolgingen ingesteld die gericht waren
tegen affiches van linkse militanten.
Je kan de verplichting fiskale zegels te
plakken op de affiche ontlopen door te
vermelden: vrij van zegel. KB 1927 artikel
198. Affiches die immers publiciteit
maken voor een filosofische, politieke,
kulturele of religieuze aktiviteit hoeven
geen fiskale zegels te dragen.

Het afscheuren van affiches die wettig
zijn aangebracht is strafbaar. Je hebt wel
het volstrekte recht een affiche af te
scheuren als je eigenaar bent van het
gebouw waarop de affiche werd aan-
gebracht enje geen toestemming hebt
gegeven, als je beledigd bent door die
affiche, als de affiche een belediging
inhoudt voor de goede zeden.
Het schilderen van slogans is ook
verboden. Word je gesnapt, dan loop je
grote kans een proces te krijgen en niet
eenvoudigweg een boete. Bovendien

. heeft de persoon, van wie je bijvoorbeeld
de muur hebt beschilderd, het recht je
daarvoor voor de rechtbank te dagen
wegens het beschadigen of vernielen van
zijn eigendom ...

Tot zover deze richtlijnen in verband met
het plakken van affiches.
Volgende keer zullen we het hebben over
'betogingen', o.a, Over het organiseren
ervan, houding t.o.v. wetsdienaars enz.
Identiteitskontrole op straat, weespan-
nigheid en smaad, fouillering en lijf-
onderzoek, handboeien, de ondervraging
en andere, zijn onderwerpen die later aan
bod zullen komen.
Tot ziens dus,

klachtenburo-leuven

Van vrijdag 7

tot donderdag 13 mei.

Alle dagen
vert. 14.00 u.
film 14.15 u.
La Chèvre (de geit)

Alle dagen
vert. 15.55 u. en 22.05 u.
film 16.10 u. en 22.20 u.
An American Werewolf in London

Alle dagen
vert. 19.50 u.
film 20.05
Time Bandits

Alle dagen
vert. 17.50 u. en 24.00 u.
film 18.05 u. en 24.15 u.
Love camp

ua~UFE OFBRIAN'nieuwe
koidemontureDvan TERRYGDJ.IAM

noggekkerdan~MONTYPYTHON/~

bezit was van een pakje 'illegale waar-
heden.

•••en de film
De film begint met een meisje dat
schreeuwt: "Waarom hebben jullie niets
gedaan l" Maar de bevrijdingskianken
weerklinken en haar trieste uitdrukking,
die waarschijnlijk op een persoonlijk
drama slaat, staat daarbuiten. Eerst
gegevens, eerste interpretatie.

Dan komt de opeenvolging van mooie
(Theo van de Sande) in grijs-bruine
kleuren (Bert van Hemert) geschoten
shots die inhoudelijk alteen aan mekaar
~ knopen zijn door het feit dat Renée
Soutendijk er meestal in voorkomt.
Indien een regisseur een geschreven
verhaal niet striltt wil volgen tijdens de
verfilming, dan is dat zijn volste recht.
Maar de toeschouwers konfronteren met
shots die alleen bet hoofdpesonáge en
enkele mooie kleuren hebben, die geen
informatie geven over hoe een verzets-
beweging te werk pat, noch over de.
toestand van de bezetting in Nederland,
noch over de evolutie en de overtuiging
van Hannie Schaf t's haildelen... wát
.moet een toeschouwer die het boek niet
gelezen heeft met deze flarden aan-
vangen? .

Ben Verjong' wou duidelijk niet het
personaF Hannie Schaft historisch uit-
beelden, ook niet de evolutie van haar
karakter weergeven, want· geen van
beiden wordt in de film uitgewerkt.
Waarom begint Verjong dan toch met
een keer punt uit haar leven: het gesprek
met haar prof, het laatste wat ze doet
vooraleer ze zich echt in bet verzet gooit.
Dat gesprek is een dankbaar beginpunt
maar Verjong had net zo goed de film
kunnen laten beginnen wanneer Hannie
al in het verzet werkt want het wordt in
de film toch nooit duidelijk waarom ze
dat doet en haar zinnetje dat "er ander

. werk te doen is," verandert daar niets
aan. Er rijzen bij de toeschouwers
allemaal inhoudsvragen waaruit blijkt
dat de regisseur op inhoudelijk vlak
duidelijk te kort geschoten is. Andere
scenes brengen dan weer wel informatie
aan, letterlijk uit het boek overgenomen,
maar de toeschouwer kan daar ook
verder niets mee doen, omdat er nooit
m~op terugpkolDClr wordt en die
shots dus blijkbaar 105 van Hannie's
verzetsstrijd staan. Zo konden de quasi-
emotionele scenes in verband met het
haar Verven en weer uitwassen gemakke-
lijk weggelaten worden omdat deze
voorspelbaar worden. Maar wie is in
Godsnaam Tanja, of Floor, of Judith, of
An? Als ik het boek niet gelezen had, dan

,,__ 193 • 3000 lAu_

wist ik bet na het bekijken van de film net
zo min als u. Als Verjong inderdaad eeD"
emotie-film wou maken' dan zijn deze
person8F.S in si niet zo belangrijk maar
de emotionele uitdrultltingen en toestan-
den, de spanningen, de angst in Hannie
Schaft zijn ook niet bepaald overtuigend
en dan blijft buiten de onsamenhangende
vorm alleen nog de inhoud over. En dAn
kan je beter bet boek lezen want van de
film wordt je niet veel wijzer. En dan de
opmerking: waarom geen woord over
het kommunisme dat toch hand in hand
liep met de verzetsbeweging waartoe
Hannie behoorde. Als zelfs Amerika.
storm loopt voor Reik, dan kan een
dergelijke 'censuur' in Het meisje _t bet
rode baar niet goedgepraat worden.

Verjong moet geen kronologisch naar het
boek gestruktureerd verhaal afleveren
maar als het zijn bedoeling was om door
sfeer en aktiebeelden de innerlijke Han-
nie Schaft uit te beelden, dan is hij daarin
jammer genoeg niet geslaagd. Spelen met
de tijd, het bundelen van 2 of meer
personages in één, iemands gevoelsteven
duidelijk maken zonder eksplicitermg,
dat alles is niet nieuw in de filmwereld.
De kracht of het resultaat van deze
technieken kan aangrijpend zijn, boeiend
of intellektueel als ze inderdaad ook goed
uitgevoerd zijn en indien de aanpak
funktioneel is. Dan pas kan je de kijker
laten genieten - en dat is toch de
primaire bedoeling van een film of
hebben wij dat verkeerd begrepen?

M. Wijnants.-

een film Vclft

FRANCIS VEBER
Muziek van

VLADIMIR COSMA @
Producer:

ALAIN POIRE
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Enige aantekeningen bij S~IISOvan Luchino Visconti

Het rtsorgimento tussen
Verdi en Gramsci
De historische film, als genre, krijgt langzamerhand de verdiende
aandacht van de historici. Luchino Visconti was een regisseur, zeg
maar auteur, van' films waar de 'Geschiedenis' steeds aanwezig was.
Expliciet of impliciet refereerde deze rode hertog steeds naar de
historische kontekst. .
Senso (1954) is bij uitstek een voorbeeld
van een Viscontiaanse film; G. Nowell-
Srnith, die een zeer verdienstelijke studie
maakte over de auteur en zijn films,
kwalificeerde het produkt met het label
'The most Viscontian of all Visconti's
films'. Alhoewel deze kwalifikatie niet
zoveel zegt als men heteeuvre van
Visconti niet kent, is het toch een
typerende uitspraak.

Waarover gaat Senso? Voor degenen die
graag verhaaltjes horen, deze korte
sn uering: essentieel is het een film over
passie's (liefde, haat, ...) en over deka-
dentie, ondergang. Maar deze karakteri-
sering kan het hele oeuvre van Visconti
omvatten, daarom wat meer konkrete
gegevens over Senso. De film verhaalt
een bepaalde faze uit de Italiaanse
eenheidsstrijd, het Risorgimento: nl. de
(nutteloze, zo blijkt later) strijd om
Venetië en Triëste op de Oostenrijkers
(anno 1866) te veroveren. Het verhaal
start tijdens een opera van Verdi waar
patriotten gebruik maken van diens
'opzwepende libretto's (AIl'armi! All
arm i !) om hun ongenoegen over de
oostenrijkse bezetting te uiten. Het als in
een opera ontwikkelt zich dan een
melodrama, m.a.w. de geschiedenis en
het theater mengen zich van af de
aanvang zeer sterk. Om haar onstuimige
neef (Ussoni) te beschermen gaat de
protagoniste Livia een liason aan met de
oostenrijkse luitenant Mahler. De drie
figuren, maar. met hun de drie type's (in
de zin van G. Lukàcs) zijn geïntrodu-
ceerd. Ussoni is de revolutionaire partij
die voor een vrij Italië vechten wil; Livia
behoort tot de hoge burgerij die, vooral
door haar man getypeerd, haar macht wil
optimaliseren; Mahler, tenslotte, is de
vertegenwoordiger van een adelijke en
dekadenten stand wiens tijd voorbij is.

Het hele verhaal verloopt. via een
melodramatische struktuur; recent
'wrong' R.W. Fassbinder de geschiedenis
ook in dergelijke vorm, cfr. Lili Marleen.

De nutteloze veldslag, verloren door de
Italianen (wegens te veel maar ook te
oude leiders) ;de hypokriete houäing van
de bourgeoisie en het fatalisme van de
oostenrijkse bezetter worden in een
prachtige kleurenfotografie gevat (elk in
zijn tonaliteit want er werkten drie
fotografen mee). Het geheel groeit naar
een klimaks van ondergang en verraad.
Livia verraadt eerst Ussoni en later haar
geliefde Mahler die ze uit jaloersheid en
haat de dood instuurt. De dramatische
struktuur versterkt eerder de werkelijk-
heid dan ze te vervormen.
Senso was in 1954 de eerste film die het
Risorgimento in een kritisch licht stelde.
L. Visconti was de eerste regisseur die de
verheerlijking van het verleden doorbrak
en liet idealisme rond de italiaanse
eenmaking in vraag stelde. De thema's
van de film :de koTTUptie van de burgerij,
de dekadentie van de adel, het anti-
militarisme, de verraden revolutie, het
'transformisso'; zijn essentieel geïnspi-
reerd op de ideeën van Gramsci omtrent
het Risorgimento. De _uitwerking is
theatraal, beter nog opera-ach tig van
inspiratie. Senso is een prachtig equili-
brium tussen (inadequaat uitgedrukt)
vorm en inhoud. Het is een vorm van
historiografie die toont en minder be-
schrijft. Daarom is het voor de gewone
geschiedschrijving van belang om over
haar èigen produkten eens na te denken.
Senso is daar bij uitstek een ideale film
voor, maar de film is meer: niet te
missen, voor wie dan ook.

Jean Vanempten
(7 mei 1982 in AV om 20.00 u)

M.HK. haalt Deense zangeres voor tweede maal naar Leuven

Jazz-concert met Pemille Herleusen
Op dinsdag I1 mei 1982 brengt de
Muziekhistorische Kring, in samenwer-
king met Milkshake Banana, de vrij
jonge doch niet minder getalenteerde
Deense Jazz-zangeres Pemille Herleusen
voor een -tweed optreden naar Leuven.
Voor hen die haar al eerder aan het werk
zagen, beslist een prettig terugzien, voor
anderen een interessante kennismaking.

Deze jonge zangeres uit de Deense
Hoofdstad Kopenhagen, werd in de rijke
traditie van de jazz geïnitieerd door
niemand minder dan Jef Clayton. Haar
grote voorbeelden zijn Sarah Vaughan,
Elle Fitzgerald en haar landgenote Ernes-
tine Anderson.

Pernille Herleusen werkt voornamelijk
In de talrijke jazzclubs rond Kopen-
hagen. Op haar repertorium vinden we
bekende klassiekers in het genre zoals
'Sophisticated Lady', 'All of me', 'There
will never be another you', 'Bleusette',
'Chega de Saudade', 'One note samba',
en nog vele andere. Telkens weet zij deze
nummers een originele vertolking te
geven door haar prachtige vokale in-
breng.

Zij weet eenieder te verwonderen door

haar enorme maturiteit van stem en haar
heel persoonlijke charme. Het hoeft dan
ook geen verwondering dat haar eerste
tournee in België (januari 1982) een
overweldigend sukses was. Naast een
zeer gesmaakt en even geslaagd optreden
in 't Stuc (hier in Leuven dus), was ze
ook, en met niet minder sukses, te gast in
L'Estrille te Brussel, het Universitair
centrum te Diepenbeek, de Knoet te
Aarschot en nog andere plaatsen,

Ook de kwaliteiten van haar toeschou-
wers zijn genoeg bekend: Johan en Peter
Vandendnessche op saxen en fluit,
Michel Ardui aan de piano, Frank
Michiels aan de percussie (allen leden van
Milkshake Banana), naast gitarist Luk
De Haas en bassist Daniël Zanello zijn
allen genoeg bekend bij het Leuvense
publiek, om deze avond met vertrouwen
tegemoet te gaan.

Afspraak dus op dinsdag I1 mei, om
20.30 uur, op de achtste verdieping van
Letteren en Wijsbegeerte. Kaarten kos-
ten in voorverkoop 100 fr. en zijn te
verkrijgen in 't Jazz café en 't Moorin-
neken, en natuurlijk ook bij de leden van
de Muziekhistorische Kring. De prijs is
dus ook al niet overdreven".

Roelof Hartplein 4; een suggestief samengaan van tekst en mime in een verzorgd decor

Roelof Hartplein 4
Deze week loopt in 't Stuc "Roelof Hartplein 4", de eerste eigen
theaterproduktie van 't Stuc. Een opmerkelijk gaaf debuut, een heel
eigenzinnig koncept ook: de taal, als een eigen, soevereine realiteit
wordt getoetst aan de heel andere werkelijkheid van beweging en
beeld. Ze lichten op tegen de summiere achtergrond van het lijden
van het historische individu Jan Arends, een eenzame, wat gekke
Nederlanse auteur die in 1974zelfmoord pleegde door' uit het raam
van zijn appartement (Roelof Hartplein 4) te springen.

Ik
schrijf
gedichten
als dunne bomen
Wie
kan zo mager
praten
met de taal
als ik

In een inleidend filmfragment krijg je,
door de getuigenissen van vier personen,
een vermoeden van de vele, elkaar
tegensprekende facetten van de histo-
rische figuur van de schrijver. Een
moeilijk en onsympathiek mens, maar
tegelijkertijd een verbazend luciede en
begaafde schrijver. Met die wetenschap
moet je het verder stellen: het stuk richt
de focus enkel nog op de teksten van Jan
Aren ds, met de verdichte wereld die
daarmee verweven is.

Men had het leven van Jan Arends
kunnen aangrijpen om er een verhaal vol
(melo)drama uit te distilleren, maar de
regisseur, Paul Peyskens, heeft (terecht,
dacht ik) gekozen voor een koele, bijna
klinisch objektieve benadering van de
teksten: de bevreemdende kaalheid er-
van, spaarzaam onderstreept-door dekor
en mijpe toont, voo,: wie aandachtig
luistert, met een bijna genante intensiteit,
het lijden van een mens die zeichzelf niet
het lijden van een mens die zichzelf niet
anders kon zien dan als een ongeluk, een
schandvlek in de menselijke geschie-
denis, en tegelijkertijd wanhopige pogin-
gen doet om door schrijven zijn lijden te
dissekteren, zijn strijd met het veileden
(stigma), zijn paranoia, uiteindelijk zich-
zelf, te her-vormen.

"Mijn geboorte heeft de mensen slecht
gemaakt"

In
al die
miljarden jaren
dat de tijd
nu oud is
moet er toch ooit
eén fout
geweest zijn"
Het stuk is dan' ook niet verhalend in de
strikte zin ; door een kollage van teksten
wordt een evolutie weergegeven in leven
en schrijven van de auteur naar zijn einde
toe (met een ontroerende slotscene). Ook
de zegging is niet-realistisch: door een
monotone schrille toon aan te houden
dwingen de akteurs ook de kijkers tot een
"objektieve" houding - de aandacht
wordt direkt toegezogen naar wat ze
zeggen omdat ervoor "het sentiment"

beeld op een andere manier aanspreekt
dan taal - een andere interpretatie van
het gegeven zijn, hoewel ze dicht bij de
tekst aansluiten: uit dit spanningsveld
komt de tekst als nog unieker-eigen-
aardiger naar voor. Een puntgaaf staaltje
van (m.i. uiterst moeilijke) verzoening
tussen levend theater en beeldband. In
het uitspelen van tekst tegen mimie,
dekor en beeld wordt je op een markante
manier uitgenodigd om je eigen voor-
stelling te maken van de teksten van Jan
Arends. Daarom, en om de kennis-
making met deze auteur (een uitstekende
keuze) zou je dit stuk zeker niet mogen
missen. Een uitbouw van een theater-
werking met zo'n eigenzinnige en wel-
overwogen uitgangspunten lijkt in elk
geval wel een boeiender alternatief te zijn
dan de wat verkalkte produkties van de
'grote' Vlaamse toneelgezelschappen.

geen aanknopingspunt is in het spreken.

Dat laatste vereist het uiterste van kijkers
en akteurs. De spanning blijft aanhouden
en komt soms tot een uitbarsting als
sommige kernzinnen door de megafoon
staccato herhaald worden.

Persoonlijk had ik tegen de keuze van een
dermate schrille intonatie achteraf toch
enig bezwaar: het moet voor de akteurs
een hele opgave zijn om dit anderhalf uur
lang vol te houden, en dat zij daarin bijna
zonder haperen slaagden - en tegelijk
het mimisch aspekt van het stuk alle eert--'-_- _
aandeden - pleit voor hun bagage. Een
schrille toon verwekt echter - onwille-
keurig - een indruk van hysterie, de
teksten daarentegen hebben een ge-
spannen beheerst karakter, door hun
luciede (Kafkaiaanse) redeneringen, met
hun onderstroom van koel sarkasme
(over de psychiater, aan zijn verstand
ontleen ik mijn wangedrag). Zeker voor
de gedichten werd dat wat nadelig,
omdat zij in de monotone stroom wat
aan zelfstandigheid inboetten. Het viel
me daarom moeilijk de voordelen van het
procédé tegen de nadelen af te wegen...

Teksten die op zichzelf zo intrigerend zijn
hebben niet veel entourage nodig. Dekor
en beweging werden inderdaad als zeer
sobere suggesties aangewend, die de
zegging ritmeerden en hier en daar
onderstreepten.
De beweging kreeg in het stuk een heel
eigen, niet ver-beeldende kwaliteit, als
een soort mime-spel met een analoge
struktuur als de tekst. De twee akteurs
staan voor de twee polen in het zijn van
de schrijver: de innerlijk lijdende mens
en de mens die dat lijden al schrijvend
tracht te duiden en vorm te geven. Dat
proces, en niet de echte figuur Jan
Arends, is richtinggevend. In sommige
scènes is de suggestiviteit van de be-
weging heel sterk: de openingsscene en
de eindscene, of de scene met de
schooljuffrouw bv. Op enkele ogenblik-
ken verglijdt de beweging bijna tot een
bezwerende dans.
Dit proces krijgt een 'verlengstuk in het
dekor - volgens de regisseur a.h.w. de
schedelholte van de schrijver - waarin
aan de kijker een waaier van steunpunten
voor de eigen verbeelding van de tekst
worden geboden. Het merkwaardige en
unieke ervan is dat tekst en mime zelf
steeds nieuwe zienswijzen opwerpen. Een
dekor dat zowel van durf als van scherp
inzicht getuigt.

En dan is er nog het visuele luik: korte
zwart-wit filmpjes brengen rustpunten in
het stuk. Ze werken enigzins bevreem-
dend omdat ze - als was het maar omdat '- _'

Pieter T'Jonck

*
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Staatsveiligheid, U zei?
Wel en wee van nonkel sûreté
De Staatsveiligheid is als het zand in de Belgische Rechtsstaat-·
machine. Onze openbare veiligheid wordt in 'I geniep gegarandeerd
vooral door de Veiligheid van de Staat (VS). Politiek inlichtingen-
werk gaat ook hand in hand met kriminele recherche, getuige
daarvan de politieke sekties in BOB (rijkswacht) en bij de
gerechtelijke politie. En dan is er nog de rijkswachtkomputer
(aansluiting mogelijk o.a. door de gemeentepolitie), en de
Algemene' Dienst Inlichtingen en Veiligheid (SGR) van het leger. (I)
Voorbije vrijdag 16 april- en ook de weken en maanden voordien
- was de staatsveiligheid voortdurend achter de schermen
aanwezig.
In de rijkswachtkazerne aan de Dagobertstraat hing achteraf een
bijzonder eigenaardig sfeertje. Schouderkloppende.rijkswachters
feliciteerden elkaar om de achter prikkeldraad gedreven jongelui.
In een belendend gebouw werd priester Ulburghs brutaal
gefouilleerd en opgesloten. En over de zonovergoten binnenkoer
paradeerde een onbekende piet in legeruniform. Ook in El Salvador
is het soms erg zonnig. Of was het Chili?
De Veiligheid van de Staat (VS) (zie
kader) heeft tot taak 'de gemeenschap te
beschermen tegen de gevaren die in eigen
land of daarbuiten kunnen uitgaan van
personen of groepen, hetzij voor het
bestaan zelf als onafhankelijke Staat,
hetzij voor de regelmatige werking van de
instellingen. De noodzakelijkheid van
dergelijke dienst is impliciet erkend door
artikel 8 van het Europese verdrag over
de Rechten van de Mens'. (2)
De VS wordt allereerst beschouwd als
een binnenlandse inlichtingendienst. Haar
bevoegheid terzake raakt 'alle subver-
sieve of potentieel subversieve menselijke
gedragingen op politiek, kultureel, so-
ciaal, ekono-misch en administratief

gebied. De VS moet hiervoor alle
inlichtingen opzoeken, bestuderen en
mededelen aan de bevoegde autoriteiten,
die dan de gewenste wetgevende, admi-
nistratieve of gerechtelijke maatregelen
treffen'.

Speciaal squad
De VS funktioneert ook als contra-
spionagedienst (tegenbespiegelingsdienst
belast met de bescherming tegen spio-
nage en tegen. eventuele sabotage of
ongeoorloofde inmenging vanwege het
buitenland'). Tenslotte is er een gespecia-
liseerde protektiedienst ter bescherming
van belangrijke personen.
Er zou ook een speciale afdeling van de

STAATSVElLIGHElD

Eerste minister Ministerie van
Justitie

Dienst
Vreemdelingenzaken

Veiligheid van de
Staat (2)

Buitendiensten (4)Centrale
dienst (3)

ToeUchting bij bovenstaand diagram
(1) Onder verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de Minister van

Justitie. Wordt opgeleid door de Administrateur-Directeur Generaal
Openbare Veiligheid (~DGOV). Het is gebruikelijk dat de ADGOV,
zonder medeweten van de Minister van Justitie, overleg kan plegen
met de Eerste Minister. Personeelsbestand: 34i personen'.

(2) Onderafdeling van het Bestuur van de Openbare Veiligheid binnen
het Ministerie van Justitie. Wordt opgeleid door een Adjunct-
Administrateur.

(3) Studie, analyse, coördinatie en exploitatie van de inlichtingen.

(4) I per provincie. De 250 à 300personeelsleden zijn bekleed met graden
overeenstemmend met die van de gerechtelijke politie, hoewel (en
zulks geldt voor àUe leden van de Staatsveiligheid) zij alleen
krachtens de wet op de vreemdelingenpolitie politiebevoegdheid
hebben. Daarnaast hebben zij geen bevoegdheid van gerechtelijke
politie. . '
Deze diensten zijn bevoegd met het actieve werk zoals inlichtingen
inwinnen, onderzoeken instellen, protectie verlenen en vreemde
agenten opsporen.

kreten' en gefluister
Het mysterie der NSV-erkennlng Heb JIJ een scherpe blik? 0 Dan
opgeat zult venINIcIhIIld enfllJ heb je zeker reeda opgemet1(t dat
zult erkenning oogaten 0 Wan- er momenteel 3 .oorten bankjes
neer een vrije vereniging erkend van 100 (belgilch geld, jawel) In
wenst te worden, dan moet zij omloop zijn een 'nonnaar, eentje
hiertoe een aanvraag Indienen bij met een eenvoudiger handtek.
de zgn. Flnand6le Kontrolekom- nlng van de SChatbewaarder: en
mi"". Een *kennlng moet dan één met twee rode handtekeningen
door de ASR-stuurgroep worden onder het cijfer '100' (franstalige
bekrachtigd 0 Zo geschiedde ook zijde van het bankje) 0 Een lid van
met de Natlonalletllche Studen- de RVS (Ra«l voor Studenten-
tenverenlglng OOf"IPIOf'IkellJk niet WJOIZ/enlngen) moel ontdekt heb-
erkend In de FKK, tekenden ze ben dat wij daar voor Iets tuaen
'beroep' aan bij de Stuurgroep, zitten 0 Of hoe verklaar je anders
waar ze "I werden erkend 0 O. volgende ultlpraak. dievlei op de
volg NSV la momenteel de enig laatste RVS "Ze zouden de ASR
feitelijk erkende vrije vereniging bij beter aub8ldl6ren om géId te druk-
de FKK 0 Je zal maar kontrover- ken In plaats Vin VelO"? •
lieeI wezen, wil je de pletatenen
van de bureeucratilche molen ont-
lopen... .' WIV

VS zich eksklusief bezighouden met 1
gewetensbezwaarden (in '80 waren er dat
nationaal zo'n 2SOO)'en met deserteurs
(in '78 ontbraken er ca. 2000 man op het
appèl). Deze 'special squad' zou perma-
nent zo'n 16 stillen werk verschaffen, en
heeft een reputatie van uitzonderlijke
efficiency.
We stellen wel degelijk 'er zou .. .'.
Want er bestaat in België noch wet, noch
IÇB of MB dat taak en werkwijze van de
Veiligheid van de Staat regelt. (3)
En de kontrole op onze IVD's is
'parlementair onbestaande en bestuurlijk
aan twijfel onderhevig'. (')

Vaartstraat '8 Leuven
Tel. 016/22.71.67

vooreli« fotokop_ies~..:
. " . ., ,-vooret .'

UW th'ssisdrukwerk

\.

Raden Daar HANI~XIHOIOns enige houvast zijn derhalve de
geldende strafrechtelijke regelen die het I

niet-respekteren van de Belgische Staat
sanktioneren. Meer bepaald in hef straf-
wetboek (Boek n, Titels I, n, IV, Ven
VI), in een aantal bijzondere strafwetten 1
meestal uitgevaardigd in oorlogstijd, in
het Militair Strafwetboek, .in de wet-I
geving over gewetensbezwaarden, in de
kieswetgeving, in bepalingen betreffende
de veiligheid van de staat op kerngebied,
"in de perswetgeving, in de Wapenwet en
in de Wet op de privémilities. (5)
.M,aar met welke middelen de SV inbreu-
.ken op deze wetten opspoort, en hoe de
SV hierin preventief te werk gaat, en met

. welke resultaten - daar heeft zelfs de
Minister van Justitie her raden naar.
En als je dan weet dat Veiligheid van de
Staat (als te beschermen rechtsgoed) niet
scherp kan gescheiden van Openbare
Veiligheid, dan wordt het nog meer
onoverzichtelijk. Immers, 'ook op het
organieke vlak vindt men meerdere
administratieve en gerechtelijke instel-
lingen die vanuit hun bevoegdheid inzake
openbare veiligheid terzelfdertijd te ma-
ken hebben met de veiligheid van de
Staat in enge zin'. (6)

(2)monografic 'Het Ministerie van Justitie',
Belgisch Instituut Voorlichting en Dokurnen-
tatie, Brussel, 1977; zo ook de twee volgende
aanhalingen.
(') De principiële vraag of een Inlichtingen- , n
Veiligheidsdienst (IVO) überhaupt wel nodig
is, blijkt trouwens nooit het voorwerp te zij,!
geweest van enig parlementair debat. Dat een
wettelijke regeling en omkadering niet zó
utopisch is, moge blijken uit de situatie in het
buitenland. Nederland, Luxemburg, West-
Duitsland en de V.S. kennen inderdaad een
wettelijke regeling en kontrole op de IVO's.
(') w. Suys, a.w. p. 89.
(I) voor een gedetailleerd overzicht: zie W.
Suys, a.w., p. 93 e.v.
(6) W. Suys, a.w. p. 14 e.v.c) C. Fijnaut, De reorganisatie - van het c
apparaat, l.c.

(krirninele) recherchdiensten en tast er !moeilijk te verzoenen' is met de (grond-
ook de doeltreffendheid van aan, as was gedachte van) demokratie.'
't alleen nog maar door het wantrouwen
dat de bevolking terecht t.O.V. dubbel- Anoten
zinninge recherchediensten koestert.'
M.b.t. de Veiligheid van de Staat stelt
Fijnaut: "(het is) m.i. noodzakelijk ,dat
de organisatie van het politieke inlich-
tingen werk in haar geheel opnieuw
wordt bekeken. Zo lijkt het mij aange-
wezen dat eindelijk eens een geëigende
wettelijke basis wordt geschapen voor
het bestaan en de werking van en voor de
kontrole op de veiligheid van de staat.
Met name zouden de betrekkingen van
deze dienst met de rijkswacht en de
gemeentepolitie enerzijds en met het
Ministerie van Justitie (Openbare Veilig-
heid) en met het Ministerie van Binnen-
landse Zaken (Dienst Algemene rijks-
politie) anderzijds in zo'n regeling moe-
en...worden bepaald: Verder zouden -

zoals in de Verenigde Staten het geval is
met de FBI - de richtlijnen moeten
worden gepubliceerd die de feitelijke
werking van deze dienst bepalen ..En het
is voor een demokratische rechtsstaat
warempel toch ook niet te veel gevraagd
dat een vaste parlementaire kommissie
wordt in gesteld om een zo effektief
mogelijke kontrole uit te oefenen op een
dienst waarvan het bestaan alleen al zo

(') Onze summiere informatie haalden we
hoofdzakelijk uit: Willem Suys, Belgische
diensten staatsveilighéid - reglementering en
toezicht - misschien, Oranje/De Eenhoorn,
St-Baafs-Vijve, 1980, 112 p., 2SO fr, verkrijg-
baar o.a. bij Acco.
CyrilIe Fijnaut, Politie en politie, De Nieuwe
maand, 1980, nr. 7, p. 494, 497.
En CyrilIe Fijnaut, De reorganisatie van het

. politieapparaat. Panopticon, 1980, nr. I,p. 93,
98.

Pleiten voor
uechtgeaauijuristpleit.cy.cilJe.Eijnau

(') voor een organisatorische splitsing
tussen kriminele recherche en politiek
inlichtingenwerk, meer konkreet: ( ... ) de
verwijdering van de politieke sckties uit
de BOB's.en uit de opsporingsbrigades,
en ( ... ) de afschaffing van de (enkele)
politieke sckties in de gerechtelijke
politie. (... ) Politiek inlichtingenwerk legt
een zware hypotheek op de rechtmatig-
heid van de organisatie en de werking van , sM N uEAM.L -
DE MENU'S DIE U HIERONDER VINDT ZIJN EEN SELECTIE UIT DE VEELHEID VAN MENU'S AANGEBODEN IN
DE VERSCHILLENDE ALMA-RESTAURANTS. BIJ DEZE SELECTIE WERD REKENING GEHOUDEN MET EEN
PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING, M.A.W. DIT ZIJN MENU'S MET EEN ZEER GOEDE VOEDINGSWAARDE EN
RELATIEF LAGE PRIJS. UITGAVE: ..tLMA Y.Z.w. VOORLICHTINGSDIENST. VOOR INLICHTINGEN EN
SUGGESTIES: E. VAN EVENSTR. 2c 2' VERD. BUREEL LEO VAN DER AA TEL. 229911
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RESTAURANT ALMA(11,2en3. (SNACK ALMA 11, PAUSCOLLEGE, GAST
HUISBERG , MEISJESCENTRUM •

Vleeskroketten Tip : Melknage- Varkensrib - Tip: Nagerecht
Printanière recht Kampern. in room naar keuze
Gek. aardappelen , Gek. aardappelen ,..

Paardenbiehtuk Tip : Nagerecht Gehakte steak Tip: Melknagerecht
Wortelen in room naar keuze Rauwkost
Volle rij st Kroketten

Varkensrib Tip : Nagerecht Stoofvlees Tip: Melknagerecht
Spinazie in room naar keuze met erwtjes en wortelen
Gek. aardappelen Puree

Kalfsbrood Tip : melknage- Kippenburger Tip: Melknagerecht
Snijbonen + witte bonen recht met groent-enkrans
Volle rijst ENKEL I S MIDDAGS Puree

Holsteiner Hamburger Tip : melknage- Kalkoenrol , Tip: Melknagerecht
Sla + ei recht Provençaalse saus
Gek. aardappelen Kroketten

SNACK ALMA2 AL TERNATJEF. SEDES.

Portugese rijst Hoofdbestanddelen:paprika Wienerschnitzel Tip: Melknagerecht
courgettes ,auberginès ,loo Rauwkost ENKEL 's MIDDAGStomaat,rijst,rauwkost Gek. aardappelen

Macaroni met Hoofdbestanddelen:ajuin, Vleesballetj es Tip: Melknagerecht
,groentenratj etoe rij st,aubergines ,kaas , Godiveau met ajuin ENKEL 's AVONDSazukibonen, erwten Gek. aardappelen -
Vegetarische Hoofdbestanddeleri:ajuin, China-sla met Tip: Melknagerecht
Nasi Goreng prei,selder,look,noten, kip ENKEL 's MIDDAGSei,natuurkoekje Rijst

Gegratineerde Hoofdbestanddelen:kaas, Gegratineerde selder Tip: Fruitnagerecht
spÎllazieschotel spinazie,roomsaus ,tomaat , en hesp ENKEL 's MIDDAGSwakame,rijst Gek. aardappelen

Moussaka Hoofdbestanddelen: ajuin, Pladijsfilet , Tip: Fruitnagerecht
look,paprika,tomaat,kaas, Tartaarsaus ENKEL 's MIDDAGSboekweit,rijst Gek. aardappelen
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De aangt!duicle t Ips , . zijn: een nut r i t ione l e aanvulling om het· menu volledfg te maken.
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TONEEL 2t.lI .. 1I.Hl./H."".,. 4, theatentuk op tekst van JIIII Arends,in
leJie van Paul Peyskors met Marc ummeIU en Ludo 1'hJjsen. In 't STIJC.
Toegang lS01100.

mAl-AVOND 19.00 Do TlMi CWiiCtll DtufCe en Mak TnuiitiDIIIII Tlu,;
DiMer door de Thai Student Association in Salon Georges, Hogeschool-plein
15. (info: (16/225369)

VERNISSAGE :Z0.30 u. Primitieve kust (pn-collllftbillllllS AnuriJ:a, z_rt
Afrika etr ItuIotresJi) met om 21.00 u inleiding door Bob Eisen in kunstgalerij
Embryo, Justus Lipsiusstr. 2e.

Zaterdag 8 mei

BRU{J_LFEESTEN 13.00 u. Luizenmarkt, Vlaamse Volkspelen. kinderkermis
en oude ambachten.

BRUULFEESTEN 15.00 u. optreden van F.C. Hillegrass uit Merksplas
(country en western-groep). Ingericht door het Bruulfeestkomitee op den
Bruul (Brouwersstraat)

TONEEL :ZO.OOu. Parels voor de zwijnen door de Dijlezonen, in
Stadsschouwburg, Bondgenotenlaan.

DAG TEGEN HET FASCISME vanaf 11.00 u. tot avond. Met 'vrouwen in
verzet', De Roze Driehoek, Debat over racisme, Staatsterrorisme. Te Gent.
Inlichtingen: AFF, postbus 589 Gent I.

Zondag 9 mei

TONEEL :ZO.OO·u.Parels voor de zwijnetr. (zie zaterdag 8 mei)

Maandag 10 mei

DANS-:Zo.OOu. Voorstelling werkgroepen dllllS (Moderne dans, klassiek ballet,
danskompositie).The Fall (Judi Mc Cartney) en The Last Wave (Carol
Ma!tin). In STUC, gratis.

TONEEL 20.00 u. Les trois Jeanne door het Mechels Miniatuur Theater; in
Stadsschouwburg, Bondgenotenlaan.

Dinsdag 11 mei

TO,NEEL 20.30 u. Open les jaarkurslls toneel, met begeleiding van P.
Peyskens, L. Thijsen, W. De Maeschal. In Vlamingenstraat 85. Gratis.

Woensdag 12 mei

En nog een A.8.R.-V8Uture .
voor een vrt :

Recilktllilkre on Veto
halftijdse betrekking (mtv)

Voor de .!gemene yoorw .. nten
waaraan de kandidaat-vrijgestel-
den in de A.S.R. moeten voldoen,
verwijzen we naarveto-zs, waarop
p, 7 de andere vakatures van de
A.S.R. uitgeschreven staan.

Specifiek yoor het redekU...au.t.
..... t yen V.to:
1) De kandida(a)t(e) moet eers-
tens over een niet onaanzienlijke
karrevracht organisatietalent be-
schikken. be -openstaande op-
dracht is er immers een van voorat
koördinatie en technisch-logistie-
ke begeleiding van een uitgebreid
en gespecialiseerd produktiepro-
ces ..

2) De kandida(a)t(e) is best nogal
verregaand vertrouwd met de be-
staande werking van VETO, de
wekelijkse tot-stand-koming van
het produkt en de bijgaande tech-
nische en inhoudelijke problemen.
Het is immers de bedoeling dat
tijdens jaargang 9 ('82-'83) de
bestaande situatie binnen VETO
geoptimaliseerd wordt. Dezesitua-
tie is namelijk het gevolg van' een
uiterst voorspoedige, zij het wat al
te overhaaste evolutie gedurende
de afgelopen twee jaar, wat een
hoop nauwelijks menselijk haal-
bare spanningen meebrengt in de
produktie, nu door een te kleine
groep vrijwilligers ten koste van te
grote offers overwonnen.
Van de toekomstige vrijgestelde
wordt dan ook verwacht dat hij/zij
de bestaande werking niet meer in
de eerste plaats zal uitbouwen
vergroten of belasten, maar eerder
door meer werkkrachten te ver-

zamelen en routine bij te brengen
deze werking te stabilizeren en
meer menselijk verantwoord op
punt te stellen. Dit kan niet door de
massa technisch-praktisctl werk
zelf zo veel mogelijk op te nemen,
maar door een uitgebreide ploeg
vrijwilligers samen té stellen en op
te leiden, plus de kontinuïteit tus-
sen de werkingsjaren te verze-
keren. ,
Dus: organisatie en koördinatie.

3) Voorts staat de vrijgestelde ook
in voor het redaktiesekretariaat in
strikte zin, wat een reeks uiteen-
lopende vaardigen en verantwoor-
delijkheden omvat: permanentie,
redakties en Stuurgroepen bij-
wonen, uitnodigingen en versla-
gen klaarmaken en verspreiden,
financieel beheer, VETO-kontak-
ten met de 'buitenwereld' (drukker,
kranten en weekbladen, enz.)
De kandidaturen worden inge-
wacht tot vrijdag 14 mei, 12.00 u.
's middags op het Veto-sekreta-
riaat, 't Stuc, E. Van Evenstraat 2D,
3000 Leuven, met vermelding: Ve-
to-sollicitatie. Inlichtengen op het-
zelfde adres en op tel: 016/224438
of 236773. De kandidatuur moet
tevens een kort kurrikulum vitae
bevatten, een overzicht van enga-
gement en aktiviteiten op één of
meerdere terreinen gedurende de
afgelopen jaren en een motivering
voor de gestelde kandidatuur. Op
de vergadering van Veto van vrij-
dagavond 14 mei, 18.30 u. worden
de kandidaten door de redaktie
gehoord en op de A.S.R.-stuur-
groepsessie van de vrijdag daarop,
21 mei (20.00 u), heeft de verkie-
zing plaats.

INFO 20.00 u. lnfO-llvond over ZlIid-Oost-Az.ii (Klemtoon op Vietnam)
spreekster: Frieda Hermans. In STUC (Iste verdieping). Org. wereldwinkel.

FILM :ZO.OOu. Fatma : de situatie van de vrouw in Tunesië. Aud. Vesalius.
Org. MethÎsfilms.

CONCERT 20.00 u. Concert met de pillllist Lazer Menfr. In Aud. v.h.
kultureel centrum, nieuw konservatorium gebouw) Koning fUbertlaan I.

Donderdag 13 mei

VIDEO 20.30 •• en 21.30 u. voorstelling werkgroep video, met begeleider Frank
Vranckx. In STUC. Gratis.

BALLET :ZO.OOu. Ballet Monic« Pauwels. In Stadschouwburg, Bond-
genotenlaan. •

CONCERT 20.00 u. Orgel- Peter Pieters. met werk van Bach Reger, Vierne.
In concertzaal V.h. Lemmensinstituut, Herestr. 53. Prijs: 120/80

Vrijdag 14 tnei.

VIDEO 20.30 u. en 21.30 u. Yoorstelling if,erkgroep vi/Üo. (zie donderdag 13
mei) ~ ~

BALLET :zo.oe u. Ballet Motrika Pa"wels, In Stadsschouwburg, (zie
donderdag 13 mei)

donderdag a.s.
Oaeta -

Muntstraat 4
20.30 u.

Stiff Hairy Totts
(stevige schizofrene ambians)

Koken op kot
Gegratineerde Macaroni (4 pers)

250 gr. macaroni
80 gr. boter
1 ui
200 gr. gehakt
1/2 laurierblad
250 gr. gepelde tomaten
zout, peper

Béchemel-saus:
I lepel boter, bloem
1/4 liter melk
I ei
50 gr. geraspte kaas
zout, nootmuskaat

Bereid de saus:
Laat de gehakte ui in de boter fruiten.
Voeg gehakt en laurier toe, en enkele
minuten daarna de tomaten. Zout en
peper erin, en laat ongeveer I uur
zachtjes sudderen, terwijl men af en toe
wat bouiUon toevoegt. Neem van het
vuur en voeg de geraspte parmesaanse
kaas toe. Terwijl de saus suddert, de
macaroni in ruim water met zout koken
en daarna laten uitlekken. Meng de
macaroni en het vleesmengsel in een
schaal.
Bereid de Béchamel (boter smelten,
bloem toevoegen, en al draaiend met een
garde de melk toevoegen). Haal ze van
het vuur, en meng het geklopte ei en de
geraspte kaas er doorheen. Giet ze over
de macaroni uit, en laat in een gematigde
oven gratineren.
Srriakcl'tjk~ .

ZOEKERTJES
Studenten, begint nu reeds uw politieke
karrière voor te bereiden in nieuw
opgerichte werkersparty.
Inlichtingen: tel. 015/461522

Gevrugd : li~ntiaat biologie of aan-
cerwante richting, die als gewetens-
bezwaarde wenst te werken in een labo
klinische neurofysiologie. - Tel: 22 0891
na 20.00 uur.

Gezocht: nog beschikbare kamers in een
gemeenschapshuis in het centrum - re-
delijke prijs. Z.w. briefje in de bus van de
bondgenotenlaan 66, 4de verdieping
(Paul S)

Te koop: stereo versterker, 2x 30W, p.u.,
2 boxen, 75 watt. Bellen na 17.00 u. naar
016/232930, 3030 heserlee, duinberg-
1aan 36, Tits Mark.

Gewet~ gevraagd voor toe-
zicht computerJeStuurde taaloefeningen,
vanaf oktober 82. Liefst informatikus of
germanist. Fak. L·.t W. BI. inlcomsts-
straat 21, kamer 00.05

n koop: fri&o" IIT tafelhoogte. Niet
gebruikt. Welt ~ams dubbel gebruik.
3800 fr. Z.w. tepelstraat 78, Leuven. Carinne

Internationale
Autokarayaan

10 mei til

De direkte militaire interventie in EI
SaIvador, de economiscbe bo.ycot tegen
Nicaragua, en ook Cuba, de toenemen-
de politieke inmenging van de VS in
Guatemala en Honduras zijn allen
onderdeel van een groot plan van de
regèrina Reagan om de rust en orde in de
"achtertuin" van de V.S. weer te
herstellen. Daarom startte in Vlaanderen
het anti-interventiefront,

Het platform van het front werd reeds
door 150 organisaties ondertekend en
houdt volgende eisen in :
- onmiddellijke stopzetting van de

oorlogsvoorbereidingen van de VS
en van de wapenleveringen aan alle
regimes in de regio

- geen verdere interventie op ekono-
misch, politiek en militair vlak door
de VS

- zelfbeschikking voor alle volkeren,
omdat elk volk moet kunnen beslis-
sen over zijn eigen toekomst én de
middelen daartoe.

Het voorlopige eindpunt vacen de
werking die dit jaar rond Centraal-
Amerika wordt gevoerd door alle soli-
dariteitskomitees en organisaties is de
groots opgezette Europese autokaravaan

In België is deze karavaan op 10 en 11
mei. Zij wordt ontvangen aan de
grenspost Postel om 17.00 u.; vandaar
gaat de tocht langs Turnhout, Antwer-
pen, Mechelen naar Brussel. Aldaar is
een slotmanifestatie voorzien rond 20
uur in de VUB.

Wie zich meer wil informeren of
daadwerkelijk wilmeehelpen in het anti-
interventiefront kan zich altijd richten
tot: Anti-Interventiefront. Lange Steen-
bokstraat 32. ;000 A'pen. 031/309697.

r

Postel - Turnhout

Antwerpen

F O~T-O Z E T
voor uw
thesissen

drukwerkjes
affiches

brochures
Als de gewenste kwaliteit niet
meer te verwezenlijken is met een
(elektrisch) tikmachine, maar je
schrikt wat terug voor de kosten
van professioneel drukwerk, dan
hebben we dit voor jou:
we'zetten je teksten tegen prijzen
die niet veel hoger liggen dan die
voor gewoon tikwerk, hoewel wij
je veel meer mogelijkheden bieden,
zoals een vaste kolombreedte,
Iettets in verschillende types en
groottes, enz.
Wil je meer info over de moge-
lijkheden, prijzen, leveringstijd,
wend je -dan tot de Veto-perma-
nent~, Stuc, lste .~erdiep.

Verzorgd werk
tegen matige prijzen

Medewerk.ers aan dit nummer: Polleke Pébé Fotozet, Ingeborg agenda Verplancke, Jan vijfde wiel
Verbanek. Dirk De Naegel van mijn doodskist, Leo vijgen Paesen, Wim WiVVerhelst, Emmy thevoice I

Desmet, Frans ~sDretéSmeets, May dop Van Boxel, Jef zwijger Schildb-mans, Rudy Galbraith
Ceuppens, Cl:riine "eindelijk" koken-op-kot, Pteter pintj~1fil-'t-lay-outen T'Jonck. Verder dank aan
Batida en andere Scorpiomedewerkers voor-de nachtelijke en ochtendlijke animatie.

Op deze markt kunt u·,~. terecht voor:
een boekenbelus met ')ablikaties van
verschillende vredcsbeW!JIngen, de me-
diatheek Pax Cltrlstt met films, dia's,
video en hoe er mee wedEen in groepen,
het ABVV en ACV me~-Mrkstanden rond
de arbeidersbeweging' en de bewape-
ningswedloop, informotief spelmateriaal
met konkrete mogelijkheden om in groep
te werken rond het thema van oorlog en
vrede, een babbel en een pint, en nog véle,
vele dingen meer!

--ZOEKERTJE.: 20fr.
Gebruik ondentaand rooster. I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d XI

...} moeten'
dat er nu minder

'positieven' zijn iS het resultaat van de
combinatie van_F.eventie (T.B.C. test,
vaccinatie (iBCQl. hygiene) encurratieve
zorgen.
;renslotte, bet pokkenvaccin (dat een L




