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Lech Walesa komt
in aanmexk i.rrq voor
een eredoctoraat
aan de KUL. _ Zo
werd althans voor-
gesteld op de
laatste akademi-

Redakties op vrijdag. 't·
Stuc, 18.30 u. I
Nr. 11 : artikels binnen

op 2/12.
Nr. 12 : artikels binnen

op 9/12.
Advertenties :
zelfde data.

, Zoekertjes :
resp. op 30/11 (nr.10),
7/12 en 14/12. "
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sche raad.
verslag van
voornaamste
sluiten op 12.

Een
de

be-
3.

vrouwendag BarnabyContrasterend met
de reclame voor
cinema Rex komt er
een beschrijving
van de vrouwendag
op 11 november in
Antwerpen. Wat

richt het feminis-
me uit heden ten
dage ? Een verslag
van een dag waarop
vrouwen zichzelf
konden zjjn, op p.
6 en 7.

De vrede ligt goed
in de journalis-
tieke markt ~ De
bekende deskundige
van het SIPRI-in-
stituut, Barnaby,
kwam de mythe van
het nucleair over-
wicht en van de
"pax atomica"
doorprikken. Een
interview op p. 8.

Ekonomie
Studenten blijken
toch een visie te
hebben. De ~eo-li-
oeralen maken zich
op "om kapitaal
van de privé-sfeer
naar de industr ie
over te hevelen,
Of van de consum-
p'tie naar de pro-
duktie" • Onze

nieuwbakken redac-
teur economie
schrij ft een sub-
stantieel artikel
op p. 4 en 5. Met
een analyse waar-
bij de auteur meer
belang hecht aan
het over he i ds Lnä>
tiatief. Reakties
dringend gewenst.

VTK -24 UUR Sportieve happening.

I.,
1

Zuid-
Afrika"

Traditie bij de start van de 24 uren lopen van Sportraad en VTK : een gelegen-
heid voor de professoren om zich eens van hun sportieve kant te laten zien.
.De origineelsten onder hen dragen dan ook truitjes in spiegelschrift ••.•

De Kring voor In-
ternationale Be-
trekkingen over-
weegt, naar ver-
luid, de ambassa-
deur van Zuid-
Afrika in België
naar Leuven te
halen. Terstond
grijpt het Aktie-
komitee Zuidelijk
Afrika de gelegen-
heid "aan om een
ironische lofzang
te zingen over de
wildst~nd in

Zuid-Afrika. Een
juweeltje van sar-
kasme op p. 8. En
van KIB verwachten
we uiteraard een
verheldering.
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BRIEVEN

dat een ontgoochelde bezet- activiteiten plaatsvonden,
ter in de vroege ochtend de terwijl ik verkommerde in
fabriek verliet zonder ook burgerlijkheid". Hopelijk
maar één oog dicht te heb je, als het serieus
hebben gedaan vanwege Lu- wordt, stage in het goeie
ciens gesnurk. Het leek wellandsgedeelte, kameraad Lu-
of de grondvesten van UPLcien •..•.

StuItkeil die tn cÎez. Mrtelc I scheurden. Menig bezetter Onze cornerschrijver trach-
opget~ worden verschijnen slaakte dan ook een zucht ten te bekeren is geen
~r de veran_rdel1jkhe1d van verlic.hting toen onze doodzonde, het is alleen
vin de schrijver. Anonielle cc:>-,:nerschnjver z~ch in tijdverlies. • • • misschien
brieven worden dan ook niet Zl.~n blo~e bast g1.ng op- (vrij naar Lucien).
geptAbliceerd. frl.Sse~ an een plas c;I~e
De redaktie' behoudt zi:ch het daar t1.jdens de nacht b1.J- Johannes (pseudoniem)
recht voor .ingezondenbr ieven eengeregend was 't Was niet
f n te korten. everM1 zonder te doen. . (ware naam en adres 'gekend
te raken aan de beteken;s eh MLBvertoont de v1.deo-mon- door Lucien)
inhoud I tage over de Boelstaking •
~ .____ ,Lucien vertrouwt mij toe

dat ze hem doet denken "aan
De wandelingen van ene mijn vakantie toen elders
Lucien, cornerschrijver. in het land revolutionaire

Algemeen signalemer.t.

Wanneer u, geachte progres-
. sief, een heerschap door de
Leuvense straten ziet ploe-
gen, op maandag de ge.ur van
de boerebui.ten en op vrij-
dag de geur van blonde
leeuwemanen verspreidend,
past dan op uw tellen. U
staat voor de existentië-
le keuze: ofwel zwijgen
(dit is u geraden) ofwel
alles wat u zegt ragfijn
ontleden (hiervoor zijn
echter wondere didactische
capaciteiten nodig). Immers
deze thesisschrijvende ro-
maan gaat door met vragen
stellen tot u yan uw voet-
stuk valt. Zelfs welbe-
spraakte MLB-ers slagen er
niet in hem het begrip
"massalijn" uit te leggen.
Niet willen of niet
kunnen ? Kwade tongen bewe-
ren wel eens dat het hier
gaat om een infiltrant van
't Pallieterke, hoewel
daarvoor onvoldoende bewij - . .
zen voorhanden zijn. Adverte~tl.e voor. c1.nema~erdomme ~ee~ dan. een gaat-

'Rex' an VETO, Jg. 8 - Je waar Je Je piemeL kunt
Lucien bezet een fabriek. 81/82 insteken.

M. t~,u~AtS: lI~le S~I(TE I\€en
I'Il-S ~Jf"'\fl1l'M 6~H kAUIoJt; Tint'.
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Hoe ver een "linkse" stu- VETO mag zich nu gerust
Neemh,:m nooit mee naar .eendentenkrant voor 't geld opgenomen zien in de grote
bezet t inq van een f abr i ek ~wil gaan ! Of zijn er nog kring van mannelijke onder-
Laa~ hem er zek.e.r geen andere redenen om een ad- drukkers, uitbuiters en
ar t i keL over schr1Jven... vertentie van de sex-cinema kapitalisten. De samenhang
UPL (het bezette bedr Lj f )"Rex" op te nemen? De van sexisme en uïtbuiting
kon zomaar. zonder p,:otest"enthousiaste bezoekers" snappen jullie toch - • of
van de arbe:dersbeweg1ng deaan deze' vrouwénvijande- waren jullie zo zeer in
deuren s Iu i.ten , De voor-lijke films zijn die ook orgasme gedompeld bij het
naamst.e reden daarvoor wasonder de lezers van VETOte drukken van deze adverten-
de . e.1.gen . ~ard van hetvinden ? Hebben die nu alle tie, ,dat je "zo maar" de
famll1.ebedr:J f, met. eeneen orgasme met VETOtussen helft van de mensheid kunt
zwakke syndl~~le werk1.ng enhun benen? diskrimineren. Als jullie
e~n gemoedel1.Jke baas. Toen zoiets doen, of goed
d1.t. gezegd. werd hoordeJullie maken door het vinden, dan verkrachten
L':lc1en .h_et nae t, ". ~ant toenplaatsen van deze adverten- Jullie vast en zeker ook
hinq hl.J met zaj n neustie het ergste misbruik van vrouwen.
ergens :n. de versl~g,,:n v~nvrouwen. Het is nog erger
het co~~te voor vel11ghe1.domdat VETO zich als een Als ik een man was zou ik
en hyglene. krant opstelt, die tegen de me schamen. Maar ik ben
Wànneer de PvdA-arbeidersbestaande orde probeert in gelukkig "maar" een vrouw
de nood aan en de strategie te gaan. Maar de vrouwen en en heb zulke primitieve
voor basiswerking rondde vrouwenbeweging spelen afbeeldingen niet nodig.
jeugdwerkloosheid zo wisten geen rol voor de algemene
te verwoorden dat menig studentenraad. Ik ben god-
pedagoog nog een lesje kan~--------------------------------------------------------------~~----------------------------------------_.~-------
leren, dan dutte Lucien nog de aanwezigheid van direc-stand en' KP-lid sinds 1943.
even na. Maar als één. ofL .. , teur-generaal :-'andenbusscheHij .is ook. auteur van
andere domme MLB-er z1.jn ces C' OlrnClr op de Flandr1.a 24 en de"Part1.zanen an Vlaanderen"
lachspieren niet meer de U .11 n . pogingen van Jan Schodts (Acco) en "Tien daqen
baas. is en juicht om het. a~s ho~fd van de BRT-Blitzkrieg" (Frans Masereel-
ver Li.es van de KPB dan n1.euwsd1.enst om de laatste fonds). Enkele glazen bier
heeft Lucien het wel ge- _ Panorama-uj,tzending over El smeren de kelen, Louis
hoord ! En dan schrijft hij * Een warme choco in de werkcozlege geven. over de Salvador niet te laten uit-grijpt een banjo en we
het nog prompt in zijn gezellige drukte van 't informatieverwerking bij zenden omdat de christende- zingen Rote Wedding, het
corner ook. Als de arbei-stuc. De luidsprekers spui- radio en TV. Met één jaar mocratie er te slecht uit-Lied der partizanen en De
ders van Boel als voornaam- en goeie new wave van ervaring bij de BRT-nieuws- komt. Recentelijk wilde menmoorsoldaten. Het marsritme,
ste conclusie uit hun sta- Orchestral Manoeuvers in dienst en negen j aar bij de bij wet de duiding voortaan de tekst en de prenten op
king het failliet van het the Dark, The Sound en radio kan deze geëngageerde overlaten aan de zendge- de liederenbundels geven
overlegmodel trekken, dan Deutsch-Amerikanische journaliste met de mooie machtigde verenigingen van goed de martiale sfeer weer
hoort onze Lucien dit niet. Freundschaft. Muziek die stem heel wat interessante de politieke partijen en dewaár iedere politieke bewe-
Als ij de nood aan strijd- soms klinkt als een plaat- dingen vertellen over onze nieuwsdienst enkel droge ging in de jaren dertig in
syndicalisme benadrukken, slagerij. De syntesiser-ak- omroep. Ondermeer dat het nieuwsbulletins laten opging. Het doet me denken
evenmin. Dan zijn zijn koorden doen de angst' van gewoon larie is te beweren klaarmaken. Betichtingen aan dat jongetje in de film
gedachten met vakantie indit fin-de-siècle vervloei- dat de BRT links is. De van linkse infiltratie van- Novecento die tijdensde
Frankrijk, waar Mitteranden in zoete melancholie. partij kaarten komen enkel wege de Standaard-pers en bevrijding, luidkeels "Viva
naar het schijnt "votez Totaal geflipt, compleet te pas als men promotie wil de CVP zijn een blijk van Stal in !" roepend, de
µtile" heeft gezegd. (Watgeschift, te gek, het einde maken vanaf de graad van machteloosheid tegenover de grootgrondbezitter gevangen
deze groene Lucien met de gewoon, zou de nerveuze redactiesecretaris, niet juistheid van de duiding neemt, vastberaden met het
rode neus dan ook wel zal stoppelbaard van pol en soc als men binnen wil geraken gebracht' door de BRT-geweer in aanslag. Aan
gedaan hebben). in vervoering uitroepen. bij de BRT. Daarvoor moet nieuwsdienst. Zoals Lies- Alma 11 's middags staat
Even dapper als hij in zij n men zware ingangsexamens beth Walkiers het stelde : een NSV-er een pamflet uit
artikel over de bezetting* Het toppunt van mannelijk passeren. Zijzelf heeft na objectivit,eit is de subjec- te delen voor amnestie.
verhaalt over de aflos-feminisme: de aardappelen tien jaar nog altijd geen tiviteit van de machtheb-
sing van de w.acht om het staan schillen voor het partijkaart • De hogere bers.
uur (het was ten andere omavondeten terwij 1 de twee functies zijn wel partijge- * Bij het oorlogsmonument
de twee uur), lag Lucien invt;'ouwelijke leden van. het bonden maar deze worden * Laat op de avond zitten aan het station vrijdaga-
andermans slaapzak te dro- kot aandachtig luisteren verdeeld naar de aanwezig- nog vier mensen in de vond liggen er verse bloe-
men van de laatste West-naar Liesbeth Walkiers die heid van iedere partij in Masereelkring in de Augus- men. Zaterdag daalt de
vlaamse bomen. En ze moes- in Actueel een bijdrage de Vlaamse cultuurraad, dit tijnenstraat. Twee kamera- Columbia weerom als een
ten er aan geloven. Geenverzorgt over tien jaar naar de letter van het den van mijn kot verdiepen witte duif uit het blauwe
wonder dat de wacht aan devrouwenbeweging. cultuurpact. En iedereen zich in de oude proleta- zwerk neer op het zand van
poort, de kap over de weet dat daarin de CVPrische liederen van voor en een Californische. woestijn.
kop, de handen in de zak-* Dezel'fde Liesbeth Wal- zoniet de absolute, dan tijdens de oorloq, samenOp de Franse TV was er de
ken, in het regenweer zokiers kwam donderdag voor toch een grote meerderheid met Louis Van Brussel alias zondagnamiddag Battlestar
talrijk was. Geen wondertweede kan socioloqie een in he~ft. Getuiqe daarvan commandant Jean in de weer- Galactica.

Ruth Flikschuh
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Walesa eredoktor KUL?
Maandag 16 november j 1. :
tweede vergadering van de
Academische Raad van de
KUL. Vij ftien agendapunten
stonden op de dagorde:
onmogelijk om deze allemaal
te bespreken. Toch. was het
duidelijk de bedoeling van
rector De Somer, voorzitter
van de Raad, om zo veel
mogelijk af te handelen.
Met een strak tempo diri-
geerde hij de vergadering.
Ziehier een bloemlezing uit
de besluiten.

M. Caudron (Godgeleerd-
heid), L. Baeck (Economi-
sche en Toegepaste Economi-
sche Wetenschappen), G. De
Cock (Psychologie en Peda-
gogie), J. Pauwels (Rechts-
geleerdheid), W. Dumon (So-
ciale Wetenschappen) , J.
Uytterhoeven (Landbouwwe-
tenschappen) •
4) de WP-vertegenwoordi-

moeten betalen dan dat ze
er gebruik van maken. Het
waren dan ook de Decanen
van deze Faculteiten die leider van de Poolse Soli-
er, onder het motto "de dariteit-vakbond, een ere-
verbruiker betaalt" op aan- doctoraat zou krijgen op 2
drongen dat de pr a j s van februari ek. Alhoewel dit
een computerpunt omhoog nog wat voorbarig is, wordt.
moet gaan. Het compromis is dat niet uitgesloten. Im-
10 %, dit om mogelijk te mers, Walesa zou in februa-
maken dat de prijsverhoging ri in België zijn voor een
niet ineens maar stelselma- katholieke bijeenkomst, en
tig kan gebeuren. Tijdens dit zou een mooie gelegen-

O. Verbiest (Economische en de vergadering gingen er heid zijn voor de KUL om
Toegepaste Economische We- ook stemmen op om in de eens extra promotie voor de
tenschappen) , B. Van Beck- verbruikersprijs de totale unief te voeren. Dit is
hoven (Letteren en Wijsbe- kost, inclusief personeel, trouwens de enige bedoeling
geerte), G. Gheysen (Toege- te verzekeren zodat de KUL van deze festiviteit. Er
paste Wetenschappen) , K. de lasten van het URC niet werden nog een aantal ande-

,. Heremans (Wetenschappen). meer op de centrale begro- re namen genoemd als voor- "
In, u~tvoerl.ng van ?e be- 5) de studentenvertegen- ting moet inschrijven. In stel voor een eredoctoraat, In aanwezl.ghel.d van ~rof.
s Li s s i nq van de vo r aqe AR, woordiging : de loop van een volgende maar moest de KUL Lech Theo Peter~" voor z at t.e r
neemt vanaf n~ het hele A. Haelterman (Rechtsge- vergadering, zal men nog- Walesa verwelkomen, dan Centrale Bl.bll.otheek:r;aad,
Bureau Academl.sche, Raad leerdheid), L. De Visscher maals deze problematiek zullen deze slechts in de en D~r., Jan ,Roegl.ers,
deel aan de ve r qade r i.nqeri , (Godsgeleerdheid) , P. Van onder ogen nemen. schaduw staan. hoof db i bLi ot.hec a r Ls , be-
Zo vervoegden Prof. Marc De sprak de AR een voorstel
Brock, groepsvoorzitter hu- • • tot reorganisatie van de
mane Wetenschappen en Prof. Studen ten vertegen woordlglng centrale ,bibliotheek. Het
Roger Borghgraef, groeps- voorstel l.S een u i t.we r k i.nq
voorzitter Bio-Medische We- Ak d · h R d 1981 '02 van een genomen optie:
tenschappen, de AR. Verder a emlsc e aa - 0 . decentralisatie van de li-
maakte de Raad kennis met teratuur en centralisat:ite
de nieuwe dekaan van de • van de logistiek. Het re-
rechten : Prof. Johan Pau- . ervaringen in het medebe- lid van de Algemene Verga- sultaat van het voorstel is
W~ls. Hij volgt Prof. Roger Luc Devzsscher heer: Faculteitsraad dering van Kringraad (als eer: organ,igram, van het
Dl.llemans op. d dl' Rechtsgeleerdheid (BO-Bl en Medica-vertegenwoordiger) unl.versl.tal.re bl.bll.otheek-
Tevens verwelkomde de AR de stu ent van, e Facu, t.e a t; BI-B2) wezen en een personeelplan
nieuwe WP-delegatie. De Godgeleer~hel.d, 2de ll.Cen~ kringwerking : lid van het voor de centrale b i bLi.o r

verkie zingen die afges loten tl.e godSdl.enstwetensch~ppe VRG-presidium theek. •
werden op 6 november )'1. er var i nqen an het me ebe- I' d d 1 _ Jan Semnels Mogeli)'k komen er vier, heer . POC Godsdl.enstweten- l. van e A gemene Verga r ,
resulteerden an een 75 % h' (79-BO BO-Bl dering van Kringraad (als campusdl.ensten: Genees-
vrouwelijke vertegenwoordi- sBclaB

P
2
P)en F' lt 't endstudentenvertegenwoordiger --t d t - d F ltel.'t kunde, Exacte Wetenschap-, , - en acu el. s r aa s u en van e acu h

g1ng van de ass1stenten. G d 1 dh 'd (BO-Bl AR) W t h 2de licentie pen, Gedragswetensc appen
Mevr. Diane Verbiest is een 0 ge eer el. en ,efensct~ppen, en Geesteswetenschappen.
vast benoemd wetenschappe- Bl-:-B2). ..,. r.n orma ac a , Deze diensten zouden de
I' ik 1 Li d it; d kr1ngwerkl.ng: coör dLna t or Patrzk Van e r va r a.nqen an het medeQe- b i b d F Lt e i
1) p~rsonee s 1, U1 e van Katechetika (Theologi- heer: Faculteitsraad We- l. s van eresp. acu l.-

Faculte1t Econom1sche en h inq ) K kIt h (79 BO) Depar ten en Departementen over-, sc e Kr1ng ensc appen -, -
Toegepaste Econorru.acrie We- lid van de Algemene Verga- run e sven tementsraad Wiskunde {7B-79 koepelen v~or het best~llen
tenschappen , Departement d . . d ( 1 79-BO) POC Informatica en c at a.Loqi s e r'e n van meuwe, erl.ng van Kr1ngraa a s _ en ,. " '
Toegepaste Economl.e. Mevr., student van de Faculteit (BO-Bl en BI-B2) en Acade- puc l Lce t Les • De kLei.rie Fa-
Bea Van Beckhoven is tijde- Katechetl.ka-verte- Geneeskunde 4de doctoraat mi,sche Raad (BO-Bl) cultaire en Departementale
I' 'k P , Ik d qenwoor dt.qer ) ,1) W an Metaa un e van geneeskunde kringwerking : gewezen bibs organiseren dan de
Toegepaste Wetenschappen en A I R I ervaringen in het medebe- praeses van Wina (79-BO) gespecialiseerde litera-
Mr. Karel Heremans , vast xe ae terman heer: Faculteitsraad Ge- lid van de Algemene Verga- tuur. De centrale biblio-
benoemd assistent in Weten- student van de Faculteit neeskunde dering van Kringraad (als theek zorgt ten slotte voor
schappen, Departement Sche- Rechtsgeleerdheid, 2de li- kringwerking : praesis van studentenvertegenwoordiger de algemene coördinatie, de
ikunde, in de Academische cent ie rechten Medica AR) . automatisering en voor het
Raad. Deze laatste verze- opstellen van een centrale
kert, samen met de Rector, Krunkelsven (Geneeskunde), catalogus van de hele uni-
de continuïteit in AR : hi'j J. Sempels (Wetenschappen). versiteit.
start za j n zesde mandaat 6) waarnemers': De centralisatie van de
van twee jaar. Volledig- G. Verniers (Verslaggever), bibliotheek is een zeer
heidshalve geven we een G. Schiepers (Regeringsaf- goede optie: immers komen
overzicht van de samenstel- gevaardigde). de :"0e~en dan naar de
ling van de Raad en in een gebruikers, waaronder ook
bijgevoegd kadertje leest R de studenten, hetgeen de
men meer over de studenten- ekencentrum toegang tot de bibs zonder
vertegenwoordiging, zoals twijfel vergemakkelijkt.
beloofd in een vorige edi- Reeds in Veto OB/07, kan Eén punt dient, volgens de
tie van Veto. men kennis maken met een studenten, ter harte geno-
1) de BAR-leden : overzicht dat de problema- I men te worden : de unifor-
P. De Somer (Rector en tiek van het Rekencentrum misering van de uitleenfa-
voorzitter) , K. Tavernier schetst. Op deze AR diende ciliteiten en de biblio-
(Vice-Rector), G. De Clercq een eerste beslissing hier- theekreglement.en. Nu is de
(Algemeen Beheerder), W. omtrent genomen te worden: situatie zo dat men niet
Van Gerven (Humane Weten- welke zal de weerslag zijn ) overal boeken mag ontlenen,
schappen), M. De Brock op de budgetten van de dat men als student uit een
(Humane W~tenschappen), R. Faculteiten na de splitsing andere Faculteit anders
Borghgraef (Bio-Medische van de computergemeenschap behandeld wordt dan een
Wetenschappen), P. De Mees- KUL-ORDA-B die het Reken- student van de eigen Facul-
ter (Exacte Wetenschappen ~. cent:r;um eJ:tploi teert? Uit / / SellTllrJeu!l, tei t, enz. MisRchien maakt
2) de KULAK-vertegenwoordl.- de dl.scussl.e bleek dat niet / de AR hl.er werk van.
ging: alle Faculteiten evenVeel
G. Maertens (Rector). gebruik maken van de compu-
3) de Decanen: ter. Sommigen zouden meer

Eredoktoraten

ging :

Samenstelling van A.R.
nu definitief Bibliotheek

Jan Sempels
studentenvertegenwoordiger
in de Academische Raad.
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bruynzeel

Monta express rekken zijn samengesteld
uit jukken en planken in de volgende
maten:
JUKKEN Hoogte: 89, 153, 179,211,

232, 264 en 295 cm
Diepte: 30, 40, 50, 60 cm

PLANKEN - Lengte: 90,100, 120 cm
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magogie achter de neo(?)-
liberale heimwee ontmaske-
ren zal de volgende jaren
de taak worden van de .'
nieuwe generatie economen
met een toekomst voor hen,
en geen verleden achter
zich. Want het lijkt waan-
zinnig absurd dat deze
"nouveaux économistes" maar
al te graag teruggrijpen
naar het verleden terwijl
ze juist door de geschiede-
nis in het ongelijk werden
gesteld ~n ze bovendien
nog vergeten dat we ons in
1981 in een totaal anders
mundiaal economisch krach-
tenveld bevinden. Het ne-
gentiende-eeuwse liberalis-
me heeft overduidelijk
haar failliet bewezen en is
zeker geen oplossing voor
de huidige economische we-
reldcrisis. "Le défi mon-
dial" ligt juist in een
globaler, socialer en tech-
nologie-intensiever wereld-
beleid dat met beide handen
de uitdagingen van de derde
Go Lf aangrijpt en zo deze
nieuwe economische orde in-
schakelt in een humaner
socio-plitieke ordening
die tot een hogere welvaart
voor allen leidt. Vooral de
jongere, progressieve krach-
ten moeten dynamisch en
toekomstbewust de strijd
aangaan tegen de gebruike-
lijke nostalgie van de con-
servatieve machthebbers in
crisistijd die zich vergrij-
pen aan louter defensieve
·maatregelen. Crisissen lost
men nooit op met de tijd
terug te draaien, wel met
een gedurfd beleid dat zich
insluit in de (hoopvolle)
toekomstperspectieven.
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Deflatoir beleid
In zulk een dilatoir beleid
dreigt de Belgische econo-
mie onder neoliberaal be-
wind te verzeilen. De de-

De neoliberale heimwee naar de jaren '30
- Een koopkrachtvermindering 1981'niet alleen dat de pco-Ize in de ontwikkelingslan-
schaadt vooral de binnen- duktiviteit van de Belgische den. Voer voor de volgende
landse afzetmarkt van KMO's, 'verwerkende nijverheid tus- Iverkiezingskampanje ?
middenstand en kleinere in- sen 1971 en 1980 met 5,6% - Inherent aan het liberale
dustrie. Aangezien de Belgi-.per jaar is gestegen (de vrije-marktsysteem zijn de
sche verbruiker zeven tien- 'grootste stijging binnen de machtsconcentraties die er-
den van zijn uitgaven be~ E.E.G.) maar ook dat het uit voortspruiten. Winstma-
steedt aan eigen produkten stijgingsritme van de lonen ximalisatie vormt op de lan-
en diensten loopt zulke po- is afgenomen. Wanneer men ge duur monopolies, grote
litiek uit op een deflatie- de wisselkoersen meerekent concerns roepen vakbonden
spiraal : minder koopkracht, ziet men dat de arbeidskos- in het leven, de overheid
dus minder afz~t, dus minder ten gemiddeld met 0,8 % per krijgt een steeds grotere
produktie, dus meer werk-- 'jaar gestegen zijn, tegen 1 taak te vervullen als
loosheid,'dus minder koop- percent voor Nederland, 2 mach~sblok. Paradoxaal lijkt
kracht. De overige drie percent voor Duitsland en het idee dat zij die de te-
tienden, die aan import be- 0,4 % voor Frankrijk. Meer rugtocht naar de vrije
steed worden, zijn nu nog nog: sedert 1977 (terwijl Imarkt prediken om dit te be-
onontbeerlijk voor ons eko- de N.B.B. voor haar recente reiken eerste hun eigen
nomisch overleven (bv. ekonomische analyses slechts acht.e rban moeten ontbinden
grondstoffen, energie). De- tot 1978 cijfers gebruikte) en dit met de steun van haar
ze deflatiespiraal zou nog stijgt de gemiddelde loon- grootste vijand : de over-
,aangewakkerd worden door kost in de E.G. nog, terwijlheid.
de buitenlandse (anticipa- in België de lonen konstant
tieve) deflatiegolf (or de- bleven. Konklusie van de E.
valuatiegolf) . E.G. (nog v66r de Maribelo-
- Een koopkrachtsverminde- peratie en v66r de herschik-
ring brengt de openbare fi- king van de wisselkoersen)
nanciën in steeds grotere noch de loonstijging, noch
moeilijkheden wegens de on- de loonhoogte tasten de kon-
afwendbare inkomstenderving kurrentiekracht van de Bel-
(minder direkte 'en indirek- gische industrie aan.
te belastingen door de ge- - Loonkosten vormen slechts
daalde koopkracht), wegens eBn onderdeel van de totale
verminderde bijdragen aan bedrijfskosten. Intrest-,
het stelsel van sociale ze- energie-, grondst.offen-,
kerheid, wegens het stijgell-technologie-, beheerskosten
de aantal faillissementen, vormen het andere (bescherm-
en wegens de uitgavensstij- de) luik van de kostenstruk-
ging omwille van bruusk tuur. Misschien kan men zich
stijgende werkloosheid. Be- ook eens de moeite getroos-
grotingsdefici ts zullen ten aan deze kosten iets ."
toenemen, de overheid zal meer aandacht te besteden.
meer moeten lenen op de ka- - Er mag ook geen twijfel
pitaalmarkt en dat zal op rijzen omtrent de oorzaken
zijn beurt de interesten van de enorme ekonomische
zeker niet verminderen en expansie van de jaren vijf-
de investeringsdritt niet tig, zestig en begin de ja-
bevorderen. ren zeventig. Deze indruk-

wekkende groei werd voorna-
Investeringen ja, melijk gestuurd door de mul-

• tinationale ondernemingenaanwervingen nee in samenwerking met de ex-
Elke econoom en politicus pansiewetten van de overheid
is het er wel mee eens d~t - Veronderstel dat de libe- Dezelfde grote concerns
de belastingdruk nauweliJks rale mqatregelen de winsten richten zich momenteel, in
nog verhoogd kan (mag) wor- van de overlevende onderne- het kader van een omschake-
den. De haffer-curve zoals ming en opdrijven. Wie kan ling in de internationale
ze gelntegre~rd is in de garanderen dat het inleve- arbeids- en industrieherver-
Amerikaanse supply-side ringsbeleid gaat leiden tot deling, meer en meer naar
economics toont immers de produktieve, arbeidsinten- de ontwjkkelinaslanden waar
economische,inefficientie s~~ve investeringen? Het de grondstoffe~ veel lager
aan van stiJgende belastin- 11Jkt eerder ligisch dat de zijn en de grondstoffen
gen (na een bepaalde grens ondernemer ofwel zijn win- voorhanden liggen. Hint voor
leiden hogere belastings- sten gaat investeren in ri- de liberalen : als we het'
druk alleen tot lagere be- sicomijdend kapitaal (beleg- loonpeil in België nu eens
lastingsinkomsten). EEn gingen ~n obligaties, in deelden door-tien zouden dn-
belastingvermindering is goUd, in buitenlandse bank- ze bedrijven dadelijk terug
wenselijk op voorwaarde en, enz ..) Lp.v. in risi- konkurrentiëel zijn met de- Ver v oLq Op blz. 5
dat de openbare schuld er codragend kapitaal, ofwel .
niet door vergroot. Daarom dat hij zich zal laten ver- tl
eist de neoliberale politiek leiden door rationalise-
e~n aanzienlijke v~rmi~de- :-ingsinvesteringen. ~n.Japan 7tot 12dec *** WEEK vA
r1ng van de overhe1dsu1t- 1S de lage loonkost JU1St •
gaven en vanaf hier knelt de oor~aak van arbeidsbespa- KREATIEVE
het hele demagogische rende 1nnovatie-investerin-
schoentje. Wil men het be- gen. Een hogere belasting
grotingstekort verminde- op arbeidsbesparende inves-
ren, wat levensnoodzake11jk teringen is ook geen alter-
is voor de financiële houd- natief omdat er dan automa-
baarheid van ons land, moet tisch minder gaat geinves-
men drastisch snoeien in de teerd worden, wat ook nefast
hele sociale ~iensterl sec- is voor de arbeidende bevol-
tor, m.a.w. moet men de king. Beide ondernemingsbe-
koopkracht van de bevolking slissingen doen de werkloos-
aantasten. Men weigert heid, dus ook het begro-
hulp aan bedrijven in moei- tingsdeficit, eerder toene-
l~jkhed~n, men vermindert men, wat zelfs voor libera-
de werkgelegenheid in de len onmenselijk is, al was
overheidssektor, men "zui- het maar omdat je er geen
vert" de sociale zekerheid, verkiezingen mee win.t.
men sleutelt aan het index- - De hoge rentevoeten worden
systeem en op ondernemers- een steeds gigantischer pro-
vlak verlaagt men de loon- bleem voor de bedrijven, om-
kosten. dat ze door de krisis meer

en meer op externe financie-
ring toegewezen zijn. Vooral

Koopkracht - verminderingkleinere bedr~jven lijden
fel onder de 1nterestlast,

Deze ontluikende devaluatie-die duidelijk een internati-
politiek lijkt op het eersteonaal kwaad is. Willen we
gezicht aantrekkelijk - massale kapitaalvlucht naar
minder belastingen, begro- het buitenland vermijden,
tingsevenwicht, evenwicht dan moet ons rentepeil even
in de handelsbalans, meer hoog blijven als in het bui-
geld voor toekomstgerichte tenland. Ook de liberale be-
gezonde bedrijven, bedrijvenwering dat de overheidsle-
terug concurrentiëel op de ningen de rente zo hoog doen
Europese markt - ware het oplopen berust op een fabel.
niet dat ze de Belgische e~-De overheid roomt verhou-
nomische feiten totaal ver- dingsgewijze hetzelfde deel
loochent zodat ons land met af van de kapitaalmerkt als
zulke inleveringspolitiek in de jaren zestig (ca. 50
regelrecht afstevent op een %).
ekonomische en vooral socia-- Zelfs de E.E.G. komt met
Ie ineenstortinq. Ter argu- recente studies op tegen de
mentatie de volgende beden- liberale en patronale dogma'
kingen : s. Ze berekende in maar~
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materiaal van ACCESSIT
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Verrijking
Eveneens onvermijdelijk bij
een eventuele liberale re-
naissance is de verrijking
van de rijken (vooral nu
door de enorme intrestvoe-
ten het inkomen van de kapi-
taalkrachtigen op vijf jaar
tijd bijna dubbel zo snel
steeq als de inkomens van
de 10Dntrekkenden) en de
verarming de verarming van
de armen of minderbegoeden
(zieken, werklozen, gehandi-
capten, gepensioneerden,
gastarbeiders, enz ...).Deze
verarming maakt steeds meer
mensen onvrij, en waar
staat het liberalisme dan
nog voor ? Zulk systeem is
sociaal onrechtvaardig en
gelukkig in deze tijd ook
sociaal onuitvoerbaar. Je

Juichkreten en hoop schepte
men de zondagnacht van 8
november en de volgende
maandagmorgen af van de
aangezichten van zowel de
overwinnaars van de jongste
verkiezingen als van haar
publieke achterban. Vlaan-
deren en Walloni~ verwier-
pen immers duidelijk de
immobiele verstaatsings-
politiek van de verdwijnen-
de regering. Het uur van
de economische heropleving
leek nabij. Lang leve het
neoliberalisme !
De winsten van de Belgische
ondernemingen moeten op-
nieuw opgevoerd worden wil
men.ze terug concurrentieel
maken door nieuwe investe-
ringen en voordeliger re-
latieve prijzen. De neoli-
berale remedies voor deze
"Belgische ziekte" zijn
ondertussen algemeen be-
kend : verminderde belas-
tingen (ook die van de
gezinnen), verminder de
loonkosten van de bedrij-
ven en verhoog hierdoor de
produktie, de werkgelegen-
heid zodat zowel de begro-
ting als de handelsbalans
weer de evenwichtstoestand
zouden bereiken. Kortom :
de inefficiënte staatsbu-
reaucratie·moet haar handen
nu maar eens leren afhou-
den van het vrije markt-
mechanisme dat automatisch
leidt tot de grootst moge-
lijke welvaart.
Met deze slogans, die ook
Margaret Thatcher en Ronaid
Reagan naar klinkende ver-
kiezingsoverwinningen leid-
den heef het liberaal ré-
veil vele ontstemde kiezers
in haar deflatoire web ge-
lokt. In een sado-masochis-
tische bui durf ik alleen
hopen dat ze hun program-
ma daadwerkelijk gaan uit-
voeren. Dit zal het kies-
gedrag van het kiezerskorps
in elk geval veel kritischer
en bewuster maken wil het
geen tweede maal in dezelf-
de demagogische val lopen.
De vorige wereldcrisis, in
de jaren '30, wordt weleens
omschreven als de zwanezang
van het strikt-liberaal
economisch beleid. De li-
berale markteconomie stuik-
te in elkaar zodat Adolf
Hitier en John Maynard Key-
nes de kans kregen en gre-
pen om zich in de geSChie-
denisboeken te werken. Na
de tweede wereldoorlog ver-
anderden de economische
structuren op twee niveaus.
Vooreerst had men de (on-
vermijdelijke) evolutie
van zuivere concurrentie
tot olgopolie of monopolie-
kapitalisme en tegelijk
'groeide men naar een stel-
sel van gemengde economie
waarin de overheid een
steeds duidelijker rol
ging vertolken. Grote or-
ganispties (oligopolies,
overheid, vakbonden) namen
stelselmatig de markt van
de markt over en beheersten
(?) zo het loon- en prijs-
volume met de inflatoire
gevolgen vandien. De defla-
tie van de jaren dertig
leidde tot de inflatie van
de huidige crisis. Beide
crises worden nog verergerd
door massale werkloosheid,
gapende deficits, lage
winstvoeten, hogere intrest-
voeten en een duidelijkere
polarisatie tussen rijk en
arm. Toch dreigen koop-
krachtvermindering en over-
productie de complexiteit
van de huidige Westerse
crisis nog te vergroten :
naast inflatoire kenmerken
worden we nog eens opge-
scheept met de deflatoire
ziekten.

MUZIKANT
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Vervolg van ',:lz. 4
De staat speelt een
. rol: Assepoes bv.

Dooprevue Germania
~et nooit ongestraft een m De staat is de grote zonde-
miljoen werklozen op straat. bok van monetaristen, ::'-neo-
Om haar verkiezingsplan te ,liberalen en supply-side
kunnen uitvoeren zal de li- nomisten. De staat die na
berale partij en haar geest- de W.O.' 11 gezorgd heeft,
verwanten steeds meer tot voor de heropbouw van de
autoritaire maatregelen ge- Westerse ekonomie en hoofd-
noodzaakt zijn, ~at tot een 'verantwoordelijk is voor de
nog duidelijkere verreecht- ongeziene ekonomische groei
sing van onze maatschappij en welvaartsexplosie van de
leidt. Met verregaande ge~' jaren '50 en '60. De staat
volgen voor de vrijheid van was toen onmisbaar voor het
de bevolking. De weg naar bedrijfsleven: ze zorgde
diktatuur ligt dan ruim open voor de expansiewetten,
en zal weeral blindelings stabiliteit op de internati-
gevolgd worden door,een onale geldmarkten, voor in-
grote massa die niets meer ternationale handelsovereen-
te verliezen heeft en alle komsten, voor wetgevingen
'hoop afstemt op een charis- tegen ekonomische misbrui-
matische leider. De libera- ken, voor een rechtvaardiger
Ie heimwee naar de jaren verdeling van het nationaal
'30. In het licht van de inkomen, voor het stelsel
voorbije verkiezingen geldt van de sociale zekerheid,
zeker de uitspraak van Jef voor de werkgelegenheid, de
Geeraerts : "Hooggestemde investeringen, het monetair
slogans moeten altijd een beleid, kortom : zonder de
slecht geweten en inkompe- staat bereikte het Westen
tentie verbergen." nooit haar huidig welvaarts-

en welzijnspeil. De staat
vervangt de liberale markt-
ekonomie door een sociale

De PVV-PRL-verkiezingsover- marktekonomie, ze corrigeert
winnaars richten hun pijlen de onefficiënte en onrecht-
vooral op de hoge belastin- vaardige gevolgen van een
gs- en loonlasten en op de liberale ekonomie. De staat
immense staatsuitgaven die strijdt op twee fronten
zij ontaskeren als DE te waar de ondernemers aleens 11 november. Doop lste kan
overwinnen kwaal van de voor falen : ze steunt bedrijven Ger~aanse. Veel vol~, lol,
hen simpele, Belgische ziek- in moeilijkheden en steunt a~~ance. En ?a~ ~n het
te. Hun eng ekonomisch in- technologische innovatie-in- L~d?, de afslu~t~ng van de
zicht kan men vlug de das vesteringen. Japan toont aan nam~ddag, de open~ng van de
omdoen met al even ongenuan- hoe een niet door bureaucra- avond (nacht) : de revue l
ceerde fei'ten. Hoe komt het tie lamgelegde staat op een E~n hele groep Germanisten'
dan dat Zweden en Denemarken efficiënte manier de libera- (~n spe) hebben heel wat
met een veel hogere be- Ie ekonomie naar een hogere tijd en werk gestopt in
lastingsdruk dan Spanje, welvaart stuwt. Daar weten deze revue, en het resul-
Portugal, Griekenland en de ondernemers zich gesteund t~at was navenant. Zaal
Italië een veel hoger wel'- door de staat, ze vert:r:ouwenL~do zat,stampvol met alles
vaartsoeil hebben bereik t de toekomst, lopen over van wat er ~n Germ~anse ver t.e+
dan dez~ laatste vier lë.n- ideeën, maken toekomstge- genwoord~9'd _z~t: ~t,?ere
den? Hee komt h~t dan dat richte produkten, grote con- kerels, zachte me~sJes,
men in 1980 in Denemarken cerns werken samen met klei- enz ... En allen wachtten op
na dezelfde inleveringspoli- nere ondernemingen i.p.v. ze de revue.
tiek (toen ook noodzakelijk te verpletteren. 'De staat
voor de Leropleving van de stimuleert de vrije markt, Nadat het doek opgegaan was
ekonomie l) via een dalinq de innovatie de produktivi- (er was geen doek, maar
van de reële lonen met 3%~ teit van de ~rbeiders (3% enfin, bij wijze van spre-
een devaluatie van de kroon hoger in Japan dan elders). ken) "olgden korte sketch~s
en een schrapping van de 0- Er is dus meer dan ooit, elkaar op, met de doop van
lie uit de index een onge- zeker nu in krisistijd, een Clovis als een rode draad
ziene ekonomische •opbloei' enorme zo'L weggelegd voor doorheen het stuk. Alles
teweegbracht onder de vorm de staat. wat vertoond werd had er-
van: daling van de binnen- Niemand kan 'natuurlijk- ont- gens iets met een doop te
landse vraag met 4%, stij- kennen dat de Belgische maken. En op het balkon
ging van de werklooshe_id ove rhei.dmet haar logge, zaten twee types (cfr.
met 3% van de beroepsbevol- komplekse en inefficH!nte Stadier en Waldorf van de
king, daling van de investe- bureaukratie heel wat fou~ Muppet-show) om op alles
ringen met 15%, enorme toe- ten op haar aktief heeft.
name van het overheidste- Het immobilisme, de ver-
kort ? Hoekomt he.tdan dat starring en de kortzichtig-
met Willy De Cler.cq als mi- heid vormen belangrijke ob-
nister van Financiën de stakels in een toekomstgeM
staatsuitgaven stegen met richt ekonomisch 'beleid.
14,2% terwijl ze in roomsro- Het conservatisme en de de-
de koali~ies gemiddeld stij- fensieve houding van zowel
gen met slechts 10,8 per- overheid als ondernemingen
cent ? Zou het niet verstan- vormt de kern van de Belgi-
diger zijn de oorzaken van sche ziekte. Enkel een toe-
de krisis te bestrijden i. komstgericht overheidsin-
p.v. de geVOlgen ervan node- terventionisme in een ver-
loos op te blijzen en elek- na euwde vrijemarkt-struk-
toraal uit te buiten? tuur biedt hoop. De privé-

sektor alleen kan niet zor-
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Alleen een progressieve, gen voor een ekonomische op-
toekomstgerichte en meer flakkering zonder een vrucht
pragmatische ekonom~sch~ po- bare samenwerking ~et de
litiek kan ons nog ;tit het staat. Beiden moeten ze ge-
ekonomische en socio-politie-herstruktureerd worden wil-
ke moeras slepen. Met ge- len ze niet verantwoordelijk
~ond verstand en een effici- gesteld worden voor de ineen
ente politiek, wars van ide-
ologisch~ prietpraat moeten
we de krisis proberen af te Vervolg op blz 11
wenden.

Politika presents
MaR. 30 nov. :
20u30 : Schaaktornooi en
schaakles (wie kan brengt
een spel mee) ,in Politica.
Woe. 2 dec. :
21u : Film: Rosie the Ri-

Don. 26 nov.
20u-21u : volleybal (vr.)
21u-22u : volleybal (man.)
(kandidaturen tegen licen-
ties)
21u : voetbal tegen kafee
"Klisjee;' (man.)
dit alles in 't sportkot.
(Werkgroep SPORT)
22u : Kafee chantant : Jan
en Soumi, in Politica.

veter, i~v.m. vrouwenpro-
blematiek en ingericht door
werkgroep kultuur i.s.m.
werkgroep feminisme.
(in 't CECOWE)
Maa. 7 dec. :
21u : volleybal (vr.)
lOkompetitiewedstrijd tegen
Theologie, in 't Sportkot.
2lu : Fuif 2°KAN t.v.v. het
weekend, in 't ISOL.
Van Woe. 9 dec. t.e.m. Zat.
12 dec. : WEEKEND 2° KAN !
in Langdorp, Kabouterland.
Don. 17 dec. :
Fuif van Pol en Sok in ISOL.
(geen deftige dagen : komen
op 13 en 14 januari).

hun commentaar en kritiek
te geven. Het geheel was
doorspekt met heel wat
fantasie en humor, en de
zaal genoot van het spekta-
kel.

Om maar enkele sketches te
noemen : een troep mensen
staat op het podium,
schijnbaar zomaar ,wat te
treuzelen. Maar dan begint
ze een hoop woorden met
"doop" op alle mogelijk
manieren naar voor te bren-
gen. Droevig, geestig,
wild, bedeesd wordt de doop
de zaal ingestort ; en wij
maar lachen. Meneer pastoor
was ook present op de
revue. Hij doopte eerst
enkele baby's aan de Noord-
pool, met bevroren water en

bevroren baby's, en was ook
bij de pygmeeën, in een
t.o t aaL andere sfeer, in een
totaal ander klimaat, maar
met een even rampzalige
doop.
Ook het kunstaspect was
volop aanwezig in de revue.
Drie schattige jongeheren
dansten een ballet, waarbij
de zaal gewoon niet ernstig
kon blijven. En toen de
muziek enkele toeren snel-
ler gespeel~'werd, werd het
nog komischer. Maar het
subtiel samenspel der bewe-
gingen, de ingestudeerde
danspasjes, de ritmische
armwendingen, de hoog-

staand- gecultiveerde hou-
dingen van de drie dansers
was het bekijken wel waard.

En wie kent Dallas niet ?
In de revue van Germania
was Dallas een aaneen~cha-
keling van drinkpartijtjes
en geroddel (op band) (net
zoals op de televisie trou-

wens), maar komisch genoeg.
De doop van Clovis was de
rode draad van het stuk.
Helemaal in het begin werd
Clovis als een klein manne-
tje voorgesteld; die met de
beste wil van de wereld
niet gedoopt kon worden.
D<;inwerd er in de heilige
,mis plots een fuif gehou-
'den, dan vergat meneer
pastoor all~ benodigdheden,
maar gedoopt werd ,Clovis
niet. Toen -hij in het
laatste stuk eindelijk be-
reid was om zijn geloof met
het nodige vocht te bezege-
len, zeeg hij neer in een
overvolle waterkom, om daar
smartelijk te verdrinken.
Het was een bonte bedoe-
'ning, daar in het Lido.
Hopen dat het volgend jaar
deze' traditie op een even
succesvolle manier voortge-
zet zal worden, en
bedankt aan allen die mee-

werkten. Met inzet, succes
verzekerd

JD



opgevoed worden.

en laten wat ze willen,
precies als in de goeie
ouwe tijd."

Ook uit een interview met
Lilian Rubin, eveneens één
van de voorvechtsters in de
Amerikaans feministische
strijd blijkt dat optimisme
een enigzins lichtzinnige
houding is. Zij komt tot de
volgende konklusie :.
"Je kan niet optimistisch

BRANDPUNT

11 november en terwijl de ene helft van Vlaanderen
Wapenstilstand vierde ging de andere helft door met de
strijd: op 11 november vindt namelijk traditiegetrouw de
Vrouwendag plaats, de landdag van het feminisme. Plaats van
handeling was de Elisabethzaal te Antwerpen en het program-
maboekje vermeldde twee tema' s : een Balans van 10 jaar
vrouwenstrijd en Vrouwen tegen de krisis. Veto was er ook en
distilleerde voor u, tU$sen standjes en teater, de dilemma's
van het feminisme.

IOde vrouwendag te Antwerpen
Geachte Dames en euh.
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De panelleden van het debat
rond "10 jaar vrouwen-
strijd" vert.egenwoord~gden
alle "strekkingen" die van-
daag binnen het feminisme
leven. Sara Masselang ver-
dedigde de ACV-vakbonds-
vrouwen, Greta Geens en Els
Slot spraken respectieve-
lijk voor de vlucht- en
vrouwenhuizen, Ida
Oequeecker voor Fem-Soc en

1
Mie Oierckx tenslotte stond
voor het radikaal-feminis-
me. Elk van hen zette in
zo'n 10 minuten de feminis-
tische verwezenlijkingen
van het laatste decennium
uiteen vanuit haar stand-
punt. Rita Mulier, moderat-
rice van het debat en
tevens eerste spreekster
vatte alles samen in een
slotoverzicht. Zij zag een
heel aantal redenen tot
voorzichtig optimisme:
niet alleen is er in de
voorbije jaren een reeks
wetten door het parlement
geloodst waardoor heel wat
discriminatie op basis van
geslacht verdwenen is, maar
ook de basis kwam in bewe-
ging met "..•in hun praat-'
en andere groepen, hun
huizen, opvangcentra, kur-
sussen •.. zijn als padde-
stoelen uit de grond ge-
schoten en houden stand ..."
Deze optimistische noot
werd echter onmiddellijk
genuanceerd door een ver-
wijzing naar de krisis die
het meer dan ooit nodig
maakt om er over te waken
dat de verworven rechten
behouden blijven en verder
te strijden met dezelfde
vastberadenheid indien het
feminisme in de volgende
tien jaar niet in het slop
wil geraken.
Dat die vrees niet helemaal
ongegrond is blijkt uit de
evolutie die het Amerikaan-
se feminisme, een beweging
die bijzonder sterk was in
de jaren '60 e~ '70, nu
doormaakt. Betty Frieden,
,godmother ' van het Amer i-
kaans feminisme, schreef
daar onlangs het volgende
over :
"Het lijkt wel alsof het
bericht de wereld inge-
stuurd is dat we onze
zaak verloren hebben. Ze
hebben het idee dat ze
met vrouwen kunnen doen

en ze doen het, ze doen
het zo vreselijk slim."

En over abortus gesproken :
zelfs in Italië waar abor-
tus al een paar jaar gele-
galiseerd is blijkt de
katholieke kerk de hetze
rond dit probleem nog
steeds niet als afgedaan te
beschouwen. Getuige hiervan
is wel haar aanpak van een
paar maand geleden, waar ze
ook de' afschaffing van de
bestaande wetten eiste, wat
tenslotte op een nationaal
referendum uitliep. De
Roomse heren moesten dit
keer wel het onderspit
delven, maar hoe lan men de
onverhoedse aanvallen van
dergelijke instanties kan
blijven incasseren is zeer
de vraag . Om te vermi jden
dat ook hier het feminisme
langzaam maar zeker tot de
folklore gaat behoren lijkt
het meer dan ooit aangewe-
zen om een grondige bezin-
ning aan te gaan over
enkele problemen die al
jaren acuut maar onopgelost
blijven voortwoekeren.

Na die 10 jaar vrouwen-
strijd blijft nog veel
onduidelijk. Dat bleek o.a.
uit de tekst van de discus-
sie die het debat vooraf-
ging. Is de vrouwenstrijd
een deel van de klassen-
strijd of de strijd tegen
het patriarchaat~.. of
beide?
Een kleine schets van de
ontwikkeling van het femi-

z~Jn in deze tijd. Wie nistische ideeëngoed de
dat nu is is een politie- voorbije 10 jaar.
ke naieveling. Ik zie
geen vooruitgang, nu. We Het idee dat in het begin
kunnen niets doen - het vooropstond was : deelname
enige is de winst be- van vrouwen aan het openba-
schermen die we gemaakt :re leven bevorderen. Arbeid
hebben. We moeten zoeken herverde len, en wel zo dat
naar onze natuurlijke ook de man zijn deel van de
bondgenoten, we moeten huishoudelijke taken op
zoeken waar onze steun zich nam. Daarnaast ontmas-
vandaan kan komen, en kerden de Dolle Mina' s
waar we het geld los- "jonge-meisjes-dromen" over
peuteren om op de been te huwelijk en kinderen met
blijven. Wat in dit land vragen aan jonge bruidjes
gebeurt, bijvoorbeeld de als : "En wie haalt straks
groeiende anti-abortusbe- het haardot je uit de goot-
weging: het is ver- steen ?"
schrikkelijk, ze hebben De resultaten van al deze
milj arden guldens te be-. akties bleven miniem
steden aan propaganda... helaas. En veel vrouwen

De krisis tegen de vrouw
"Vrouwen tegen de krisis"
was het tema van een tweede
debat : binnen de vrouwen-
beweging wordt namelijk
gevreesd - dit wordt beves-
tigd door recente voorstel-
len en maatregelen - dat de
ekonomische krisis zal af-
gewenteld worden op de
"zwakste", in casu de
vrouw. Statistieken tonen
bv. aan dat het overgrote
deel van de werklozen
v~ouwen zijn; heel wat
vrouwen worden van de dop
geschorst op grond van de
bepalingen betreffende
langdurige werkloosheid en
het gevaar bestaat dat
vrouwen enkel nog part-time
tewerkgesteld zullen ~or-
den.

Marijke Colle (femsoc-
groepen) meende dat femi-
nisme en sociale strijd
onverbrekelijk verbonden
zijn: de ekonomische kri-
sis schroeft de gelijk-

berechtiging van de vrouw
terug ; vrouwengroeperingen
moeten één front vormen en
aj veren voor een algehele
arbeidsduurvermindering.
Marina Boornaert (ABVV) zag
de economische onafhanke-
lijkheid van de vrouw be-
dreigd door de krisis : ten
gevolge van besparingen in
de kollektieve sektor
(crèches, kinderopvang)
zouden heel wat taken terug
ten . laste komen van de
vrouw zelf, wat buitenhuis-
werken heel wat moeilijker
zou maken. Binnen de vak-
bond moeten de vrouwen
daarom een drukkingsgroep
vormen, en vrouwvrien-
delijke voorstellen doen
verdedigen door de vakbond.

Anneaie Uyttebroeck (PVV)
zei niet veel tenzij iets
over chips en Suzanne
Coutaert (radicaal-feminis-
ten) was van mening dat men
zich niet mag blindstaren

•• heren

Een illustratief
uit "DE FEMINIST"
"Femin-isten zijn we als we

Hoe hard men ook trapte de banden met mannen
tegen het maatschappelijk verbreken en de onderlin-
raderwerk, het draaide vro- ge verschillen overwin-
lijk verder ; er was (is) nen. Als we ons ver-
iets fundamenteel mis met trouwen in de mannelijke
deze machine, was de kon- samenleving opzeggen en
klus ie die vrouwen in de mannen onze liefde
praatgroepen, huiskamers en onthouden ....."
op universiteiten trokken. Dit valt ook te zien als
Het begrip masculiene kul- een pleidooi voor 'princi-
tuur was geboren. De enige pieel' lesbisch zijn.
manier om deze - van man- Onafgezien het feit wie het
nelijk chauvinisme door- in deze discussie bij het
drenkte - samenleving te- rechte eind had, bleek een
niet te doen was het ont- grote groep vrouwen beden-
werpen van een vrouwelijke kingen te hebben bij de
tegenkultuur , waar al.1.esdiscussie zelf 'en de radi-
heel anders zou zijn. Een kaliteit ervan. Voeg daar-
kultuur waarin vrouwelijke bij dan nog dat vrouwen al
waarden de toon zouden evenzeer "verzuild" - zijn
aangeven. Een veel aardiger als mannen, en de mogelijk-
kultuur overigens. heid van één vrouwenfront
Mannen waren. - om het met een gemeenschappelijk
eenvoudig voor te stellen - programma lijkt zo goed als
tamelijk wreedaardige kin- uitgesloten. Het valt trou-
deren die zich uitsluitend wens vaak voor dat de
met infantiele "machtsspel- 'voorhoede' heel moeilijk
letjes" bezighielden. De voeling krijgt met de ba-
gevolgtrekkingen waren snel sis. En toch is het de
gemaakt: vrouwen moeten bedoeling om tot dat ene
mannen negeren zolang ze de front te komen. We trachten
macht niet hebben. In de hier een korte opsomming te
verre toekomst kunnen ze geven van' de topics die in
dan a) afgeschaft, b) her- de belangstelling staan.

tekstje

debat verliep rimpelloos
hoewel de eenparig beleden
frontvorming wel enkele
tegenstellingen bleek te
verbergen : PVV-vrouw
Anneaie Uyttebroeck kreeg
van panel en zaal enkele
stekelige opmerkingen over
de onverenigbaarheid van
vrouweneisen en PVV-dema-
gogie te incasseren; zij
riposteerde met een opmer-
king over slechte ver-
liezers, waarna het debat
net niet ontaardde in een
ordinaire scheldpartij. Tot
slot werden een aantal
resoluties gestemd die aan
de formateur zullen over-
gemaakt worden: de Vrou-
wendag eist een betere
vertegenwoordiging van
vrouwen in alle politieke
organen, een goede abortus-
wetgeving en in afwachting
het opschorten van vervol-
gingen, halt aan de massale
schorsingen van vrouwen aan
de dop en het afremmen van
part-time tewerkste~fing.

hadden het ook niet zo
begrepen op de links-agres-
sieve opstelling van de
Dolle Mina's~

De vrouw tegen de krisis
op de krisis: abortus,
verkrachting en vrouwenmis-
handeling zijn even belang-
rijke strijdpunten en de
fundamentele onderdrukking
is niet de economische,
maar de patriarchale.

Tot slot benadrukte Ireen
Oaenen het belang van
vormingswerk voor arbeid-
sters als eerste stap naar
bewustwording: door de
krisis komen de subsidies
voor vormingswerk echter in
het gedrang.

De daaropvolgende diskussie
met het publiek werd voor-
namelijk beheerst door de
aloude dilemma' s van de
vrouwenbeweging : iets
trachten te bereiken op
korte termijn (wetten) of
sleutelen aan ingeburgerde
gedragspatronen (lange ter-
mijn) , werken binnen of
buiten de strukturen, i•c •
de door mannen gedomineerde
vakbonden en partijen. Het
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In het oog springend is de
vraag of de vrouwenbeweging
met pluralisme te verenigen
valt. De felheid waarmee
Annemie Uyttebroeck van de
PVV-vrouwen aangevallen
werd tijdens het tweede
debat, doet veronderstellen
dat onder de 'voorhoede'
van de vrouwenbeweging een
vage konsensus bestaat over
de noodzaak links te zijn.
Maar de voorhoede is het
leger nog niet, en ook die
voorhoede blijft bakkeleien
over socialisme, klassen-
strijd en de vrouw.

Dat brengt ons op de meer
ideologische (en godsdiens-
tige) motieven die meespe-
len. Eerst en vooral kan de
vraag gesteld worden waar
die onderdrukking vandaan
komt : ligt de kapitalis-
tische maatschappij hier
aan de basis, of zijn die
onderdrukkingsmechanismen
inherent aan de man zelf.
De Femsoc-groepen die de
marxistische theorie in een
feministisch perspectief
stellen voelen eerder voor
het eerste antwoord, ter-
wijl de radicaal-feministen
eerder het laatste ~ullen
aanhangen.
Deze respectieve over-
tuigingen beinvloeden in
niet geringe mate de dis-
kussie over het al dan niet
samenwerken met mannen.

En tenslotte blijft er nog
de vraag of wettelijke en
administratieve verbeterin-
gen een reële impakt heb-
ben. De krisis doet deze
diskussie weer hoog oplaai-
en. Niet onterecht, want
ondanks een verregaande
gelijkberechtiging van man
en vrouw in de wet, komt
daarvan in de praktijk maar

bar weinig terecht. Zoek
als vrouw, anno '81 , maar
eens werk .•. Deze problema-
tiek drijft de meer radika-
Ie vrouwen en de vakbonds-
vrouwen dan weer uit el-
kaar. De vrouwen in de
vakbond hebben bv. de nei-
ging toe te geven op een
part-time regeling van ar-
beid, voor femsoc is dat
onaanvaardbaar.

En dan is er nog één, bijna
legendarisch, heet hang-
ijzer: abortus dus. Daar-
mee kan je niet aankomen
bij christelijke vrouwen ;
voor hen is abortus moord.
Punt. Anderen kunnen echter
heel wat argumenten voor
abortus aanhalen. Dat de
vrouw zelf beslist wanneer
zij een kind wenst en dat
alleen zijzelf kan bepalen
of de omstandigheden voor
het opvoeden een kind opti-
maal zijn lijkt evident.
Terecht wordt soms wel
opgemerkt dà t, er voldoende
waarborgen in de wetgeving
moeten ingebouwd worden
opdat de vrouw bv. niet
door haar omgeving kan
gedwongen worden abortus te
plegen als zij een kind wel
wenst.

Pers en voorlichting
De inkomsthal zelf was
volledig gereserveerd voor
de gebruikelijke standjes,
die zoals elk jaar een kort
overzicht boden van wat
Vlaanderen aan diverse fe-
ministische groepen rijk
is. Een opfrissing van het
geheugen voor wie al met
het fenomeen vertrouwd is
en een overzichtelijke eer-
ste kennismaking voor de
nieuwkomers.
De standjes maken het ook
altijd weer duidelijk dat
"het" feminisme eigenlijk
onbestaande is maar eerder
als algemene noemer moet
gezien worden waaronder
verschillende stromingen en
tendenzen schuilgaan. Toch

stonden ze hier zusterlijk
naast elkaar opgesteld : de
vlucht- en vrouwenhuizen,
de vrouwenwerking van vak-
bonden en politieke partij-
en, de vrouwenboekhandels
en radikaal-feministen, tot
de Lodewijk De Raet-stich-
ting en ons eigenste Leu-
vense Methisfilms etc.
De voorziene plaats bleek
echter algauw veel te klein
voor de menigte belangstel-
lenden die naar schatting
zo'n 4.000 mensen (vrouwen)
bedroeg, zodat men slechts
voetje voor voetje vooruit
kon schuiven om toch een
glimp van het uitgestalde
op te vangen. Een letter-
lijk meeslepende zaak dus.

"BRANDPUNT

Femina Ludens
kabaret

Ongezouten

theater

Zwartkijkers
De Engel in het Huis, is
het verhaal van een ontmoe-
ting. Twee vrouwen, die
wezenlijk van elkaar ver-
schillen, brengen samen een
dag door - op de grens van
fantasie en realiteit. Elk
van beiden zal haar leven
na die dag anders leiden
dan daarvoor.
Maria (Konni Smits), die
alleen leeft op haar romme-
lig appartementje en enkel
het gezelschap duldt van
vliegen en stof, krijgt op
een dag onaangekondigd be-
zoek van Emilie (PommeI
Donkers), ogenschijnlijk
gelukkig gehuwd. Maria
blijkt haar vriend vermoord
te hebben, terwijl Emilie
het burgerlijke vrouwtje
uithangt. Hun "totaal ver-
schillende" achtergronden
geven aanleiding tot emoti-
onele uitbarstingen, tot ze
op een bepaald moment een
wapenstilstand sluiten en
zelfs elkaar als vriendin-
nen gaàn behande len. Ze
bouwen een fantasie op die
door de toeschouwers als
zodanig erkend wordt, tot-
dat alles plots in elkaar
stort. Veel dieper dan dat
wij het verwacht zouden
hebben. Emilie kan de illu-
sie niet langer ophouden en
onthult de ware waarheid :
Maria heeft nooit een
vriend' gehad en zijzelf
nooit een man. Die band die
hen tijdelijk samenhield
wordt plots verbroken. Doch
de herinnering blijft. Ze
nemen afscheid.
De titel van het stuk is
ontleend aan een citaat van
Virginia Woolf, die de
"Engel in het Huis" identi-
ficeert met het "valse
zelf", het maatschappelijk
bepaalde stereotiep van
vrouwelijkheid. Met dat
stereotiep moet elke vrouw
strijd leveren.

film
Er waren ook
geprogrammeerd.

twee
Rosie,

Hetzelfde beklemmende ge-
voel overviel ons bij het
duwen richting kabaretzaal-
tje waar we het precies
acht nummers uithielden om
tenslotte platgewalst maar
overtuigd de ruimte strom-
pelend te verlaten. De
nieuwe Antwerpse kabaret-
groep "Puur en Ongezoet"
deed zijn naam, die van een
fruitsapkartonnetje afge-
haald werd, eer aan. In de
paar sketches die we zagen
werden enkele mechanismen
van vrouwenverdrukking
blootgelegd. Geen militant
strijdtoneel dus maar eer-
der herkenbare momentopna-
meh van wat zich in een
vrouwenleven zoal voordoet.
Rolbestendigende reclames,
abortus, eenzaamheid, mis-
handeling en natuurlijk de
krisis werden op de korrel
genomen in een frisse,

En daarmee zijn we nog niet "geestige stijl. Deze "pot-
aan het einde van de tegen- pour-rire", zo heette het
stellingen. Neem bv. maar programma, bood een welkome
die tussen de lesbische afwisseling in het voor de
vleugel en de andere femi- rest bloedserieuze gebeuren
nisten. Kortom, kloven ge- maar verraadde hier en daar
noeg tussen de vele toch een paar schoonheids-
vrouwengroeperingen die fouten, die niet zozeer op
mens gemakshalve feminis- het tekstvlak als wel op
tisch noemt. Of men tot een het uitwerkingsniveau la-
front kan komen zal de gen, maar dat willen we
toekomst (hopelijk) uitwij- graag wijten aan het kort-
zen. stondig bestaan van deze
De kaarten lijken echter groep.
niet bij ster goed te lig-
gen.

films
the

riveter , een Amerikaanse
dokumentaire over vier
vrouwen, blijkt verrassend
goed aan te sluiten bij het
centrale thema van de dag.
Alhoewel de film zich kon-
centreert op het levensver-
haal van enkele vrouwen
tijdens de periode 1930-
1950, z~Jn de overeenkom-
sten met huidige tendenzen
heel frappant
Krisis. Werkloosheid. pearl
Harbour brengt echter in
één klap de oplossing : de
mannenf abrieken lopen leeg
en de oorlogsproduktie moet
opgevoerd worden. Dankzij
het heersend klimaat van
patriot,tisme en via een
handig' inspelen van de
oorlogspropaganda op de
individuele morele ver-
plichting nemen talloze
vrouwen de plaats in van
hun "helden". Ook de vier
hoofdpersonages doen dit.
Zij onderscheiden zich ech-
ter van de grote hoop door
hun persoonlijke motivatie
en, vooral, ambitie. Elk
van hen zal zich (letter-
lijk) opwerken totdat ze
uiterst moeilijke"en gespe-
cialiseerde "mannenjobs"
mogen uitoefenen. Ondertus-
sen zijn ze ook heel aktief
binnen de vakbondsstrijd
(in die tijd "anti-patriot-
tisch" en vereenzelvigd met
"kommunisme"). Binnen de
"war-effort" zijn alle
vrouwen onmisbaar, en zeker
deze vier, Maar daarbui-
ten ?
1945. Vrede. "De mannen
keren naar huis terug"
heette dat toen. Eigenlijk
is dit een verkeerde voor-
stelling van de realiteit :
de vrouwen keerden huis-
waarts, en de mannen kregen
"hun" plaats an de indus-
trie terug. De overwin-
ningsroes en de daaruit
voortvloeiende permissivi-
teit zorgden ervoor dat bij
het massale ontslag van de
vrouwen er zich geen zware
incidenten voordeden. Se-
kretariaatswerk, poetsen en
dergelijke waren de enige
overblijvende alternatie-
ven ...
In de film zit geen aan-
klacht : de film als geheel
is er echter wel een. Via
een ironische kontrastwer-
king tussen vertelde ge-
beurtenissen, • feiten en
cijfers enerzijds en de
oorspronkelijke propaganda-
filmpjes anderzijds wordt
qeleidelijk" aan Quidelijk
hoe een patriarchaal mecha·
nisme verantwoordelijk is
voor de grove onrechtvaar-
digheid jegens de vrouw. Al
met al een waardevolle
documentaire: boeiend en
onthullend.
Take it as a man, madam !,
van Skand~navische_ makelij,
snijdt een heel andersoor--
tig probleem aan. Hoofdf i-
guur is een vrouw van rond
de vijftig die lijdt aan
het huisvrouwensyndroom. Ze
vindt (voorlopig) geen uit-
weg meer tenzij dan in de
vodka die ze voor de ge le-
genheid verkiest boven de
tradi tionele sherry. Steun
van haar omgeving moet ze
echter niet verwachten:
haar man staat apathisch
t.o.v. haar problemen, ter-
wijl de huisdokter er zich
vanaf maakt met het gebrui-
kelijke menopauze-smoesje.
Het is enkel nog wachten op
de inzinking. Als "zedie te
boven is gekomen, weet ze
dat ze een totaal andere
wending aan haar leven moet
geven. Ze gaat sollicite-
ren. Haar opleidingsniveau
is veel te laag voor de
door haar g~viseerde job en
ze moet een bijscholings-
cursus secretaresse volgen.
Ze is echter ouder dan 35
en botst overal op weinig
begripsvolle personeel-
chefs. Door de tussenkomst
van haar man wordt ze
tenslotte toch tewerkge-

steld op het secretariaat
van een fabriek. Via haar
werkmilieu raakt ze terug
geintegreerd in haar socia-
le omgeving en groeit haar
interesse voor aktualiteit,
en vrouwenproblematiek in
het bijzonder. Tijdens een
staking van de handarbei-
ders op de fabriek mengt ze
zich in de aktie, en ze
wordt ontslagen ...
Toegegeven, de plotse om-
slag van verlegen en ge-
frustreerde huisvrouw naar
agerende vakbondsmilitante
is ongeloofwaardig snel
verlopen (op tien minu-
ten !), maar dat neemt niet
weg dat de film door een
aantal technische en inhou-
delijke vondsten nog een
erg behoorlijk niveau
haalt. Zo is er de uitge-
sponnen beginscène die net
lang genoeg duurt opdat met
de hoofdfiguur ook de toe-
schouwers verveeld beginnen
te qer'aken , Een pLuimpj e
voor de decorbouwster die
haar steentje bijdraagt tot
het kreëren van een eento-
nige sfeer met interieurs
die uitmunten in slechte
smaak.
Grappig én stof tot naden-
ken is de "omgekeerde rol-
patronen-scène", waa ri.n de
mannelijke huissloof, de
doktores-playgirl, de
stripteaseur en andere
vreemde vogels op een rake
manier onderdrukkingsmecha-
nismen blootleggen die an-
ders onopgemerkt zouden
zijn voorbijgegaan. Ook de
moeite waard.

fuif
De dag werd op passende,
zij het alweer overbevolkte
w~Jze afgesloten in café,
annex zaal, De Kring waar
de fuif doorging die
"stipt" om negen uur begon
met de vrouwenrockgroep
Jezebel. Wie dit optreden
miste heeft werkelijk onge-
lijk gehad want deze nieuwe
vijfkoppige Antwerpse for-
matie was subliem en stond
stevig op het podium, niet
alleE!n wat de act betreft
maac vooral kwa muziek die
af en toe bij Hazel O'Con-
nor of de B-52's aanleunde,
zonder daarbij echter de
eigen sound te verliezen.

Als hun "Neutron Tango"
binnenkort niet uit elke
Belgische badkamer gekweeld
wordt weten w~J het ook
niet meer. Een groep om in
de gaten te houden.
De rest van de avond, of
beter nacht, werd verzorgd
door pl~atselijke D.J. Anne
die wat haar platenkeuze
betreft voor heel wat ge-
fronste wenkbrauwen en ver-
deelde meningen zorgde maar
desondanks toch een boel
mensen op de beperkte dans-
vloer kreeg en wist te
houden.

Uitleiding

Dat was het dan : tien
jaar vrouwendagen/vrouwen-
strijd zitten erop. Niet
zonder resultaten dachten
we. Een opmerking moet ons
echter nog van het hart :
je ziet dat deze bijdrage
geschreven is door drie
m.nnen en slechts één
vrouw. Het aantal vrouwen
in de redaktie kan je
immers op een houthakkers-
hand tellen. Waarop wachten
ze eigenlijk om iets van
zich te laten horen ?

PETER OE JONGHE
EMMY DESMET
PIETER T'JONCK
ERIC VANHAEREN



houden. Zij willen immers
in de allereerste plaats
hun macht bewaren: de po-
litikus die toch de moed
heeft deze machtige en
PQlitiek§belangrijke groe-
pen te weerstaan, zet daar-
door onvermijdelijk zijn
herverkiezing op het spel
Een duidelijke illustra-
tie daarvan wordt geboden
door de voormalige Ameri-
kaanse president Carter:
in de beginperiode van
zijn avbtstermijn had hij
oog voor de gevaren en de
gevolgen van een mogelij-
ke nukleaire oorlog, aoch
naarmate de verkiezingen
van november '80 dichter-
bij kwamen, ging hij een
steeds hardere lijn vol-
gen inzake militaire aan-
gelegenheden.", aldus de
befaamde vredesonderzoe-
ker.

8

Frank Barnaby : raketten in
West-Europa verlagen onze veiligheid
De onvergetelijke "ha~ de eurostrategisch raket- wapens kanen in handen van .~~. .. i . ~..•
ning" van 25 oktd:er ligt ten, die hij situeerde in l.aIden die (oog) minder ver-.( I· %, i1'i
ongetwijfeld bij iedereen de algemene kàltekst van de antwocird haOOelen dan de .
oog erg vers in het geheu- .nucleaire strategie in de huidige bezitters: en ter-
gen, en reeds vraagt een wereld. Hij begcn daarbij roristen gebruiken het nu-
soortgelijke vredesman1- met een overzicht van de kleai.re wapen. "De ~
festatie CFrleuw onze kapaciteiten van de hui- reden - nl. een konflikt
aaOOacht : zaterdag a.s. dige vij'].nucleaire kern- dat zou beginnen als een
gaat in J\rnsterdam een nogenjheden, ~ hij kcnventionele oorlog en es-
internationale betoging zich meteen toespitste op kaleren tot een kerroorlog
tegen de atocmraketten het p:>tentieel van de bIee - is ongetwijfeld de meest
door, waaraan vernoedel.ijk groot:rrachten. BARNABY waarschijnlijke. VOOral een
ook heelwat Leuvense stu- stelde daarbij allereerst derde wereldkonflikt - rro-
denten zullen deelnesren. vast dat er \o1el belangrijke nenteel zijn er :w'n 10
Nadat wij in de vorige verschillen in de weder- aan de gang - zou makkelijk
n1.lll1rersuitgebreid stil- zijdse aantallen op te rrer- kunnen ui~ in een nu-
stomen bij de vredes- ken zijn, maar benadrukte kleaire oorlog. Veel nensen
e..ontwapeningsproblenB- toch vooral het enonre ver- zijn daar terecht bang voor,
tiek (zie vero nrs. 2,3, nietigingsarsenaal van de want een konflikt in de
4,5, en 7), viOOen wij het beide supemogerxlhede. Perzische Golf - waarbij
passend aan de vooravond ''De Verenigde Staten en de Saoedi -Arabiê een sleutel-
van deze nieuwe en onge- Sovjet-Unie bezitten sarren rol zou kunnen spelen -
twijfeld ook weer massale 53 <XX) nucleaire kernkoppen, kan zich vrij vlug uitbrei-
vredesbetoging de aandacht; Dit vertegenwoordigt een den tot het Midden-OOsten,
te vragen voor de waar- ekwivalente kracht van en vandaar overslaan naar
schuwende I:xxxlschapvan 12 <XX) megaton TNI', of an- ~. Een dergelijke
een belangrijk deskundige ders uitgedrukt: van 1 striJd zou dus beginnen reet
op dit vlak. Or. Frank miljoen Hirosjirra--lx:ll1ren. het gebruik van konventi-
BARNABY - voornalig SIPRI- Daarin zijn o.a. 15 000 onele wapens, nadien zou-
directeur (op 1 oktober Russische en 2OOX> AIteri- den de taktisch-nukleai.re
kwam een einde aan zijn kaanse t.::kti.schekernkoppen ingezet \>oOrden,en uitein-
tienjarige arrotatermtjn begrepen en 8 300 Russische delijk de strategisch-nu-

, , kl, i.re"
en sindsdien is hij gast- en 9 800 AIterikaanse stra- ea. , zo schetste
txxlgleraarvredesorrlerzoek tegische kernkoppen. Het is BARNABY ~~ scena:io van
aan de universiteit van duidelijk dat dit sarreneen een nogell.Jke regl.onale
Arffiterdam) - schetste in- enonn explosie-.arsenaal eskalatie.
derdaad op JI'aaIldag19 Okte- vonnt en dat deze onveilige Hij voegde er reeteen een
ber in de Grote Aula de on- overkill-kapaciteit door overzicht van de gevolgen
heilspellende gevolgen van geen enkele militair stra- aan toe. " Op middellange
de nogelijke installatie van tegische reden gerechtvaar- .termijn zijn we ongeveer
nieuwe kemraketten in Euro- digd \>oOrdt.", aldus de ex- zeker van de Konsekwenties :
pa, en zijn gezaghel:ben:1e direkteur van SIPRI. alle steden van het ooorde-
o;..oordenkunnen ons waar- De spreker vroeg zich dan lijk halfrorrl zullen ver-
schinlijk lXlg meer notiveren af roe een nucleaire oorlog \>oOest\>oOrden,terwijl de
on er zaterdag in Nederlarrl zou kunnen beginnen, waar- overlevenden vooral door
ook bij te zijn... bij hij een zevental rroge- de radio-aktieve straling
BARNABY beharo.elde in zijn lijkheden opsarde : een uiteindelijk ook hetzelfde
erg talrijk bijgewoorrle grootnacht valt uit vrije lot zullen onergaan. De
voordracht - die georgani~ wil en arrlere staat aan: g~lgen op lange termijn
seerd werd door de Leuvense een konventionele aanval zi.jn daarentegen onvoor-
afdeling van de Vereniging eskaleert; een mechanische spelbaar : er zullen mis-
voor de Verenigde Naties, fout kant voor: een rcense- schien verarrleri.ngeI:lin het
in sarrenwerking met het 25 lijke fout \>oOrdtgenaakt; klirraatoptreden, en het is
oktoberkanité - dus voorna- irrationele gedragingen ook nogelijk dat als gevolg
melijk de problercatiek van \>oOrdengesteld: nucleaire van de straling er geen

. . .. -,-_..__ leven op aarde meer nogelijk

wereldgebeuren

KIB:
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een beetje laat voor november, maar kom, .

minister van buitenlandse
zaken Nothomb

(De redaktie is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van dit artikel.)

Ondanks de verkiezings-
strijd vond C.F. Nothomb
nog de tijd om op dl.nsdag 3
november op uitnodiging van
de Kring voor Internationa- •
Ie Betrekkingen zijn (offi-
ciële) visie op de doel-
stellingen van ons buiten-
lands beleid te geven.

Ter overweging enkele van
de meest markante uitspra-
ken :

"Bepaalde critici beweren
dat ons land geen buiten-
landse politiek heeft.
Wanneer _ men echter de
lijn vanaf Spaak over
Harrnel, Van Elslande en
Simonet tot heden door-
trekt, is er wel degelijk
sprake van een beleid
waarin de onmisbare con-
tinui tei t gèpaard gaat
met de noodzakelijke ver-
nieuwingen."

"Om de voornaamste doel-
stellingen van ons bui-
tenlands beleid waar te
maken heeft België er
steeds naar gestreefd
zijn aktie meer draag-
kracht te geven in multi-

lateraal verband: ik
denk hier vooral aan de
Verenigde Naties, de NATO
en de Europese Gemeen-
schap. Sommigen voeren
aan dat dit het Belgisch
beleid belemmert en in-
perkt. Ik ben er echter
van overtuigd dat deze
benadering integendeel
via het multiplicatoren-
effect - om het in econo-
mische termen uit te

drukken - de doeltref-
fendheid van onze Belgi-
sche buitenlandse poli-
tiek opvoert."

moderniseringsbesluit :
.....ik sluit mij wel vol-
ledig aan bij de opmer-
king van de Nederlandse
minister van Defensie, de
H. Van Mierlo (0'66) die
na de laatste bijeenkomst
van de Nuclear Planning

Group in Schotland zei
'dat Nederland het NAVO-
dubbelbesluit van decem-
ber 1979 blijft onder-
schrijven omt'lat dit bes-
luit onderhandelingen met
de Sovjetunie heeft moge-
lijk gemaakt.' Het ver-
heugt mij dat men thans
inziet dat dit NAVO-dub-
belbesluit een. belang-
rijke stap is geweest om
inderdaad te komen tot
onderhandelingen .•. "

"Wie vertrouwd is met het
ve~loop van (de conferen-
tie van Madrid en de MFB
onderhandelingen) weet
dat het Atlantisch Bond-
genootschap - en alléén
het Atlantisch Bondge-
nootschap - getracht
heeft de mooie woorden
betreffende de ontspan-
ning ook reëel in paden
van troepenvermindering
en vermindering van de
militaire spanningen om
te zetten "

Tot daar deze jammer genoeg
beperkte greep uit de woor-
den van onze minister van
Buitenlandse Zaken. ~an u
nu de taak om u een opinie
te vormen over deze inter-
nationale problemen.
Minister Nothomb stond erop
deze toespraak in het Ne-
derlands te houden. Hier-
voor mag hij ook gerust
eens een pluim ontvangen.

is. In ieder geval kan
geen enkele wetenschawer

~~~~------~------------------------------------------------------~ ver~&top~tennijn de menSheid na een
nukleaire oorlog oog zal
kunnen overleven.", aldus
de Britse fysicus.
Het feit dat we op weg
zijn naar een totale nu-
kleai.re katastrofe is vol-
gens hem een gevolg van de
ontwikkeling der militaire
wetenschap, die de rroge-
lijkheid heeft geschapen
dat nukleaire wapens die-
nen au te gebruiken en
niet au een oorlog te ver-
mijden. Die wapens zijn
inmers geIntegreerd op al-
le niveaus in de militaire
taktiek; dit biedt een

.waarborg dat ?e vroeg of
laat ook effektief zullen
gebruikt worden. wat de
zaak oog erger naakt, is
dat bepaalde groepen in de
Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie geloven in de
nogelijkheid dat een nu-
kleaire oorlog kan gevoerd
en gewonnen \>oOrden,en dat
de invloed van deze mensen
steeds verOOogd. Gelijk-
tijdig reetde groeiende
nacht van deze drukkings-
groepen, vennindert de
ilIpaktvan de tot voor kort
daninante groep, die ge-
looft in de nukleaire af-
schrikking •
Volgens BARNA.BY bestaat er
troowens geen twijfel over
dat de opstelling van
nieuwe kernraketten de rro-
gelijkheid van een nukle-
aire oorl.og in Europa ver-
000gd, en meteen de veilig-
heid van het Europese kon-
tinent drastische verlaa9i.
"Onze veiligheid neemt in-
derdaad of door de ontwik-
ling van de Pershing-2 en
de Cru1se-raketten, doch
ze 'NOrden toch cnt:w1kkeld
atrlat onze politieke lei-
ders niet in staat zijn au
de militaire druk tegen te

Tensl~tte zei de minister
ook. eventjes iets over de
problemat·iek van het NAVO- Tony GROVEN

Barnaby konkludeerde uit
dit alles dat de ontwik-
keling van nukleaire wa-
pens in Europa moet weer-
staan worden door de Euro-
peanen zelf, om de eenvou-
dige reden dat daardoor
onze veiligheid in aanzien-
lijke mate verlaagd wordt,
en de mogelijke vernieti-
ging van Europa in een
nukleaure oorlog sterk
naderbij komt. In dat ver-
band heeft de NATO trou-
wens volgens hem een gro-
te kans gemist door het
moratoriumvoorstel van
Sovjetpresident Brezjnev
in februari '79 te wei-
geren: dan zouden er bij
het begin van de onderhan-
delingen maar 190 55-20
raketten gestaan hebben,
terwijl er nu - wanneer
Europa zijn kernraketten
zal opgesteld hebben -
450 5S-20 raketten met in
het totaal 1500 ker~op-

Vervolg op blz. 9
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Zuid-Afrika: «Waar almal
thuis' voel

Op initiatief van de Kring sen ook al wat afgeleuterd.
voor Internationale Betrek- Het kindersterftecijfer on-
kingen komt de Zuidafri- der de zwarte bevolking zou
kaanse ambassadeur op de er honderd op duizend be-
KUL spreken. ~k hoo~ dat er dragen. Welnu, een onafhan-
voldoende ru.i.mt.e 1.S voor kelijk geneesheer heeft na
vragen want ik heb er een een steekproef vastgesteld
paar. Mijn interesse gaat dat het er 250 op duizend
voornamelijk naar dieren en zijn. In een poging om deze
wat Zuid-Afrika betreft zwarten tegemoet te komen
vooral de extreem zeldzame hebben de blanke bewind-
Acinonyx jubatus en de voerders besloten het
Afrikaanse buffel. Deze thuisland Ciskei onafhanke-
laatste soort was in de lijkheid te verlenen op 4
jaren 189Ö bedreigd met december van dit jaar. Men
uitroeiing maar is sinds- misgunt de Afrikaan immers
dien irl het Zuidafrikaanse niet dat hij als een vrij
Krugerpark gegroeid van 20 en onafhankelijk burger de
tot 20 000 stuks ..Bijzond~r grond ingaat.
spijtig evenwel 1.S dat Je Enfin, wat ik maar wilde
allerlei verschijnselen van aantQPen was dat een teveel
inteelt kan vaststellen.· aan monden op te weinig
Van overheidswege get:oost gronden niet gezond kan
men zich bijna her01~che zijn. De aandachtige lezer
moeite om bedreigde d1er- heeft mijn pleidooi begre-
soorten van de ondergang te pen voor een evenwichtig
redden. Te weinig komen de beleid inzake Zuidafria-
zoölogische aspecten van.de kaanse dierenparken. Het is
Zuidafrikaanse samenlev1ng wellicht het enige land ter
aan bod in discussies en wereld met zo'n variëteit
bijdragen. Misschien weet aan volkeren en dieren. Ook
de heer Booysens, sed7rt voor de gezondheid van de
1979 ambassaseur voor ZU1d- bevolking getroost de blan-
Afrika, wel waarom. ke heerser zich enorme
Zij die Zuid-Afrika willen inspanningen. Zo is er voor
treffen doen dit meestal de overvoeden een speciale
met mank cijfermateriaal. "week van het hart" waarbij
Het verheugt me dan ook dat gezondheidsdiensten specia-
ik met harde gegevens mag Ie aandacht besteden aan
aantonen dat het dier in allerlei overvoedingsziek-
Zuid-Afrika zeer bijzondere ten en zo zijn er ander-
aandacht krijgt. Het Kru- zijds voor de ondervoeden
gerpark, dat 19.485 vier- de vaak even kleurrijke
kante kilometer groot is, liefdadigheidscampagnes.
telt 230 000 dieren. Graag Vele ondervoedingsziekten
laat ik dit getal contras-
teren met cijfers van het
zwarte reservaat Ciskei •
Het beslaat 5.330 vierkante
kilometer en er hokken
554.000 Afrikanen. Over
Ciskei zelf wordt er intus-

zijn zeer besmettelijk en
zouden onrechtstreeks ook
de gezondheid van het dier
kunnen aantasten.
Gedragen door de vier mil-
joen blanken is Zuid-Afrika

strijd. Graag hadden we
bijv. een antwoord gekend
op volgende vragen :

Het Aktiekomitee Zuidelijk 1_ geschiedenis : hoe was de
Afrika wil op een aangepa- Vlaamse Beweging betrokken
ste manier protest aanteke- bij de Tweede Boerenoorlog
nen tegen het. geplande in Zuid-Afrika (1899-

in menig opzicht uitge- bezoek van de Zuidafri- 1902) ? Hoe schreven Vlaam-
groeid tot een kampioen, kaan se •ambassadeur. (inl. jse kranten en weekbladen
tot een rekordhouder. Met Maria Theresiastr. 93, 300010ver de gebeurtenissen in
een groeivoet van 8% staat Leuven, 016/20 14 78) Zuid-Afrika bij de eeuwwis-
het bovenaan de lijst van Jaarlijks levert de KUL een seling en vijftig jaar
de geïndustrialiseerde lan- aantal stagiaires genees- later bij het aan de macht
den. Wat de voedselproduk- kunde aan Zuid-Afrika, dit komen van de Afrikaners?
ten voor. zwarten betreft, tegen de richtlijnen van de l- economie: hoe wordt ons
heeft Zuid-Afrika een re- UNO in. Meestal komen zij energiebeleid in toenemende
kord-inflatie van maar als potentiële ambassadeur- mate afhankelijk van Zuida-
liefst 30%. "Zuid-Afrika's tjes voor het regime van Ifrikaanse steenkool en ura-
gevangenisbevolking is de het land terug. Het aktie- nium? Hoeveel lenen Bel-
hoogste in de Vrije We- komitee'stelt daartegehover gische banken aan Zuid-A-
reld", zo blokletterde de dat je kan kiezen tegen frika ?
grootste Zuidafrikaanse apartheid door bijvoorbeeld - politiek: welk is het
krant The Star in juli en een thesis te maken waarvan gedrag van België in ver-
het land staat verder een- de informatie bruikbaar is schillende internationale
zaam aan de top van de voor de anti-apartheids- Iorganen zoals de VN e.a. ?
executielijst : 133 te-~----------------------------~
rechtstellingen in 1979! in een tijd van krisis en
Een tegenstander van het moedeloosheid. Zwarten mo-
"apartheidsregime" (sic) gen geen grond kopen in
·wilde daaraan nog twee blank gebied. Een spijtig
rekords toevoegen nl. van neveneffect hiervan is dat
de grootste volksverhuizing de selecte groep van rijke-
in vredestijd (vier miljoen re zwarten die in blanke
zwarten naar de reservaten gebieden werken en wonen,
in dertig jaar tijd) en dat geen huizen kunnen kopen
van de arrestaties op basis Van blanke bouwfirma's.
van de pasjeswetten Daarom heeft de regering
(12.568.572 arrestaties e- besloten dat deze selecte
veneens in dertig jaar groep van zwarten toch
tijd). Hoewel de laatste gronden kunnen kopen maar
cijfers van een prof van de dan voor een periode van
universiteit van Kaapstad tien of honderd jaar. En zo
kwamen wens ik me er liever bestaan er homterden en
niet over uit te spreken. duizenden truuks om de
Misschien zijn er wel re- woelige zwarte bevolkings-
kenfouten gemaakt. groepen te pacificere~.
Het enthousiasme en de Geliefd is vooral wat 1k

creativiteit waarmee de noem "operatie kolenkot".
blanke heersers in Zuid- Iedereen die een gevaar
Afrika initiatieven nemen betekent voor de na te
en steeds nieuwe problemen streven status quo wordt
te lijf gaan is bemoedigend voor onbepaalde tijd en

zonder vorm van proces een
tijdlang uit de roelatie
genomen of krijgt eenv~~-
digweg huisarrest. Er z aj n
enkele historische deten-
ties van 18 en 17 jaar. Ja,
blank zuid-Afrika is door-
tastend in zijn aanpak en
bij alles wordt geprobeerd vragen waarom.
vooral de moraal hoog te

Oproep

.»

H·ollandia Lovaniensis
Is een studentenvereniging
met als voornaamste doel-
stelling de bevordering van
kontakten tussen Nederland-
se studenten en de Leuvense
studentengemeenschap.
Dit jaar gebeurt dat o.a.
door : een introductiebor-
rel, een ardennerweekend,
(beide hebben al plaatsge-
had), een zeilweekend, een
Diës Natalis, bezoeken van

en aan studenten van andere
universiteiten, en natuur-
lijk ook de wekelijkse ont-
moetingsavonden op maandag,
woensdag en donderdag. Veto
vraagt zich, samen met de
lezers,wel af "waar ?".Mis-
schien kan je het te weten
komen bij Hessel De Jong,
want die is praeses dit
jaar.

houden. Bij de laatste
militaire invasies in zui-
delijk Angola bijvoorbeeld
sneuvelden onverwacht veel
Zuidafrikaanse soldaten.
Liever dan de lijken achter
te laten werden ze verbrand
of gedynamiteerd, en zorg-
vuldig werd vermeden dat ze
in de statistieken en in de
hoofden van de Zuidafri-
kaanse burgers ,zouden spo-
ken. Buitenlandse journali-
sten krijgen alleen gezui-
verde gebieden te zien en
terecht. Geen vreemd pot-
tengekijk, geen gezeik ..
Nee, Zuid-Afrika is best
een gul land. Terwijl er
veel geleuterd wordt over
sancties (olie, steenkool,
wapens, investeringen, kru-
gerrands, sport) handhaaft
het kalm zijn winstmarges
en zo valt er naast ideeën
ook nog wat anders te rapen
in Zuid-Afrika voor buiten-
landse investeerders en
leners. Hoe je het ook
draai t of verdraait, Zuid-
Afrika is een prachtig
land. Wanneer de Zuidafri-
kaanse ambassadeur naar
Leuven komt, kan je hem

Shocking AsiaVRIJDAG 27 NOVEMBER TOT
DONDERDAG 3 DECEMBER

Outland, met Sean Connery.

Alle dagen
Vert. 14.00 u en 20.00 u
Film 14.15 u en 20.15 u
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pen zullen ontwikkeld wor-
den.
Gezien het falen van de
supermachten om de nukle-
aire wapenwekloop te kon-
troleren, en gezien het
geweldig gevaar van een
nukleaire bewapeningswed-
loop voor Europa, onder-
streepte Barnaby nogmaals
de noodzaak tot het onder-
nemen vaO een onafhanke-
lijke Europese aktie.
" De Verenigde Staten en
de Sovjet-Unie onderhan-
delen al 35 jaar zonder
het minste resultaat, en
wij kunnen dan ook niet
langer op het steunen voor
onze veiligheid. De afzon-
derlijke Europese landen
moeten dringend gaan na-
denken over de wijze waar-
op ze het best hun veilig-
heid willen garanderen.
Dit kan eventueel wel in
het kader van een allian-
tie gebeuren. De Europese
staten zouden ongetwij-
feld gediend zijn met het
feit dat de supermachten
hun nukleaire wapens uit
ons kontinent terugtrek-
ken. Zij kunnen beter hun
konventionele bewapening
verbeteren, om op die wij-
ze hun afhankelijkheid

van de nukleaire wapens
te verminderen!", zo be-
sloot de voormalige SIPRI-
direkteur zijn uiteenzet-
ting.

Vermelden we hierbij tot
slot 110g dat de integrale
tekst van Barnaby's le-
zing begin volgend jaar
in de reeks V.V.N.-dos-
siers (waarin reeds eer-
der publikaties omtrent
Johan Galtung en Ivan
Illich verschenen) zal
uitgegeven worden: naast
deze bijdrage zal die bro-
chure ook uitgebreide bio-
grafische en bibliografi-
sche informatie bevatten
over het onafhankelijke
vredesinstituut SIPRI en
over Dr. Frank
BAmlU!Y, en een inleidende
situatieschetsover de ra-
kett:enkwestiedoor rv-
journalistHerrran DE PRINS.
GeInteresseerden kunnen nu
reeds hun naam en adres
opgeven bij de Leuvense
afdeling van de Vereniging
VIXIrde VerenigdeNaties,
p/a Tiense steenweg101,
3200 Kessel-Lo; bij ver-
schijnenzullen zij onmid-
dellijkhet Barnaby-dos-
sier ontvangen.

luc De M.mck

Alle dagen
Vert. 16.15 u en 22.15 u
Film 16.30 u en 22.30 u

Een vlucht regenwulpen

Alle dagen
Vert. 18.10 u
Film 18.25 u

Alle dagen
Vert. 24.10 u

film
film

Ladies Night
China de Sade

EEN
VLUCHT
REGEN-
WULPEN
naar de roman van
MAARTEN IT HART
met"

JEROEN KRABBE
LLEKE VAN AMMELROOY
RIJK DE GOOYER
MARIJKE MERCKENS
HENRIETTE TOL
CLAIREWAUTHION
HUIB ROOYMANS

van
JONG
ven
VAN HEUNING'EN

ALFA FILMS



10 KULTUUR

Free cinema: ouwe new wave
back in Anger", volgen in duktiefirma op die de mar-
de tweede helft van de ginale neo-realistische film
50iger jaren zijn generatie- met eigen middèlen moest van
genoten zijn spoor. Beroem- de grond helpen. Deze firma
de romans als "Hurry on. was doorslaggevend voor de
Down" ( 19,- John Braine) verspreiding van de 'Free
en "Saterday Night and Sun- Cinema'. Richardson produ"
day Morning" ( 1958 - Alan ceerde Reisz' wereldhit uit

Sillitoe) zien het daglicht 1960 (cfr. hoger) en hij
en verdragen het met brio. maakte zelf nog "Tom Jones"
Parallel verloop het in de (1963.- OSkarwinner), waar-
filmwereld : het filmtijd- na hiJ wegdeemsterde. Zijn
schrift "Sequence" wordt allerbelangrijkste presta-
in 1947 opgericht Lindsay tie blijft echter dé grote
Anderson en Karel'Reisz klassieker van het 'Free
zijn de inspirators. Vooral Cinema'-genre, de kulmina-
Anderson (pas vool later tie van de theorie, met de
echt beroemd geworden met ;ntrigerende langspeler
"If" (1968) en een "A Clock- The Lone-liness of the Long
Wörk Orange"-navolging van Distance Runner" (1962),
respektabel nivo : "0 Lucky die je op woensdag 2 decem-
Man" (1973) was een door- ber a.s. kan zien, zonder
slaggevend theoretikus. ondertitels en 104 min. du-
Hij paste ook zelf zijn rend. Het is een uiterst
idee~n toe door met de nog cynische, bijtende prent
niet zolang uitgevonden over een veldloop tussen
handkamera (wat een voor- kostschool- en tuchthuis-
urtgang voor 'direkte' ci- leerlingen. De vertolkingen
nema, ter vervanging van en de technische i~ventivi-
die logge statiefapparatuur) teit in de film ziJn in-
op straat de realiteit te drukwekkend. Nog opvallend
gaan filmen. Het begin van : het verhaal is van Alan
de Free Cinema is bijna Sillitoe, alweer •.• (cfr.
zuiver dokumentair, wat 2x hoger). Alles wat tot
aansluit bij de theorie nog toe hier gepoogd werd
(registreren dat echter om toe te lichten wat bij
ook wat late; op fiKtie- 'F:r;eeCinema' zoal komt ..
films toegepast wordt) kiJken, is daar in één
en dus ongetrukeerde 'vé- sterke fiktiefilm samenge-
rité' moét zijn. Ook moe- bald.
ten de films haast altijd
nog uiterst goedkoop en
kort blijven, want geld is
er (nog) niet - het is ge-
koncipieerd als avant-garde,
ingaande tegen de heersende

leugenachtig, want po~ti- treren; zonder hoop ook, kommerci~le orde, va~ndaar.
zerend is en dat alles op in wezen heel tragisch en Eén van die kortfilms van
een -.:"~een gestroomlijnde rauw-cynisch nihilisme. Anderson, "Thursday' s Chil-
dus artifi~le manier pre- Deze stroming, e~n Engelse dren" (1954), wint een Os-
senteert. De 'Angry young New Wave avant la lettre, kar: eerste aanzet tot er-
Men' willen vrij werken is een relatiefkort leven kenning en sukses. Zijn
-in de film dus 'Free Ci- beschoren geweest. De re- eerste lange fiktiefilm,
nema'- door meer levens- cept ie halverwege de jaren pas daterend van 1963,
echte ('Vérité') en 'di- '50 was overdonderend pos L> "This Sporting Life", maakt
recte'films te maken. tief, té entoesiast. ook veel ophef. Dinsdag 1
Op een meer sobere manier Enkele jaren later, begin december a.s. kan je zijn
verteld het neo-realisme jaren' 60 bleek echter dat "The Wake,f'ieldExpress"
nu over het 'echte , leven: de visie veel té strak en (1953) zien zonder onder-
hedendaagse, heel herken- principieel was om lang titeling, een 33 minuten
bare (dus regionalistische~ stand te houden zonder kom-durende impressie van een
Engelse)tqestanden cynisch prornissen. Het systeem werdindustriegemeenschap, ge-
en koel beschrijven. Ele- snel vaste formules voor- spiegeld in de lokale krant'

-menten zijn dan: regen, stelbare patroontje~ haast (cfr. de titel).
grijze bewolking, grauwe pamfletten. ' De andere theoreticus aan
steden, nijverheid, arbei- Toch moet het als een on- de doopvont van de 'Free
ders en ontgoochelde in- miskenbare stap in de film-Cinema' in het tijdschrift
tellectuelen, ruige cock- en literatuurgeschiedenis 'Sequence', Karel Reisz, is
ney-taal, primitieve en beschouwd worden, zonder een Brit van Tsjecnische af-
ongemotiveerde instinkten ... welke de huidige kunstin- komst. Zijn werk is stan-
Geen gezever, geen psycho- dustrie in haar gegeven daard voor de beginnende
logisch of ideolog~sch ge- vorm ondenkbaar is. Het regisseur en hij paste ook
zwets; alleen de iJskoude, is een breuk geweest, die zelf de theorie overtuigend
harde realiteit. Geen ver- op zichzelf meteen ook een toe. Zijn naam staat onder
bloemen, maar naakt regis- eindpunt betekende, maar de eerste kommercieel-suk-

r-- wel mogelijkhedenaanreikte sesvolle, algemeen erkende,
voor vernieuwing, vooral lange fiktiefilm van het
verdieping van het opper- Engelse neo-realisme :
vlakkige en nihilistische "Saturday Night and Sunday
registreren. En ook tech- Morning" (191)0)naar de ro-
nisch viel van de Free man van Sillitoe (cfr. ho-
Cinema heel wat op te ste- ger). Daarvoor had ook hij
ken. echter al een reeks kortere

dokument~ire 'free cinema'-
toepassingen gedraaid, zo-
als het hooggeprezen "We
are the Lameth Boys"(Ï959
52 min.) dat je zonder on-
dertiteling eveneens dins-

Maar laten we even terug- dag 1 december a.s. kan
gaan in de tijd, naar het zien. Het geeft een beeld
begin van de stroming, van een Londense jeugd-pub.
toen ze zo dynamisch en Reisz produceerde ook An-
vernieuw~nd was en ook zo derson's "This Sporting
entoesiast onthaald werd. Life". Zijn latere 1ang-
Het summiere overzicht van speelfilms, na het sukses
wat het Engelse neo-realis-uit 1960, zijn eerder be-
me kenmerkt (cfr. hQger) scheiden en onopgemerkt.
kan zonder meer opgemaakt Wel pleit nog voor hem dat
worden uit theoretische hij halverwege de jaren '50
geschriften, nog voor je de derde vader van de 'Free
een roman of toneelstuk Cinema' bij het genre be-
gelezen of een film gezien trok, Tony Rlchardson. Deze
hebt. Inderdaad, vanaf theaterregisseur was al wel
1949-~0 af duiken in de in de gedachtenwereld van de
Engelse pers al afwijzin- 'Angry Young Men' verzeild
gen op van de bestaande geraakt, door zijn samenwer-
literaire en filmische king met John Osborne en het
traditie, met als alterna- op scène zetten van diens
tief het zopas geschetste "Look back in Anger", dat
neo-realisme. John Osbornehij ook later nog zou ver-
is zo'n trend zetter geweest filmen (1959). Tussen '56
op literair gebied enop en '59 schreef hij ettelijke
zijn eigen voorbeelden in scenario's samen met Reisz

--------------- "!""' ...J het theater, zoals "Look en ze richtten ook een pro- Vervolg op blz. 11

INFO-INFORMATICA/INFO-INFORMATICA

DOCENTEN-STUDENTEN

INFORMAT ICA

BOEKENWEEK INFORMATICA
VAKLITERATUUR UIT DE U.S.A"J

DUITSLAND, ENGELAND, FRANKRIJK
IN AKADEMISCHE BOEKHANDEL CABAY

TIENSESTRAAT~82 - LEUVEN

ALLE ~1Al\NDBL/\DENEN TECHN ISCHE
MAGAZINES : BYTE, Cm1rUTERNORLD,
COMPUTING, MICRO-COMPUTER, ETI.

INFO-INFORMATICA/INFO-INFQRMATICA

Van maandag 30 november
tot woensdag 2 december
loopt in AV het fe~ti-
val 'Cinema-thema' van
de andere film'. Het
thema (dus)·is: Pree
Cinema ,ook wel ëInëma
Vérité of Cinema Direct
genoemd. Getoond worden
telkens vanaf 20.30,
een reeks korte en'Jgalf-
lange films uit detop-
periode van deze ver-
nieuwde stroming(1956-
1965) gemaakt door de
vaandeldragers ervan:
Lindsay Andêrson, Tony
Richardson, Karel Reisz,
Claude Goretta, Alain
Tanner, D.A. pennebaker_
~en uitgelezen selektie
van titels en regisseurs
~er illustrerende ken-
lismaking voorhet pu~
~liek met deze belang-
rijke, interessante stap
rooruit in de geschie-
lenis van de film.

wat is tree
cinema

~-

In verschillende landen
van Europa doet zich
rond de wisseling vag
50iger naar 60iger ja-
ren een stroomversnel-
ling voor in het kunst-
leven: de visie op de
artistieke expressie
evolueert vooral snel
en revolutionair in
Frankrijk en Engeland
en wel in gelijklopen-
de richting. Over de
'Nouvelle Vague' in de
Franse film en de 'Nou-
veau Roman' had ik het
al twee veto's geleden
naar aanleiding van het
Resnais-artikel. In de
literatuur komen dan de
'Angry Young Men' op
zetten, genoemd naar
het representatieve
stuk van voortrekker
John Osborne, "Look
back in Anger" en te-
geliJkertIJd - zoals

in Frankrijk - zet de
trend zich van de litera-
tuur door naar de film.
De Engelse vernieuwing
kan men omschrijven als:
neorealisme. De jongeren
die romans of toneelstuk-
ken willen schrijven of
films regisseren, leven
in"onvrede met de bestaan-
de, konformistische tradi-
tie. Ze willen meer uit-
drukkingsvrijheid en ook
meer waarheidsgetrouwheid.
Ze verwijten de geinstutio-
naliseerde kunst dat ze

IN INFO-CABAY~

Tom Courtenay .in "The loneliness
of the long distance runner"

FOCHPLEIN~6 - LEUVEN

dynamisch
talent

uitzwermlnä
De formule en de theorie
kenden in de U.S.A. veel
sukses en' zowel de geci-
teerde romans als films
brachten navolging mee al-
daar. De grote naam voor
de U.S.A.-films is O.A.
Pennebaker. Hij komt uit
de industri~le wereld,
filmde eerst veel dokumen-
tair (semi-reclame soms)
voor deze sektor, ook in
zijn anderewerk verwerkt
zit. Hij heeft weinig films
zowel technisch als qua
verantwoordelijkheid alleen
gedraaid, maar zijn stempel
weegt wel het zwaarst. Bij-
voorbeeld in films als :
"Lambert en Co" (1964) en
"Don 't Look Back" (l9S7J
die je beide op maandag 30
november a.s. kan zien, "
zonder or.lerschriften en
samen goed voor 111 min.
goed. De eerste (15') han-
delt over een Manhattan
opnamestudio en de pure
vreugde van het ·muziek-
registreren, de tweede
over Bob Dylan, leven en
werk.

Claude Goretta

Tot slot heb je dinsdag 1
december ook nog het 17
min. durende kortfilmpje
te goed over Picadilly Cir-
cus en het uitgaansleven
eromheen, dat "Nice Time"
(1957) heet. Het is ge-
maakt door twee Zwitserse
studenten van het Britich
Film Institute in London
als eindwerk, volledig
beinvloed door de toen net
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versiteiten, bij jonge be-
,drijfsleiders moet; worden
aangevuurd. Verouderde en

storting van Belgiê als ge- inefficiênte strukturen moe-
volg van hun beider navel~ ten worden omgeschakeld ~n
kijkerij en toekomstblind- vernieuwd. Een louter defen-
heid. sieve inleveringspolitiek
Oe Bplgtsche produktie en moet verdrongen worden door
uitvoer is hop~loos verou- een offensieve, zelfs ag-
derde Dit is fataal voor een gressieve, ekonomische poli-
land dat voor 36 procent af- tiek.
hankelijk is van de buiten- Zoniet blijft Belgiê tezeer
landse handel. Onze produk- afhankelijk van zijn tradi-
ten kunnen hoe langer hoe tionele produktiesektoren
meer, én goedkoper; in ont- en zijn traditionele han-
wikkelingslanden worden ge- delspartners. Een inventief
fabriceerde Onze handel overheids- en privé-beleid
blijft hoofdzakelijk gericht gesteund op sociale recht-
op onze buurlanden en de V. vaardigheid en ekonomische
S. met hun stagnerende mark- efficiêntie kan de Belgische'
ten. Onze produktie- en han-ekonomie levenskrachtiger
delsstrukturen zijn ouder- en onafhankelijker maken.
wets en wurgen Belgiê op Deze overgang mag ook niet
langere. termijn. We moeten te bruusk gebeuren: men
meer innoveren, technologie-moet de subsidies aan nood-
intensiever worden om een lijdende bedrijven niet zo-
aggressiever exportbeleid maar afschaffen zonder po-
te kunnen voeren met vooral gingen te ondernemen om o~a.
nieuwe openbloeiende mark- na herscholing te komen tot
ten (zoals de Nieuwe Indus- vervangende tewerkstelling
trielanden : Braziliê, Sin- in zuurstofsektoren en zo
.gapore, Korea, Japan, China, Belgiê commerciëel sterker
Hongkong •., en de ontwikke- te maken. .
lende Derde Wereld). Hier~ Het belang van de Jongere
aan moeten overheid en pri- generàties in dit vernieuw-
vésector hand in ~and mee- ingsproces van de "Derde
werken. Een gunst1ger on-~ Golf" valt onmogeltjk te on-
dernemingsklimaat kan derschatten. Zij moeten hun
slechts ontluiken wanneer vitaliteit en hun kreativi-
vindingrijkheid en ideeên teit bundelen omdat hun toe-
aangemoedigd en gesteund komst op het spel staat. ,
worden met steunmaatregelen Zij moeten de liberale heim-
voor toekomstgerichte pro- wee ontmaskeren en er een
jekten. De arbeiders moeten progressief éénentwintigste-
direkter bij ekonomische eeuws ekonomisch en socio-
vernieuwingen betrokken politiek alternatief voor
worden zodat, zoals in Ja- in de plaats stellen.
pan, arbeiders samen met pa-Slechts dan lijkt er een
troons vechten voo:.de toe- humane toekomst voor onze
komst van hün bedr1Jf. Ar- generaties weggelegd. Jonge-
beidsherverdeling wo:dt on- ren aller landen, verenigt
afwendbaar. De kreat1vit:it u.
in researchcentra, in un1-

vervoig van blz. 5

Rudy Ceuppens

Lrberale perikelen.

IJ

spelen!

.Vervolg van blz. 10 THE WAKEFIELD EXPRESS
(1957) van L. Anderson;
G.B., 33 min.
NICE TIME (1957) van A.
Tanner en C. Goretta, G.B.,
17 min.
Wo. 2 dec., idem :
THE LONELINESS OF THE LONG
DISTANCE RUNNER (1962) van
T. Richardson, G.B,., 10'4
min.

losbarstende nieuwe trend.
Deze twee studenten keer-
den naar Europa' (Frank-
rijk/ Zwitserland) terug en
groeiden er uit tot de be-
werkers van de doorbraak
van de sterke, realistische
Zwitserse film van de jaren
'70. Alain Tanner maakte bv.
"Le Millieu du Monde" (1974)
en Claude Goretta, de andere Jammer genoeg kon ik niet
is de man van "1' Invita,tion" tijdig beschikken over de
(1973), ."pas sI mêchant que 'prospektie-brochure over
~ (1974-,vooral "La Dell- Cinema-thema van de Andere
teIliêre" (1977) en recent Film. Dienden wel :
nog "La provenciale" (1980). _ Film en Televisie, maand-

blad, nrs. 58, 63, 72,
76" en 91 uit de periode
1960 - '64, en de nrs.
200, 216-17, 218-19 voor
het recente werk van de
geciteerde ~egisseurs.

- The Film Encyclopedia, by
Ephraim Kat~, New York,
1979.

- l'Encyclopêdie du Cinéma,
par Roger Boussinot, Bor-
das, 1967.

bronnen

programma
Ma. 30 nov., 20u30 :
OON'T LOOK BACK (l967) en
LAMBERT en Co (1964) van
D.A~ pennêbaker, USA,' 96
en 15 min.
Di.·l dec., idem :
WE ARE' THE LAMBETK IIOYS
(1959) van K. aelsz, G.B.,
52 min.' ' Jan H. VERBANCK.

ST. NIK L A A S FES TIJ N I'I! OE ALMA

- sr·.NII<I.AAEMENU'5VRIJDAG
4 DECFMBER.IN AIJ.fA III EN IN
HET PAlJSCOLLEGE :
- Gemarineerdzwijn - tuinkers
- CordonBleu - jardinière
schorseneren

Verder : bierstand- zwarte
pieten - versiering'-
speculoos- appel-
sienenenz.•••..

SNACK ALMA I. PAUSCOLLEGE.G6.STHUISBERG

Tip : MeLknagerecht

, - ALTERNATIEVE sr.NlJa.AAS.IaU
MAANDAG 7 DECEMBERIN DE SNACK
VANAIMA II :
- Groentensoepmet kikkererw-
ten en prei

- Pizzamet groenten,rijst
en rauwkost

sr .NII<I.AAEMENUDINSDAG8 DECIM-
B.ER IN DE SEDES :

- Varkensoester"St.-Niklaas"

"'- Tongmédaillon"à I'Annori-
caine".

DE MENU'S DIE U HIER ONDER VINÓT. ZIJN EEN SELEtTIE 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 VOEDINGS-

WAARDE EN RELATIEF LAGE PRIJS. UITGAVE: ALM A vzw VOORLICHTINGSDIENST. VOOR INLICHTIN-

GEN EN SUGGESTIES: E.VAN EVENSTR. 2c 2e VERD. BUREEL LEOVAN DER AA TEL. 229911

RESTAURANT ALMA I Ir m
Tip : Melk- en fruit-

nagerecht

DI
1/1

Gehaktesteak
Rauwkost
Aard.kroketten

MA
30/11

Varkensgebraad
Spruitjes
Gek. aardaooelenlen

Tip : Melknagerecht Tip : Melknagerecht

Stoofvlees
Jardinière
Puree

Tip : Melknagerechten
Fruitnagerecht

WOl Varkensrib
2/12 Andijviein room

Gek. aardappelen

Tip ~ Nagerechtnaar
keuze

DO
3/12

OostendseSchnitzel Tip: Melknagerecht I Varkensrib
Princes~:bon:n ENKEL '5 MIDDAG5 Lyonaise
Volle r1Jst Wortelpuree

VA Tip : Melknagerecht Tip : Supplementvan
4/12 groentenen

len

SNACK ALM A n
M A Tip : Rauwkost& melk-
30/1 ~gerecht

Gegratineerde
spinazieschotel

ALTERNATIEF

DI

1/12
Hoofdbestanddelen:rijst
kaas-spinazie-ei-tarwe-
kiemen-roansaus

Varkensrib
Romige schorseneren
Gek. aardanoe Ien'

Tip : Nagerechtnaar
keuze

ENKEL '5 MIDDAGS

Tip : Melknagerecht

WO
2/12

Chinesekool met
gierst

Boerenworst
Rode kool
Gek. aardaooelen

Tip :Melknagerecht

ENKEL '5 MIDDAGS

Hoofdbestanddelen:kaas-
ui-wortelen-pinda's7
ierst-chinesekool

DO
3/12

Kwarktaartmet
granen

Kip
5la
Gek. aardappelen

Tip : Melknagerecht

ENKEL '5 MIDDAGS

Hoofdbestanddelen:kwark
tarwe-boekweit-haver-
rauwkost

VA

4/1

Filosoof
van
Kapucijners

Koolvis
Argenteuil
Gek. aardappelen

Hoofdbestanddelen:rijst
ui-knolselder-spruitjes
appelen-gierst

Tip : Melknagerecht

ENKEL 'S MIDDAGS

..... -
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12 AGENDA,
DONDERDAG 26 HOVBIIBBR

CONCERT: Schubert strijktrio met werken van BEETHOVEN, von
DOHSANY en SCHUBERT (viool, altviool, cello) om 20u in
de Concertzaal van het Lemmensinstituut: Herestraat 53.
80 fr.

ZANGFEEST. van.het KVHV in Grote Aula om 20u. Informatie
straat n013.

Kraken-

BETOGING: nationaal tegen de voorstellen : De Bondt - Bosmans -
Eyskens - Coens. Te l5u Rogierplein Brussel. Bussen
vanuit de centra. -

VRIJDAG 27 ·NOVEMBER

VERGADERING Ivan de KRINGRAAD op het t'STUC om 20u.

ZONDAG 29 NOVEMBER

ZANGKORENWEDSTRIJD : in het Leuvens conservatorium (informatie op
tel: 23.84.27)

MAANDAG 30 NOVEMBER

VooRDRACHT:door Minister VANDEPUTTE over de Belgische frank in het
E.M.S. door de Europakring georganiseerd n.a.v. de
steeds weerkerende berichten ·over een mogelijke devaiu-
atie. In Grote Aula om 20u.

FILM: DON'T LOOK BACK (1967) en LAMBERT & Co. (1964) van
Pennebaker in USA; 96 en 15 min. Aud. Vez. om 20u30
(cfr. nota hierover in deze Veto.)

DINSDAG 1 DECEMBER

LUNCHDEBAT in zaal Tij1 (Hogescnoolplein) over de "SOCIALE
DIMENSIE VAN DE VERSCHILLENDE EUROPESE INSTELLINGEN"
door Prof. R. Blanpain. tussen 12u30 en 13u45. org.
Europakring.

VOORDRACHT: over "Energie voor morgen" door P. De Meester in Fac.
, Lett. & Wijsb. om l5u (3e Leeftijd)

FILM: WE A]JE THE LAMBETH BOYS (1959) van K: Reisz, G.B.,
52min. NICE TIME (1957) van Tanner en C. Goretta, G.B.

17 min. THE WAKEFIELD EXPRESS (1957) van Anderson,
G.B., 33min. cfr. artikel in deze Veto in Aud. Vez. om
20u30.

WOENSDAG 2 DECBMBBR

VooRD~CHT "De antropologische aspecten van het ontwikkelings-
vraagstuk door E. Roosens in Aud. Vez. om 20u (gratis).

CONCERT:

FILM:

FILM:

Kinderkoor BODRA SMYANA uit Bulgarije, in Grote Aula om
20u15. Kaarten te bekomen in de Hallen; in het kader
van de Universiteitsconcerten.

"THE LONELINESS OF THE LONG DISTANCE RUNNER (1962) van
T. Richjirdson, G.B., 104 min. in Aud. Vez. om 20u30.
(cfr. voor meer informatie in deze Veto)

"The DUELLISTS" met Harvey Keitel en Keith Canadine
(grote - prijs Cannes 1977) om 22u in de Vlaamse
Leergangen. Muntstaaat.

DONDERDAG 3 DECEMBER

VOORDRACHT "Een Europese Hand voor POLEN" door Prof. LUKASZEWSKI,
directeur van het Europacollege ; om 20u in de Kleine
Aula (org. EUROPAKRING).

VRIJDAG 4 DECEMBER

VERNISSAGE: om 20u30 met inleiding om 2lu door Wim Toebosch i.v.m.
gouaches, etsen en juwelen van Francis MEAN in Embryo
kunstgalerij, Justus Lipsiusstraat 20b.

PERSBERICHT Zoekertjes Gezonde
Jonge mensen maken zich ge-
woonlijk weinig problemen
over hun levenswijze. Ook
de voeding, een belangrijk
aspekt in ons dagelijks
leven, wordt meestal wei-
nig bewust aangepakt. Toch
is een goede voedingswijze

Te koop: Taunus 17M. Bwjr. van een enorm belang om be-
'70. Zeer" goede staat. paalde beschavingsziekten
Matige prijs. Bezichtigen (sicl) te voorkomen. Denk
Vianderstr. 36. Tienen. Na maar aan hart- en bloedv~-
17 u. tenziekten, kanker, suiker-

ziekte, beenderontkalking,
obstipatie en obesitas •••
Misschien kunnen we ons
tqch eens afvragen hoe we
ons voeden? Een stuk be-
wustwording mag toch wel
voor aktiviteiten, die
driemaal per dag plaats
grijpen. Natuurlijk is het
allemaal zo doodgewoon,

BOMOCENTRUMTE LEUVEN BE-
KLAD

Te Koop : Autostereo Pio-
neer: rekorder, booster-
equalizer, 4 boxen, radio
+ antenne, toerenteller,
C.B.-verstralers. Bevr.:
B. Steenwegen, Vesalius-
stro 29.

In de nacht van 27 op 28
oktober werd de voorgevel
van het Homocentrum 'De
Roze Drempel' te Leuven
besmeurd. De daders blijven
voorlopig nog onbekend.
Gedurende deze aktie werden
op straat heel hard anti-
homoseksuele slogans geroe-
pen. Aan het venster werden
de bordjes met info over
openingsuren en onthaal van
mensen met moei lijkheden
overschilderd. Hetzelfde
gebeurde met de drempel van
het centrum. Het vènster
werd opengebroken, en de
planten op de vensterbank
werden vernield aangetrof-
fen.

Het is de eerste keer dat
zoiets gebeurt in de 12
jaar dat het Homocentrum te
Leuven werkzaam is. Gelijk-
aardige anti-homoseksuele
akties vonden al plaats in
Oostende en Gent.

Het Homocentrum bevindt
zich in de Maria-Theresia-
straat 20 te Leuven.

'oplossing .
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voeding Kruiswoord -
raadselmaar welke voedingsgewoon-

ten hebben we? We hebben
ze vanaf het prille begin
ingezogen of ze werden ons
ingelepeld. Laten we dat
allemaal eens rustig be-
kijken.
Daarom werd een GVO-WERK-
GROEP VOEDING opgericht
vanuit de voorlichtings-
dienst ALMA en het Medisch
Centrum voor Studenten. We
hebben studenten BROOD-no-
dig om te werken rond voe-
ding. Gelnteresseerde std-
denten kunnnen kontakt op-
nemen met : Leo Van Der
Aa, ALMA 11; Van Evenstr.
2 C (2°verdiep) tel:
22.99.11., en : Adelin
Degroote, Medisch Centrum
voor Studenten, Bogaarden-
stro 1, Tel: 23.49.21.

HORIZONTAAL

1. Muziekgroep
2. Kan je in België steeds

gebruiken
3. Soort gedicht - bal
4. Niet taai - Engels voor-

zetsel - jongensnaam
5. Tropische ziekte
6. Groene partij
7. Anagram van 'klom' - is

erbij als je huilt
8. Muz ielmoot - en andere

(afk.) - Verenigde Sta-
ten

9. serieusheid - man met
cowboyhoed uit Dallas

10.Zonder smet

VERTIKAAL

1. Heb je o.a. nodig voor
je thesis

2. Moeilijk te onthouden
Marokkaanse jongensnaam
- grondsoort

3. Bak, voor stekelvarken -
Frans eiland

4. Voorzetsel - deel
5. een zekere - aan de mast

- droogoven
6. Nieuwjaar (afk.) - op de

flipper - voorzetsel
7. Koning die zijn naam gaf

aan een straat in Leuven
8. Spaans aanwij zend voor-

naamwoord - was er ook
bij in het Aards Para-
dijs

9. Vod - Nederlandse tele-
visie

10.Nuttige en meestal sur-
realistische gebouwen

Gebruik- oadei.taUc! roo.t.r
1 t.k_'n -per vakj.,· 1· yatkj•.
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