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Rechtshulp in België
~ . ~ ..

Interview- met B. .Hubeau
Tot voor 50 jaar onderging de man in de straat het recht. Hij had•enkel verplichtingen: hij moest en hij mocht niet.
Tegenwoordig heeft hij als arbeider, huurder, werkloze,

belastingsbetaler een bepaalde juridische positie die enerzijds een
aantal verplichtingen inhoudt doch die hem ook een aantal rechten
geeft. Rechten, die hem doorgaans niet op een gouden schaaltje
gepresenteerd worden.
Het formalisme en de ingewikkeldheid van het recht zijn de

belangrijkste obstakels bij de pogingen om zijn rechten te bekomen.
Een demokratisering van de rechtshulp is daarom belangrijk. Over
deze rechtshulp werd op 26 februari een onderzoek van de UFSIA
aan de pers voorgesteld. Naar aanleiding hiervan gingen we praten
met Bernaar Hubeau, medewerker van Wetswinkel Antwerpen-Zuid.

B. HUBEAU: Het globale rechtshulp-
"'3""00 valt uiteen in twee grote blok-
ken: üo· dat op~ ko~" - ...
aescboeid is en daamUst Ide aOcIà1e
rechtshulp.
De essentie van kommerciële recht-

hulp is dat het moet betaald worden
tegen marktprijs. Als vrij beroep kan de
advokatuur zelf haar prijzen en erelonen
vastleggen. Enerzijds heb je daarbinnen
de algemene komrnerciële rechtshulp: de

Sociale rechtshulp. Hier-mee wordt de
rechtshulp aangeduid die gericht is op
groepen voor wie de financiële en
structurele drempels van de kommerciële
rechtshulp te hoog zijn. Deze vorm van
hulpverlening wordt meestal gratis of
tegen erg lage prijzen verstrekt.
Ook hier weer een opdeling tussen

Boel te Chooz

Al een tijd wordt er elke laatste zaterdag
van de maand te Chooz tegen de aldaar in
aanbouw zijnde kerncentrale betoogd.
Dat was ook afgelopen zaterdag de
bedoeling van een 500-tal jongeren.
voornamelijk Belgen. De Franse 'socia-
listische' regering heeft echter voor zo
een machtsontplooing gezorgd dat
normaal protesteren. een toch grondwet-
telijk recht. voortaan onmogelijk is.
Nochtans is de meerderheid van de
bevolking, en zéker de Waalse grensbe-
volking tegen dit projekt. dat ook aan
België energie zou gaan leveren (waar-
door in Tihange geen extra centrales
zouden moeten komen). De Franse
ordestrijdkrachten (zoals dat zo mooi
heet) hadden de grens potdicht afgeslo-
ten. Hoe goed die barriëre was mochten
een 35-tal betogers die uit Leuven
vertrokken waren ervaren toen ze in de
velden op zo een kilometer afstand van
Chooz door drie zware legerhelicopters
werden tegengehouden. Twaalf betogers

werden aangehouden en na vier uur terug
over de grens gezet, de rest kon ontko-
men. Twee bedenkingen hierbij. Aller-
eerst is tegen dergelijke machtsontplooi-
ing niks maar dan ook niks te doen. Het
gewaarborgde recht op vrij protest wordt
hier gefnuikt op een manier die enkel tot
escalatie kan leiden. Een tweede beden-
king betreft het progressief dagblad De
Morgen. Dat meldde maandag ll. dat er
50 betogers uit Leuven en Gent door de
CRS waren tegengehouden, waarvan er
40 werden opgepakt. die bommen,
katapulten. stokken en ander tuig bij zich
droegen, en die zondagavond nog zouden
vastzitten. Er waren slechts 35 personen
die werden tegengehouden. waarvan er
12 werden opgepakt door de gendarmes
(niet de CRS) en die droegen geen
wapentuig. enkel helmen. Alle 12 waren
zondag om 18u30 vrij. Watisdatvooreen
berichtgeving voor een nietsensatiebelust
en vooruitstrevend dagblad? •

JS

B. HUBEAU: Ja, maar met deze
beperking dat het steeds om algemene
sociale rechtshulp gaat. Van bij het begin
van het onderzoek heeft men bewust de
specifieke sociale rechtshulp buiten
beschouwing gelaten. Het gaat dus steeds
om initiatieven die zich èn op de eerste
lijn bevinden, èn waar men met alle
problemen terechtkan. Eerstelijnshulp
betekent dat men buitengerechtelijke
bijstand verleent: geven van informatie
over een wet, het geven van interpretaties
van wetteksten, het verlenen van service ..
De tweede lijn - het verlenen van

procesbijstand zelf - wordt uitsluitend
bemand door de advokatuur, Dit is een
gevolg van het pleitmonopolie van die
advokatuur. Juristen. niet-advokaten,
zijn hierdoor uitgesloten van procesvoe-
ren.

VETO: Ik neem aan dat voor tien jaar
deze eerstelijnsfunktie ofwel niet be-
stond. ofwel ook volledig in handen was
van de advokatuur. Hoe reageert deze
groep op initiatieven als Wetswin-kel. die
hun deel van de markt aan juridisch
advies hebben veroverd 7

B. HUBEAU: Aanvankelijk voelde de
advokatuur zich bedreigd. Het ging om
jonge, progressieve. politiek gemotiveer-
de mensen die een negatieve invloed
zouden kunnen uitoefenen op het vrij
beroep.
Geleidelijk bleek dat de Wetswinkels

overstelpt werden door individueel werk.
Men vond geen tijd om meer strukturele
doelstellingen te realiseren. De balie ging
de Wetswinkels meer en meer als een
protagonist in die sociale rechtshulp
beschouwen, met weliswaar een eigen
doelgroep en een eigen manier van
werken. De Wetswinkels werden niet
langer als bedreigend ervaren. Ook de
Wetswinkels zelf zijn dat gaan inzien.
Men ging zich heroriënteren naar
bepaalde probleemgebieden (specifi-
ering), waar men juist die mensen
bereikte die elders niet aan hun trekken
kwamen. Er kwamen immers veel
mensen over de vloer voor wie de
drempels (financiëel en struktureel) die
de Wetswinkies wilden verlagen. niet
bestonden. Men ging ook klachtenbu-
reaus oprichten, wa :ar men klachten van
cliënten tegen hun advokaat, als wapen
tegen de advokatuur ging gebruiken. Op
dat ogenblik heeft de advokatuur
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En verder...

••. vindt u in dit nummer twéé
vrije tribunes (p. 4 en 5), de
warme verbittering van een
stakersdagboek (p. 2), het geld
van de Leuvense" 11.U.IJ-
aktie in Nicaragua (p. 4), en
bovendien niets 'minder dan
een redactioneel (maar draai
daarvoor gewoon dit blad
om)

FILM IN LEUVEN

Op zondag 7 maart gaat in de
Arenahal te Deurne het tweede
Vlaams Progressief Zangfeest
door. Dat een tweede aflevering
kan doorgaan is waarschijnlijk
niet naar de zin van bepaalde
stromingen binnen de Vlaamse
beweging, maar wij willen in
deze voorbeschouwing even
tasten naar de essentie van deze
gebeurtenis, nu het zangfeest
editie '81 voorbij is en het VPZ-
manifest editie '82 verschenen is.
Is het Vlaams Progressief
Zangfeest Vlaams, Progressief
en een Zangfeest ?
Het VPZ is eigenlijk ontstaan uit een
gemotiveerde kwajongensstreek. Op het
beruchte Vlaamsnationaal Zangfeest
(denk aan korte broeken. vendelzwaaien,
Wagneriaanse samenzang en donderpre-
ken tegen Walen en gastarbeiders) werd
in 1980 een prik aktie gehouden door
jongeren van KSA • Kommunistische
Jeugd en Arbeid-Vlaamse Socialistische
Beweging: tijdens het zingen van het
Zuid-Afrikaans volks(!)lied haalden zij
fluitjes boven en stuurden door hun
kakafonie het gebeuren in de war. De
groep werd daarna ineengeslagen door
de ordedienst van VMO en Voorpost ...

Uit deze aktie groeide de vraag naar een
eigen alternatief. een organisatie. die de
Vlaamse beweging en haar eisen binnen
een maatschappelijke kontekst wilde
plaatsen. Het VPZ (Z staat voor
Zangverbond én voor Zangfeest) werd
opgericht met de bedoeling de verant-
woorde eisen van de Vlaamse beweging in
een juist daglicht te stellen en aan te vullen
in progressieve zin en de progressieve
kultuur in Vlaanderen te propageren en te
helpen uitbouwen (manifest 1981).

En 'wat doen ze daar,
op zo'n zangfeest ?

Op I maart 1981 ging dan het eerste
Vlaams Progressief Zangfeest door. Een
vrij talrijk opgekomen publiek werd een
programma voorgeschoteld, dat de visie
van het VPZ op de Vlaamse beweging en
op de link Vlaamse-sociale beweging
wilde evokeren, Dat dit veel hooi op de

+·Z?

algemene en specifieke rechtshulp. De
specifieke sociale rechtshulp richt zich op
bepaalde probleemgebieden (problemen
i.v.m. arbeidsrecht die door dejuridische
diensten van de vakbonden worden.
opgelost) of probleemgroepen. Een
voorbeeld van dit laatste type is de
juridische bijstand die gehandicapten- en
gepensioneerdenbonden aan hun leden
verstrekken. Wat er dan nog rèst zijn de 3
geledingen van de algemene sociale
rechtshulp.
Rechtshulp die door de balie zelf

georganiseerd werd: Plet stelsel van de
pro deo rechtshulp. officiëel de Bureaus
voor Consultatie en Verdediging. Daar- '. '.
naast, en dat is een recente ontwikkeling, Good night, sweet ladies : Jean H. et Mark Vache sont jQtlgués
de rechtshulp die geboden wordt door .. "
OCMW's, Of in samenwer king met de In de vonge afleveringen van onze reeks Laatste ~reten van een ~x-

VETO: Het rapport heeft de naam balie-advokatuur is voor alle domeinen balie. Of met een eigen jurist in vast cinemastad" stelden we respektievelijk de smakeloosheid van het publiek
Rechtshulp aan It!arginalen me~~krege~. van h.et ~cht bev~g~. ~n ad~okaat dienstverband. Tenslotte zijn er ~n ~og (deel J) en de poengeilheid van de distributeurs (deel 2) aan de ~aak. Indeze
Als ik aan marginalen denk, ZIeIk ~n~s . ~a~ ZI~hmet als speetahst in deze of gene de '_Vets.winkels.Door hun geleidelijke Veto nemen de gesprekspartners van onze filmredakteurs Zlch~lf op de
voor ogen. Men~n met kranteJl8:Pler In discipline bekend .rna~en. specifi.ënng q~ d?CI(bv. huurp~~blema- korrel door hun radikale (DAF), genuanceerde (Rastelli)en grappige (Dijk)
hun schoenen, die.op de verluchtingsga- ...Daarnaast heb Je binnen ~et kommer- hek) situeren zIJ.z~chop de scheiding van .. te even op wat zij onder kwaliteitsfilm verstaan, en wat zij nujuist van
ten van de metro hggen. ~kneem aan dat ciële blok ook nog de spe~ifieke r~hts- algemene en specifieke rechtshulp. visie lmg h Al d I d opvattingen met de praktijk
de vlag 'rnarginalen' hier een andere hulp. Een voorbeeld hiervan IS de het fi .. wezen verwac .ten. s e ezer .~ze
lading dekt? Rechtsbijstandverzekering: deze garan- VETO' De h hl' . I ' vergelijkt, staat aflevering 3 (En de ezel, hl' stampte voort) garan~ voor. heel

. .. . h bi d bi het ' . ree ts u p aan margma en .. t ve e:.gura 6 Ideert je bv. juridisc e Ij~tan IJ et slaat dan op de sociale rechtshulp. Men wat agJtatlegeno. _
ontstaan van problemen I~ke straf- plaatst, door het begrip marginale zo te _- •
recht h .. I l mensen bui:__~. ~~-........~ ~ ._~ ~~.omsç n1V.en;,weerg vee men~n uiten--..-..-- -. cl. _~.

vork was werd duidelijk: De veelheid aan
tema's deed afbreuk aan de nodige
klaarheid en enkel bij 'gemakkelijke'
items (spot met het VMO, het optreden
van een Zuid-Afrikaan •...) werd enig
entoesiasme getoond vanuit de zaal.
De schare optredende artiesten waren
allesbehalve een bewijs van de zoektocht
naar een vernieuwde progressieve
kultuur: Wannes Van De Velde, Walter
De Buck, Vuile Mong, John Lundstrom,
het zijn allemaal mensen met grote
verdiensten maar wie soms eens naar een
progressief feest gaat kan al jaren, bij
wijze van spreken. uit het hoofd hun
liedjes meezingen.

Een ander moeilijk punt waren de
pogingen tot samenzang. Alles verliep
vlot met klassiekers als het Mariannelied,
Lied der Bannelingen, Bandiera rossa of
de Internationale. Kruciaal werd het
rond de Vlaamse Leeuw. Slechts een
tweehonderd aanwezigen op een totaal
van drieduizend hadden de namiddag
gesnapt en zongen hun eigen volkslied.

Wat nu gedaan?

Het was over. het eerste Verward
Progressief Zangfeest. De denktank van
het VPZ kon zijn besluiten trekken. Het
was immers duidelijk naar voor gekomen
dat progressief Vlaanderen nog altijd last
had, ook binnen het kader van een VPZ.
met de Vlaamse problematiek, met het
bewustzijn dat men Vlaming is. met de
nationaliteitenkwestie in het algemeen.
Het VPZ kon nu twee wegen opgaan:
ofwel de V wat opofferen om de
progressieven geen pijn te doen ofwel de
V blijven benadrukken vanuit progres-
sief perspektief om links in Vlaanderen
kost wat kost opener te maken. Het VPZ
manifest editie '82 maakt duidelijk dat
men voor de tweede richting geopteerd
heeft.

Het manifest is dood
leve het manifest

Het VPZ benadrukt zijn overtuiging dat
het belangrijk is de Vlaamse en sociale
strijd samen te voeren om zo te komen tot

yenol& op p. S



De redactie
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REDACTIONEEL I,
(ere)Saluut: ongemerkt. TIJden. ziJn'bewind' ging

Veto wekeliJk., werd er reklame
opgenomen en werd .r t.n.lotte een
fotozetmachine gekocht. Olt mear
om de belangrlJk.te verenderIngen
aan t. geven. Oat ziJnInzet af en toe
wel een. tot .pannlngen leidde met
de red.etle la niet verwonderlijk en
Inherent •.. n de org4lnlaatle.tructuur
van het blad.
UItelndeliJk I. het een ploeg vrlJwl1-
IIgera, de redactie, die het Veto-
bedrijf runt. Oe redactiesecretarI. I.
de uitvoerder van de be.II .. lngen die
door dit collectief worden genomen.
OevrtJge.telde-po.ltle van de redac-
tleaecretarl. maakt dat hiJde '.tuden-

In deze kolommen.
Terugkijken op ziJnwerk? H.t ", ... t
In het oog .prlngende kenmerk van
ziJn Veto-engagement wa. ziJn on-
veratoorbare werklu.t: ZIJn ont.lag
heeft binnen de redactie dan ook
geleld tot een herverdeUng van de
taken. Iedereen wa. het erover een.:
een nieuwe redactl.. ec...tarl. kandit
werk alleen niet .. n.

Oe .. ndachtlge lezer heeft het vorige
week reeds kunnen merken. Veto
werft een nieuwe redaktleaecretarta
.. n. BlUno L.yn.e, die deze klu.
ruim een "ar lang opknapte nam
ontslag. "Om persoonlijke redenen",
achreef hiJ In ziJn afscheid .. n de
Stuurgroep van A.S.~.

We mijden vulgariserende psycho-
analy.. om deze 'persoonlijke rede-
nen' te doorgronden. Veto lavoorals-
nog geen Prtvé. We zullen Bruno
hierover later zelf .. n het woord laten

Het kon Jebijvoorbeeld gebeuren dat
Je '. ochtend. om tien uur In de
redactl.lokalen toekwam en dat
Bruno nog aan de lay-out tafel .tond
van de vorige avond. De r.. ultaten
van deze Inzet bieven· ook niet

tenvrijwillIger.' makkeUJk voorbiJ-
beent.
Oe vergelijking met een kar die door
twee tractoren wordt voortgetrokken
I. niet .Iecht: al. een van belde meer
vermogen ontwikkelt gaat de kar
gevaarlijk In 1 richting overhellen•

Zover I. het het afgelopen Jaarnooit
gekomen. Er I. een overheeraend
loyale en democratl.che .amen-
werking geweest tu.. en belde
partiJen.

Daarvoor bedankt,

•

Stakersdaghoek :

Warme verbittering
In de zomermaanden van vorig
jaar werd in Te m se ce q
belangrijk stuk sociale geschie-
denis geschreven. Tussen 10
april en 8 september (22 weken
lang. dames en heren) legden de
scheepbouwers van Boel, het
werk neer om het ontslag van
128 arbeiders te doen intrekken
en vooral om het naleven van de
CAO-Waasland te eisen. De
staking werd dit keer niet
(rechtstreeks) gebroken door
patronaat. regering of rijks-
wacht, maar wel (onrecht-
strecks) door de vakbonels-
leiding. De Boelstaking heeft zo
vragen losgeweekt en nieuwe
punten en komma's geplaatst,
AI dan niet al, hCWU'1 antwoord
vcrscheen on lang.' hij de uitgeverij EPO
Stakersdagboek. hel verslag van de
aanleiding. de. motivering en de evolutie
van de gebeurtenis-en in die 22 weken.
bijeengeschreven en -gcfotografeerd
door een ploeg van ~ mensen. Onder die 8
zit Karcl Hctrbaut ; (toen) Boclarbeider.
bekend door zijn ja rcnla nge non-
konformistischc inzet in de arbeiders-
beweging en in dl' strijd van machtelozen
tegen machthebbers. Vooral hij heeft zijn
stempel op dil boek gedrukt.

*

vcptcmbcr dl' n.uionalc mctaalhomlcn
bc-luucn geen 'W~l..'p ..gl'ld 11lL'~r lilt te
betalen. kan een laal>le vtuiptrckking de
falale d.uurn "111 !l september geen
andere rcahtcu meer geven: Savcnj-. De
\\'ull en de vukbondslculmg hebbeu de
':il~,:!"·\\"IlIIL'n ...

*
Hel bock I..o11l1 uiterst sober over.
Pauinaurotc IUlo', 1l10L'h:n voor zichzelf
,p;el..c~ en spreken voor /lch/elf. Karel
Hcirbaut ,,:hnJh kort, k ruchug. gebald
en ah het ware gcjaagd. Lidwoorden
worden l1lec,wl weggelaten. werk-
woorden komen minimaal \ oor. Wal
gL'/c~d moet worden, wordt gelegd, noch
min. 11<><.:hmeer. Deze schrijfstijl
verwoordt t!~en vcrbittcnnu, maar i,
\crbith.'ring..... ..

Deze vcrbittering kriJgl echter een warme
rnccrwuardc. door hel eigen standpunt
van de schrijver. Hcirbaut steekt lijn
gcvochghcid voor de strijd-hier-en-
overal I1Il'l weg. Klein legen groot, arm
tegen nik. onderdrukte legen onderdruk-
kcr, machteloze legen machthebber. alles
wordt gevoeld en geproefd. niet alken
met het hoofd, maar vooral met hel hart
en de onderbuik.

Heirba UI vcrtelt ook niet alleen.
Meermaals komen. via lijn pen. mede-
arbeiders en kameraden aan hel woord,
om hun bc hoeften. hun twijfels •• hun
gcvoclen-, en hun afkeer uil te drukken.
HCl bock wordt /0 meer dan een wr,lag,
tie vcrbiucring, de gevoeligheid en de
imp licicrc vo l idn ritcit maken een
dagbock vau de schrijver. de stukers en
tic vtakcr binnen de schrijver.

Lucien '5 corner
Na een-wandeling door het leuvense
nachtleven op Camavalavond kruip
ik onder de wol rond twee uur, Ik ben
nog maar net bezig dit grijze tranen-
dal te verlaten voor de eeuwige
jachtvelden der s1aap of mijn gehoor·
vangt vanuit de verte het geluid op
van de deurbel. Een of andere

zattekloot of een kotbewoner die zijn
sleutel vergeten is? Ik hijs me uit mijn
ledikant, zet mijn voeten in mijn
sloffen en waggel behoedzaam de
trap af. Denkend aan de onbereken-
bareSKtroepen die Leuven vanavond
onveilig maken, neem ik een bezem-
steel ter hand en open de deur. Zoals
verwacht niemand, Ik tuur van onder
mijn oogleden de straat in, steunend
op de borstelstok.Aan de overttant zie
ik een KVHV-er uit pol en IOC
voorbijgaan, vermomd in een groene
jas van militaire .nit met het embleem
van TAK op d. mouw, Hij ziet me
staan, in mijn pyama, leunend opeen
bezemsteel, met een slaperige kop,
. hij ziet de affiches van WS en van de
fem-soc-militanten van ons kot aan
de ramen hangen en hij brult -VVS,
bah! Belachelijken tiep I,. Het dringt
niet tot me door dat die Vlaamse
voorvechter me aan het uitschelden
is, Ik laat het verwijt over me heen-
gaan. ik vind het allemaal een nogal
lachwekkende situatie, Ik kijk onaan-
gedaan de mij vijandige medemens
na en ga dan maar weer slapen,
vastbesloten de volgende belletrek-

Hel boek begin! met de dood van Drom,
een 48-jarige Boclarbeider. d"= na zich 30
jaar kapot gewerkt te hebben overlijdt.
Zijn medewerkers krijgen hel verbod de
begrafenis hij te wonen en de sfeer wordt
heet op de werf. Als WO.!I later 128
arbeiders afgedankt worden. tegen (Je
bctotten van werkzekerheid (CAO) in,
loopt de maat vol en wordt op vrijdag 10
april de Slaking ingezet.

Karel Heirbaul schetst dan de kleine en
grote feiten lot aan hel verlof: de
stakersvergaderingen. de solidarîteits-
betoging. de twijfels, het bezoek van de
vrouwen aan Boelbaas Saverijs. het
ronselen van rallen. de stakingspikencn..

Do! periode van hel verlof wordt ingevuld
op een manier zoals enkel van Heirbuut
kan verwacht worden, Terwijl de Slaking uil:
op zijn eigen bedrijfeven in.~luimcrt.gaat
dele internationalist de rellen in
Liv crpoo I van dichtbij meemaken en rijn Ogel/ naar doel
,()Iidarilcil met de Ierse boneerstakers naderen die/u
betuigen (lP de begrafenis \~;(lMurti" 1If1:~ -' tueter
Ilursun. Boel, Toxreth, H-Block,.,: één grUI'(·II\J.;!(/(//·I'(/IIt·1/ stit.
Mrijd. Jom;« h"IIL'1/ <1011ti.. haal.

. -, .1(/(.//1 valt sti}.
Intussen IS hel 10augustus geworden. Op
een vcrgadering willen provinciale
vakbondsleiders de Boelatfaire isoleren:
de eerste dolksteek is geplaatst. De mars
vun de 1:21-: doel echter weer wat
opflakkeren. Patroon Saverijs Zil ook
niet ,lil en sprokkelt op zijn manier
wcrkw illiecn. En PII/IOrt/lIIl1 heef! mcer--
aanducht - \ oor verroe-te schepen dan
\\lor de problemen van de arbeiders.
Kortom, hel net wun.t langzaam
dichtgetrokken. 1\1, op zondag t.

Warm en bitter aanbevolen '

uil: B,US .-If·GEDANKT

I rll~(,11 bliiven riizcn. torenhoog,
11til ,lOCI '11 patroon?
itcvctcn. trrrorizrrcn. he Itelen.
llii riik, u i] arm.
J I'ru ocvt OIl':C' ~('=IJ)IlIl/(~ÎtI.

kontroleert. m//IIli",/"t'r1 ""=1' hervenen.
I.1I('cdl 011' lol "II"'k,·",·i,-:.' "..,.1. lu~!:ell,
vcrzamelt ':01/""111"'11, diamuutcn.
Een» I. "1111 gl'l('i"l/.1 vcrhit uur
.til' ullc» verbrandt, verschrucit.

DOOD J'..4N EEN
HONGERSTAKER -

.I(·llgtllg~ "Cllc'tl buiten vchot
h,rreiken thuistrom.
Britten als vreemden hebben (///C('II do'
straat,
OPIIÎ<'I/" 11/"(/"'.1:('0'1'('111"" in. 1'0//<'
hl',.,~/l<'id.
S"'''o''', pelrolel/m/lel.I(·" "" ....en I/lc/II.
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ker zijn gang te laten gaan,

Kurt Van Eeghem maakt van Hitring
zowaam een ludieke satire, In dit fel
ondergewaardeerde programma
tst hij een ludieke kritische noot
tussen twee toppers door. Deze keer
draaide het allemaal rond de tele-
foon, Naast de types die hij uitbeeld-
de zoals de zwaar geschminkte
beclrijfstelefoniste, de Feyenoord-
supporter die ia een Belgische
telefooncel plast en van plan is ze met
de grond gelijk te maken, en de
melige falsetstem van een zwaar
gedrapeerde Soeur Sourire, kwam hij
ook nog op het scherm als minister
Decroo, compleet met haar, baard en
bril. Hij was mopperend aan het
telefoneren, maar de dienst waarover
hij bevoegd is liet het weer eens
afweten. çommentaar : -Wad I.dad
hier weer? 't Is hier altijd 'tzélfde, da
marsjeert hier weer nie. Op wa voor
departement da ze mij ook steken, op
telefoon ! Da ze mij -nu eens op
Defensie hadden gezet, daar kunde
nog wat in uw zakken steken, En dan
maken ze nog zo'n snotneus lian 28
jaar partijvoorzitter! Dad hangt hier
mijn voeten uit I,. Wat later seint hij
per tamtam een faktuur over naar
Mobutu Sese Seko : wegens achter-
stallige rekeningen verbrak voorgan-
ger Willockx de telefoonverbindin-
gen met Zäire, Er was ook de
overwerkte sales manager die enkele
tonnen giftige John West Pink Sal-

mon weet kwijt te spelen aan het
buitenland, Het meest gewaagd was
de sketch met de BRT-nieuwslezer,
Hij zit in hemdsmouwen, de das
losgeknoopt, zenuwachtig rokend. te
telefoneren naar premier Martens,
Onderdanig vraagt hij : -Meneer
Martens, straks neem ik een inter-
view van u af, maat eerst wou ik u
vragen : vindt u de volgende vraag
niet te grof? En als ik dit vraag, kan
dat ? laat ik die vraag beter niet
vallen, die i. te scherp, of niet? Ja,
meneer Martens, goed, dank u-. Hij
legt opgelucht zuchtend de hoorn

neer. Een duidelijke steek naar
Vandenbussche, directeur-generaal
van de BRT, die Danlel Buyle heeft
geschorst als Wetstraat journalist
omdat die in zijn bekende scherpe
stip van intervieuwen aan premier
Martens had gevraagd of zijn vijfde
regering niet deze wordt van sociale
achteruitgang. Nu wordt hij het veld
opgestuurd als verslaggever ter
plaatse, Hij geeft echter niet op,
Tijdens de recente staalbetoging
nabij de Wetstraat legt hij PS-
parlementair Guy Mathot op de
rooster met vragen als: -ls dit nu de
nieuwe strategie van de socialisten,
de straat in plaats van het parlement
?,. Als hij dan op het BRT1 nieuws van
drie uur verslag uitbrengt. kan hij het
niet laten op het einde te zeggen: -Dit
was Darilel Buyle vanuit de Wetstraat,
over naar de studlo-.
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Interview. .

gereageerd van: Stop, we moeten die
eerste lijn r«llpereren, we moeten dat
onder kontrole houden. Ze ging nieuwe
initiatieven _ontplooien.

Zo funktieneert er sinds kort aan de
Brusselse balie een telebalie : men kan er
gratis telefonisch advies bekomen over
juridische problemen. Ook probeert de
balie zich zoveel mogelijk in te werken in
de juridische adviesverlening van de
OCMW's. De wet op bet OCMW geeft
dit centrum de taak om middelen in te
zetten om alle burgers van de gemeente,
en dus niet enkel diegenen die OCMW-
Steun trekken, hun rechten te doen
gelden. Men onderscheidt twee vormen
die deze juridische hulp gestalte kunnen
geven. Ofwel neemt het OCMW zelf een
jurist in dienst en bestaa t er zo een min of
meer autonome juridische dienst (Staf-
model), Ofwel sluit het OCMW een
overeenkomst met de plaatselijke balie,
die op geregelde tijdstippen een juridisch
spreekuur verzorgt in de gebouwen van
het OCMW (baliemodel).
We zien nu dat de advokatuur, via dat

baliemodel , terug een sterke greep
probeert te krijgen op de eerste lijn.

De studie die op 26 februari
aan de pers werd voorgesteld is
uitgevoerd door J. Breda en A.
Stevens, onder leiding van
professor Van Hautte.
Hun uitgangshypothese ver-

wacht dat onderscheiden hulpver-
leningssystemen een andere vraag
zullen mobiliseren en onderschei-
den hulpverleningssystemen zul-
len ontwikkelen.
De achterliggende idee is dat,

binnen de welzijnssektor , de
aard van het aanbod bepalend is
voor de vraag.
Sociologen zeggen dan dat de

maatschappelijke inzet van middelen
bepalend i, voor zowel vraag als aanbod.
Of de rechtshulp aangeboden wordt door
juristen of advokaten, of dat continu of
niet-continu gebeurt, of je buurtgericht
werkt of niet, dat maakt dat je telkens een
andere groep mensen aanspreekt.

Om de hypothese te toetsen werden de
rechtshulpaktiviteiten van twee Bureaus
voor Consultatie en Verdediging, drie
OCMW's (waarvan twee met een
baliecontract en één met een jurist in vast
dienstverband) en 2 Wetswinkels
gedurende een periode van 3 maanden
onderzocht.
Welke problemen dienen zich bij de

onderscheiden diensten aan? Hoe ernstig
zijn deze problemen? Waaruit bestaat de
hulp die deze diensten aanbieden? Als ze
doorverwijzen, naar wie wordt doorver-
wezen 7. Op deze vragen probeerden deze
onderzoekers een antwoord te geven.

Grosso modo kan de hulpverlening
van de verschillende diensten als volgt
worden samengevat.
o Instemneen die kUDDen letypeerd
worden als het 'baUe-model' bledea de
minst altaebrelcle hulp: de Bureaas 1'oor

met Bernaar Hubeau
c-Itade ft Ve (B.C.V.)etI de
OCMW ~trac:t. H_
H_ ftrlCltl t __. .. r..ue
... de tweede lIjII nar • all .. abt..
liet ...,..,oe liIeIIbeII. DIt 11 .. _
• ...---1'11 bIJ. B.C. v.'. dan bij de
OCMW. a.t Mlle_del.
o De OCMW. _t Stafmoclel bIedett de
.ce.te lara.tlel .oor een reile
eentellJ .... ..,. SledIts eea klem deel ...
de prob'-'t wordt cIoonerwe ••• Naast
liet .entrekba ... informatie etI adtles
worden er ook Yeel senlces ftrteeat In de
1'orm van brie_ schrijYeft, eontlleten
legen en het beaelelden van de eUint naar
Instanties. Het Stllfmoclel (een jurist In
.ast dlenstYerband) beeft ook all poot
1'oordeeI dat de hulpYerlenina er op
continuë basis ftrloopt, zodat er een
vertrouwensrelatie kan aroelen t_
hulpverlener en cliënt. Dit In teaenste11ln&
tot het ballemoclel, waar de reclItshelpen
.01 ... een beurtrol Inhet OCMW worden
laaezet.

o De Wetswillbls tenslotte berinclen zic:II
qaa ultaebreldbeld .. ft hulp.erlenlna
tussen Initiatieven met Star- en
balIemocIeI.

B. HUBEAU: Het is duidelijk dat de
advokatuur , wanneer ze zich op de eerste
lijn bevindt, duidelijk in haar tweede-
lijnsfunktie blijft zitten. Dit ondanks het
feit dat men bij de Bureaus voor
Consultatie en Verdediging dus ook, de
naam zegt het zelf, ook voor consultatie
terecht zou moeten kunnen. Er zijn twee
groepen gegevens in het onderzoek die
dat mooi illustreren.
De aandacht van de advokatuur blijft

ook op de eerste lijn uitgaan naar de
traditionele rechtsdomeinen : echtelijke
moeilijkheden en problemen inzake
strafrecht en contractenrecht. Niet-
traditionele probleemgebieden zoals
consumentenrecht. woon- en huurpro-
blematiek en klachtenrechtshulp komen
veel minder aan bod.

Tweede vaststelling. De eerstelijnshulp
van advokaten is erg beperkt. Ze geven
minder advies en service. Hun voor-
naamste probleemoplossend gedrag 9P
die eerste lijn is doorverwijun.
Doorverwijzen naar de eigen beroeps-
groep op de tweede lijn. Waar andere
eerstelijnswerkers. sociaal assistent of
jurist, bijvoorbeeld al makkelijker naar
een consultatiebureau voor echtelijke
moeilijkheden doorverwijzen, zien we
dat advokaten op de eerste lijn veel
duidelijker naar advokaten op de tweede
lijn doorverwijzen.

VETO: Omdat de problemen waarmee
ze op die eerste lijn geconfronteerd
worden uitsluitend in juridische termen
vertalen en sociale en andere componen-
ten over het hoofd zien?

B. HUBEAU: Deels ja. Men bekijkt de
problemen als juridische problemen, als
procesproblemen. Doch daarnaast is er
ook zeker het remuneratieprobleem. De
eerstelijnshulp is momenteel gratis. Op
de tweede lijn daarentegen moet de
hulpverlening gekocht worden.

VETO: De wetenchappelijke studie werd
uitgevoerd in opdracht van de diensten
van de Eerste Minister. De vraag die zich

dan opdringt heeft aUes te maken met het immen in hoge mate af van haar
t.a.v. rechtshulp gevoerde beleid. Gaat. .autenomie. Er zijn in de welzijnssector
'het be~id'. re~n~g houden met de trouwens genoeg voorbeelden van
conclus~es die UIt dit ~pport naar voor organisaties die op vrijwiUige basis zijn
komen. Wor~t er hieromtrent über- begonnen, doch die, eens ze een markt-
haupt een beleid gevoerd? aandeel konden claimen, posities zijn

B. ~U~EAU : Het is duidelijk dat er geen gaan innemen waaraan ni~t kon geto~
beleid IS. Maar afwezigheid van beleid is worden. ~anaf dat ?genbhk~! veel tijd
beleid, een beleid dat gedicteerd wordt en .e~r~e va~ die orgamsa!les naar
door de gevestigde machtposities. a~.tlvltel.ten d.~e helemaal niet meer
Een van de discussies die op 26 februari cliëntgericht ZIJn: het vormen van de
gaat gevoerd worden heeft als thema medewerken, praten over vergoedinga-
'Centraal beleid voor de rechtshulp'. s~lsels, pra~e": o.ver eig~ belangen. Nee,
Daarover is iedereen het eens: aan aan liever op vrijwillige basis verderdoen met
onze rechtshulp klopt iets niet er moet de Wetswinkels. Een van de conclusies
iets veranderen. Uitgangspunt' bij deze van het rapport was trouwens dat
verandering moet een verhoogd demo- betaalde rechtshelpen minder gernoti-
cratisering van de rechtshulp zijn. Als veerd zijn om los van het individuele te
d_aarbij blijkt dat de huidige machtsposi- gaa~ werken, om structureel werk te
ties een rem betekenen voor deze verrichten.
democratisering dan moeten deze afge-
l>?uwd worden. Het rapport geeft ons
hierover nuttige inlichtingen.

VETO: Ben je optimistisch over dat
colloquium? Denk je dat er iets kan
veranderen 7

VETO: Wat zijn de concrete eisen van de
Wetswinkels 7 Waar gaan jullie op
hameren?

B. HUBEAU: Wat de dialoog met de
advocatuur betreft wel, wat de verande-
ringen in het concreet beleid betreft niet.
Binnen de politieke partijen begint het
besef te leven dat de rechtshulp een
probleem is, dat daar iets moet aan
gedaan worden. Ze gaan hierover in hun

B. HUBEAU: In de huidige situatie met
de advocatuur als vrij beroep, is bet
nefast om ze op de eerste lijn te zetten, dat
is een duidelijke conclusie uit het
rapport. Daarom opteren we in de
discussie over de juridische hulp die door
OCMW's geboden wordt (stafmodel of
balie model) dan ook voor stafmodel.
Het rapport stelt zelf dat initiatieven
georganiseerd binnen de sociale dienst-
verlening, in samenwerking met de balie,
gelijken op een geografische decentrali-
satie van het Bureau voor Consultatie en
Verdediging: veel doorverwijzen en
weinig advies. /

VETO: Als we de absolute aantallen ~ r
cliënten per initiatief bekijken, zien we f ..2::- \. \ I'
dat de Wetswinkels daar een belangrijk ---~
deel van de markt vertegenwoordigen,
De Antwerpse balie, per arrondissement K. - ~
georganiseerd, had 353 cliënten terwijl er t d I
bij de Wetswinkel Antwerpen Noord en Y' \ \...
Zuid samen in diezelfde periode 440 . ...../~ ..",_
c:liënten over de vloer kwamen:Zijn deze ~
aantallen voor jullie een reden om een '
deel van de subsidiekoek op te eisen? ;f!jJ
B. HUBEAU: Onze opvatting, voor I
zover die erg uitesproken i, binnen het r ) ') l"€l
Vlaams Overleg Wetswinkels, is dat we /\ (t: ~ '';.....I.
geen marktaandeel claimen, Onze uitein- ~ /
delijke bedoeling is een verandering te r / J
bewerkstelligen in de rechtshulp in het \
algemeen.Tndividueel werk is een middel ), ~, \
daartoe en hoeft daarom ook niet I I .J (
verantwoord te worden. Daarenboven )
hebben subsidies meestal de afbraak van ./
de autonomie van de organisatie ten ..,...,.,
gevolge. De Wetswinkels hebben in het
verleden een tijdlang met een beperkt
aantal vaste krachten (btk'ers, tewerk-
gestelde werklozen) gewerkt. Dit geeft
inderdaad meer mogelijkheden. Noch-
tans kwam er niet veel meer terecht van
het structureel werk. Je doet er dus niet
zoveel meer mee.

partijprogramma een voorstel uitwer-
ken. Dat vraagt natuurlijk tijd. Maar dat
is geen probleem. Het is beter zo dan dat
de Wetswinkel van vandaag op morgen
met pasklare voorstellen zou afkomen
om heel de rechtshulp te veranderen. We
zien onze taak vooral in het geven van
speldeprikjes : kleine acties die in
traditionele rechtshulpkringen het be-
wustzijn doen groeien van het recht op
rechtshulp. We stimuleren mensen om
een fiscale strook te vragen bij hun
advocaat, om een eindafrekening te
vragen, om een klacht neer te lleggen en
om eventueel een burgerlijke procedure
in te zetten,
Dergelijke middelen zijn veel effectiever
om het monopolie te doorbreken, je kan
een nieuw ideeëngoed geleidelijk doen
insijpelen. 'Recht op wonen' was tien jaar
geleden een onbekend begrip. Door
initiatieven van consumentenorganisa-
ties, werkgroep huurwetgeving. wetswin-
kels, vakbonden is het begrip geleidelijk
ingeburgerd. Ook in de politieke partijen
en in de traditionele kringen, zodat deze
nu reageren in de stijl van 'recht op
wonen, ja, misschien wei'. Hetzelfde
trachten we te bereiken met het recht op
rechtshulp. •

Leo Paesen
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Nasleep van "ontzet" Politika

Deze tendens is nu voorbij. We gaan
volledig terug naar vrijwilligersorgani-
saties: de kritische zin, de veerkracht en
dynamiek van een organisatie' hangt

Eén der hoofdbrokken uit de Veto van
vorige week was de betoging van
woensdag 17 februari. die resulteerde in
217 opgepakte personen (cijfers DM).
De lezer herinnen zich wellicht dat het
kringkaffee van de fakulteit sociale
wetenschappen. Politika, werd ontzet
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door de njkswacht. Bij deze aktie werden
59 personen opgepakt.

Politika kreeg, evenals Huis der Rechten
volgend schrijven van de heer C.
Verellen, bestuursdirekteur van de die ns t
Patrimonium van de K.U.L.:

"Mijne Heren,
Ik kreeg een telefoon van .... die me
meldde dat tijdens de recente betoging
studenten via de Tiensestraat nr. S3 en S5
over de muur zouden geklommen zijn en
via de achterliggende tuin van ... zelfs
zouden ingebroken hebben in het door ...
aan de Staat verhuurde pand (Hoever-
plein Ministerie van Landbouw).
U bent verantwoordelijk voor het
gebruik van de universitaire eigen-
dommen, U dient ervoor te zorgen dat
via die panden andermans eigendommen
niet betreden worden, Indien U daar niet
kunt voor instaan dan zult U de
universitaire panden dienen te verlaten.
U gelieve dit schrijven -waarvan afschrift
naar de Vice-Rector- te aanzien als een
laatste waarschuwing."
(Wij lieten om begrijpelijke redenen de
naam weg van de persoon die klacht
indiende, Wi'1

Wie gedraagt zich nu krimineel? De
studenten of de rijkswacht?

WiV

Werkten mee aan dit nummer: Johan
Thijs, Filiep Canfljn, Jozef Schllclermans,
Bruno l..eynse, Dirk VansIntjan, Jan H.
Verbanek, Mark Eelen, Leo Paesen, Wim
Verhelst, Dirk De Naegel, Ingeborg
Verplancke, Marleen Wljnants, H.-Paul
Cleesen; Luc:len e.v.a.

ï
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Vlaanderen

Bedrog

V.U.-Joneeren liepen in de middenmoot van de rij;
duidelijk de grootste groep aanwezigen. Wie ooit
"Wij aan de KUL" gelezen heeft weet dat deze
mensen slechts onder het praedikaar "links" te
vatten zijn.' •

Het Vlaams Blok noemt zichzelf openlijk rechts. In
hun politieke programma wordt dit uitgelegd (p.a.
Colmastr. 3, 2000 Deurne). Kon komt het hierop
neer dat V.B. voorstander is van orde, en ethische
waarden gevrijwaard wil zien. Wie durft iemand
verbieden dergelijke idealen na te streven? Is zulks
anti-demokratisch of fascistisch? Merk trouwens
op dat het V.B. juistgeteld 66422 respectievelijk
71754 stemmen had voor Kamer en Senaat. Dit is I
(kamer)zetel op een totaal van 393 parlementszetels
(K en S)

KVHVen NSV zijn niet collectivistisch gezind. CVP
en PVV ook niet. Zijn het daarom fascisten? Heeft
één van beide zich ooit als militie gedragen, zoals
bijvoorbeeld het recht van spreken van andere
verenigingen betwist; of slogans gaan schreeuwen
voor lokalen waar andersdenkenden vergaderden?
Alvorens te schreeuwen kan men best eens gaan
praten met deze mensen, op 't Verbondskot,
Krakenstraat 13, respectievelijk in 't Kraakske,
daarlangs.

Behalve K. Dillen zelf ken ik niemand van Were Di.
Ik weet dus niet of zij aanwezig waren, maar wat ik
wel weet is dat Were Di een louter culturele
organisatie is. Men leze "Dietsland-Europa"
(Jordaenskaai 3 2000 Antwerpen). Er weze ook op
gewezen, dat als Were Di zondagjl. Ward Hermans
gehuldigd heeft, deze laatste niet gehuldigd werd
voor het feit dat hij gecollaborperd heeft, maar voor
zijn literair werk.

Enkele mensen van de Vlaamse Republikeinse
Beweging waren aanwezig. Dit is een zeer diffuse
organisatie zonder politieke kleur die enkel en
alleen de Belgische staat willen doen barsten ten
voordele van de Vlaamse Republiek.

Tenslotte waren er enkele individuele, niet-
geüniformeerde 'V.M.O.-Ieden, zodat men kan
zeggen dat de V.M.O. niet als dusdanig aanwezig
was. Heeft iemand al ooit geüniformeerde V.M.O.-
ers gezien, behalve op de IJzerbedevaart in
Diksmuide, en op het Vlaams Nationaal Zangfeest
"in A'pen? Men leze hun politiek programma
alsmede hun blad "Alarm" (OOAL, Balliardstr. 80
2000 Antwerpen). De laatste tijd staat daarin een

bijzonder belangwekkende artikelenreeks over
Joden en racisme.
Het kan niet ontkend worden dat de V.M.O.
gemakkelijk betrokken geraakt bij schermatse-
Iingen. Als zij op basis daarvan beticht wordt van
militievorming en fascisme, dan moeten wij ons
toch ook vragen gaan stellen over de natuur van de
tegenstanders! Merk op dat de enkele herrieschop-
pertjes, voorzien van integraalhelmen, die telkens
naar voor liepen als zich iets bewoog, geen V.M.O.-
ers waren, en al evenmin kentekens van andere
organisaties droegen, dus waarschijnlijk alleen
gekomen waren om te vechten, daarbij, om stoer te
doen, de "rechterzijde" kiezende.

regeren, zonder inherente medezeggenschap van
anderen, die niet alleen een andere taal spreken,
doch ook blijk geven van een andere mentaliteit, en
deze venalen in een andere politieke tendens.
Trouwens; hoe kan de Vereniging Vlaamse
Studenten anti-Vlaams zijn 7

Het is duidelijk dat VV~SVB en AFF TAK ervan
verdenken onder het mom van een Vlaams-
zelfbestuur-betoging een fascistische manifestatie
te willen organiseren. Dit lijkt mij eigenaardig: wie
iemand verwijt fascist te zijn moet toch weten
waarover hij het heeft! Tenslotte verwijt hij de
ander anti-demokratisch en diktatoriaal te zijn; het
recht van meningsuiting van anderen te beperken,
enz. Waarop baseert men dit? Vergeten we niet dat
het feit dat men geen collectivistische ideeën
aanhangt of niet anarchist is, hoogstens kan geduid
worden als niet-links, of rechts, -maar geenszins als
fascistisch!

Verenigingen

Behalve TAK waren natuurlijk nog andere
verenigingen aanwezig. Laten we ze één voor één
nagaan (mocht ik er één vergeten, mijn excuses).

TAK is een vereniging die ijvert voor het respecteren
van de taalwetgeving, tegen het misbruik van
faciliteiten in Vlaamse gemeenten, en voor het
eerlijk toepassen van faciliteiten in de enige Waalse
faciliteitengemeente Komen. Kan iemand mij een
politiek programma van TAK voorleggen, waaruit
fascistische inslag blijkt? Is Crommelincx een
volksmenner aan het hoofd van gedrilde en
geüniformeerde milities?

Voorpost was er met 3 vlaggen, waarvan er twee
door meisjes gedragen werden. Ik zou niet kunnen
zeggen of er nog meer leden aanwezig waren. Erg
militaristisch, nietwaar? Verder ijveren zij voor
samenwerking van Vlaanderen met Noord-
Nederland.

V.U. was er met vlaggen en enkele mensen. Er loopt
in Leuven veel volk rond dat aan deze partij een
voorbeeld van demokratie en verdraagzaamheid
kan nemen. Men volge de verlinksing sinds 1968.
Nelly Maci is lid van de V.U.!

Op 17 februari was door het Taal Aktie
Komitee te Leuven een betogingaange-
kondigd onder het motte "Vlaams,
zelfbestuur" .
Deze manifestatie was lang op voorhand
aangevraagd, en toegelaten door de
Leuvense politie, die in deze zaken zeer
soepel is: iederee die aankomt met een
plan, mag betogen, welke strekking hij
dan ook verdedigt. De politie vergezelt ze
dan, en tracht ongeregeldheden te
vermijden, die gemakkelijk ontstaan
vanuit een heetgebakerde massa manifes-
tanten, van elke politieke kleur.

Op dezelfde dag, een uur vroeger, hebben VV~
SVB en AFF een betoging georganiseerd, getiteld:
Stop bedrog van TAK en Co, met als slogans
"Solidair met de arbeidersstrijd in Vlaanderen en
Wallonië"; "Arbeiders en studenten 1 front"; en
"Neen aan de anti-sociale regeringspolitiek".
Waarschijnlijk, gezien de titel, heeft de politie deze
laatste betoging verboden omdat de andere eerst
was aangekondigd, en om ongeregeldheden te
voorkomen. De slagzinnen evenwel hebben toch
duidelijk niets te maken met al dan niet Vlaams
zelfbestuur? Men kan zich dan ook de vraag stellen
of deze betoging niet op een andére dag gehouden
kon worden, en niet noodzakelijk onder dezelfde
titel. Kan men niet even goed solidair zijn met
arbeiders in Polen bijvoorbeeld, of eenqer waar ter
wereld, zonder dat men politiek iets in elkaars pap
te brokken heeft?

Wilden de mensen van VV~SVB en AFF tonen dat
zij anti-Vlaams zijn? Dit lijkt mij onwaarschijnlijk.
Als men aan een Vlaamse universiteit studeen is
men toch meestal Vlaming, en in die hoedanigheid
kan men toch moeilijk verlangen niet zichzelf te
besturen. Daarbij denk ik toch dat niemand
beschaamd is Vlaming te zijn, en zich onbekwaam
acbt zelf al degenen te verkiezen die hem moeten

Fascisme

Hiermee men ik te hebben aangetoond dat
fascistisch een groot woord is, dat zeker niet
toepasselijk is op de Vlaamse beweging. Het is erg
genoeg dat tijdens W.O. 11 sommigen binnen deze
beweging gedwaald hebben. Zij hebben daarvoor
méér dan zwaar genoeg geboet, en wensen er niet
aan herinnerd te worden.

Individuele uitzonderingsgevallen niet te na
gesproken is niemand in de Vlaamse beweging, en
zeker geen vereniging die ik ken, (ik geloof niet dat
ik er veel overgeslagen heb) fascistisch van inslag.
Men sture hen dan ook niet zulke verwijten. Wat
zouden de tegenbetogers ervan vinden uitgeschol-
den te worden voor "pionnen van de USSR"?
Welnu, de vergelijking gaat helemaal op.

Natuurlijk moet ik wel toegeven dat (behalve
V.RB; kleurloos en VU-Jongeren) vele aanwe-
zigen thuishoren in de rechterhelft van het politieke
spectrum, in de zin van niet-collectivistisch. Het
spijt mij dan ook dat niemand van Arbeid-Vlaams
Socialistische Beweging aanwezig was (althans; ik
heb ze niet gezien, mijn excuses indien toch
aanwezig). Zij hebben zich echter in een lezersbrief
(VETO 18) achter de Vlaamse betoging gesteld.
Hiermee zij bewezen dat Vlaams nationalisme en
collectivisme elkaar absoluut niet uitsluiten.

Besluitend zou ik graag opmerken dat tegenbeto-
gingen op hetzelfde tijdstip altijd tot vechtpartijen, .
beschadigingen, en vooral onderlinge individuele
haat leidt. Demokratie voert men met overredings-
kracht, door gefundeerdheid van argumenten, en
verder met het stempotlood. Waal' vuisten,
projectielen en valhelmen, laat staan wapens aan te
pas komen spreekt men over openbare wanorde-
lijkheden, die uitgelokt worden door krapuul, zij
het links dan wel rechts, maar niet meer over
demokratie. Trouwens, met tegen-schreeuwen. net
zo min als met afslaan bekeen men iemand. Hij
wordt slechts dieper in zijn eiJCll overtuiain&
aedruli;t. en nwtelaars verstevigen elke ideoloPe .

Opzettelij,t heb ilt niet geargumenteerd over de
Vlaamse natie als dUldani,. Hoewel bet U niet
.zal oatpan zijn dat ik zelf Vlaams-nationalist ben •
hoop ik hiermee bijaedrqen te hebben tot meer
Mderzijds beariP, en ontspannin,. Laat oas ia bet
wrvola conwnelUl met araumenten, in plaats van
met sIopns en projectielen.

Nicaragua is nog niet vergeten
Hoe werd het geld van de 11-11-11 aktie

besteed?
Vorig jaar stond de 11-11-11
aktie van Leuven in het teken
van Nic:aragua .• Het was de
bedoeling om 150CDS-c:entra te
voorzien van stencilmachines,
schrijfmachines, papier en
andere benodigdhedenvoor een
vlottere basiswerking. Wat is er
met het samengehaalde geld nu
konkreet gebeurd ?

Laten we eerst even terug in herinnering
brengen wat CDS-<:entra zijn. De CD~
centra werken vanuit twee oogpunten,
namelijk enerzijds bediskussleert en
bewerkt elke COS de problemen van elke
wijk, anderzijds werken de plaatselijke
centra mee aan de uitvoering van de
nationale kampagnes.
Mevrouw Letitia Herera. de nationale
voorzitster van de COS-basisgroepen,
belichtte in een gesprek met een NCOS-
afgevaardigde de organisatie en werking
van de centra. De organisatie gebeurt op
vijf niveau's. Allereerst hebben de de
CO~ntra in een huizengroep, hieruit
worden vertegenwoordigers gekozen
voor de wijkkomitees die op hun beun op
stedelijk niveau worden georganiseerd.
Deze worden op hun beun overkoepels
door COS-centra op streekniveau die
dan samen het nationaal komitee
vormen.
We kunnen drie hoofddoelstellingen.
onderscheiden. Allereerst is er de
waakzaamheid. De COS-groepen
houden een oogje in het zeil in de wijken,
zo zijn zij verantwoordelijk voor de
politie, moeten zij de prijzenpolitiek van
de handelaars in het oog houden en
moeten zij Somozistische of burgerlijke
&kties opsporen. Ten tweede zijn zij
verantwoordelijk voor de voedsel voor- ,
ziening in de wijk. Dit houdt' in dat zij
ervoor moeten zorgen dat iedereen eten
krijgt, dat er geen zwarte markt of
korruptie ontstaan en dalitie handelaars
de nationaal opgelegde prijzen
respekteren. Ten slotte, in misschien wel
het belangrijkste, is er de bewustmaking.

CDS-c:eutra orpniseren 'aCpbetisatie- Nicarqua Itunnen lteunen met een bus.
kampa,_, zij verstJdken infon.tie Na de oodOl was bet tmmpon echter
op -siIdl JCbied en 2le zorpn Voor de. voUedia 0DtRdderd. de meeste YOertuÏ-
vrijwilli,e arbeid op koffie- en FD waren brtcbadiad 0{ stuit. vooral
btoenpIantip. omdat Somor.a bij zijn teruatoc:ht alla
Het .zal wel duidelijk zijn da4 de Cos,. YerDietitd beeft. Daarom waren wel
buiqroepen niet, er, ,eliefd zijll .bij de nieuwe voertui8en lIOdic om bet verkeer
bul'JCrÎj. Letitia Hereira venelde het "TUI min 0{ meer op PDI te breqen.
voIamde : in de wijlt Centto Ameria, Ten slotte is er bet projeltt van de L..-. .L.~-----._.----------..

\ een burFrlijlte wijlt in Managua, werd ekonomiscbe alfabetisatie. Door de DiIuIlIIg 9 IIUUIrt, ZIUII Sk/llJ '
. een arote schoonmaaltlcampagne door boycot van de Verenigde staten ontstond
het plaatselijk COS-komitee opgezet. De in Nicaragua 'voor sommiae goederen
reaktie van de burgerij bleef niet uit : de schaarste. waardoor de prijzen enorm de
dag na de schoonmaakkarnpagne liggen hoogte jngingen, De mensen konstateer-
de straten terug vol vuilnis, of men wierp den dat de Sandinisten niet in staat waren
het vuilnis demonstratief naast de hun beloften volledig het houden.
vuilbakken of men verbrandde het vuil Daarom was en is het belangrijk om na
op straat. de 'alfabetisatie de bevolking nu ook
Wat gebeurde er nu met het opgehaalde inzicht te geven in de ekonomiscbe
geld? Totaal werd er voor dit projekt 1,3 krachten die deze toestanden van
miljoen frank ingezameld. In januari schaarste en hoge prijzen veroorzaken.
1981 werden ISO stencilmachines, samen Daarom werd een kampagne opgezet
het het benodigde papier, nietjesma- voor ekonomische voorlichting. Dit

chines e.d. opgestuurd. In mei 1981 omvat vooral het verstrekken van
volgden de schrijfmachines. In juli 1981 informatie vie filmpjes en brosjurés die
werden de verschillende centra door een verschillende ekonornische thema's
afgevaardigde van het NCOS bezocht, en verder uitwerken. Het fonds voor
deze bevestigde dat de opgezonden ontwikkelingssamenwerking, hetwelke
machines gëinstalleerd waren en volop het projekt voor Nicaragua aan het
draaiden. Voor de eerlijkheid moeten we NCOS voorlegde, heeft gëengageerd om
wel opmerken dat het projekt niet de produktiekosten van het derde luikje
volledig volgens de 'statuten' werd uit de reeks die boven reeds vernoemd
uitgevoerd : oorspronkelijk was het de werd, op zich te nemen.
bedoeling dat de 150 COS-centra in de Laten we tot slot nog even Letitia Herera
hoofdstad Managua de toestellen zouden aan het woord : .. Ik wil er graag de
krijgen. In de realiteit zijn alle machines nadruk op leggen dat dit tot hiertoe de
over het land' verdeeld en werden vooral eerste en enige hulp is die we van het
de goedwerkende COS-groepen 'he- buitenland hebben gekregen voor de

loond' met deze machines. Deze COS. In die 2 jaar werking is dat het
verandering moet gezien worden als een' eerste materiaal dat we aan de komitees
soepele aanpassing ten goede omdat dit kunnen doorgeven, ter ondersteuning
toch een hele steun betekent voor de van hun werk. Het wordt door onze
hardwerkende CO~medewerkers. aktieve mensen geweldig op prijs
Het zou verkeerd zijn dit p~ojekt alleen te gesteld ...
zien : het is een deel van een groter We mogen dus wel besluiten dat deze
projekt dat in totaal ongeveer 8 miljoen aktie reeds haar vruchten afwerpt en dat
frank vergt. Dit totaalprojekt omvat drie we op de ingeslagen weg zeker zullen
onderdelen. Allereerst hebben we het doorgaan.
projekt om de 150 CO~basiscentra te
voorzien van het stencilptateriaal. Ten
tweede hebben we de aktie 'Een bus voor
Nicaragua' die eind 1980 gevoerd werd.
Het zal misschien vreemd schijnen dat we

Johan Thys

Werkgroep Derde Wereld
Vaarstraat 99, Leuven

Thomas Morus, Heverlee
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gebroken dank zij mijn grote broer p.aarden bes~ringen auto's nadat ze op .de achtergrond nog de UItstervende Ions toc:

doen
iemand zij.n plaats vindt b!j bv. s.r.vi. 'zuUen lVij

Jet, pruilt Anthierens 0 Waarop hij zich moed Indr~nken met Horse slogans Linkse ratten ~oluwmatten, Rechtse ratten, daar met van wak.~er liggen. Agalev WIl verdraagzaamheid in
Guy Mortier afschildert als "schrik- Ale 0 TTT~~ladzIJde van Humo, juist rol uw mat!en,.Rood.~s moord ... enz. melden wij u haar vaandel schrijven.
wekkend rechts in zijn fanatiek bezig ~ Mét erbi]: foto van de politionele met voorzichtige blijdschap het bestaan van een
~ijn" o! "(iemand die) die typisch vle~oeters acht~r de toog 0 Mark universiteitswerking van Agalev.
linkse Instelling mist 0 Waar broer Bat/da van Scorpio leest ook Humo 0

Jef juist door wordt gekenmerkt, In het nachtelijk programma "Sarco-
natuurlijk 0 Arme Johan. faag" van donderdag 25 februari las

hij de tekst van Humo lettérlijk
Arme Guy, dacht dit peperkoeken voor 0 Maar vermeldde er niét zijn
hart 0 En" a~n de telefoon vroegen bron bij" Aha, Mark, je dacht dat
w.e wat hi] vindt van Johans aantij- Veto 's nachts slaapt 0 En wie zei er
gingen 0 He.t zit vol konkret« fouten ook weer dat humor in "de eerste'
~n onvolled/gheden, verzucht Mor- plaats een kwestie is van originalI-
tier 0 Het gaat zÓ gebukt onder een teit?

Verdere versnippering van de progressieven, verspilling van
krachten, een maat voor niets? Daar geloven wij niets van IEen
aanlal studenten, Agalev-lid of Groene Fietser, trokken uit een
aanlal feiten deze konklusie, enkele voorbeelden:

Luk Deprost, voorzitter CDS-Leuven in Zeg (blad van de
CVP) van 19/2: "Als politieke nar Versteylen veel stemmen en
een toenemende universitaire belangstelling weglokt van de
kristen-demokraten is dat vooral te danken aan zijn opstelling:
een nauw konlakt met leef- en praatgroepen van eenvoudige
mensen ... "
Een drielal weken geleden organiseerde de CDS (Christen
Dernokratische Studenten) een gespreksavond met Versteylen.
Er waren een 200tal mensen die evenwel niet voor de C.D.S.
gekomen waren, wat duidelijker werd naarmate de avond
vorderde en de zenuwachtigheid van de weinige CDS'ers steeg;
CDS hield onlangs een nationaal congres met zo'n 35 mensen.

Het Agalev-programma (50 fr.) werd enkele dagen voor de
verkiezingen van 8 november als zoete broodjes verkocht (50 in
I uur tijds - tegen welgeteld 2 Konkreten door 2 van de beste
MLB-mensen in 2 uur). In Politieke en Sociale wetenschappen
werd na de stemmenslag een enquête gehouden over het
stemgedrag in Iste Kan. Daaruit bleek dat maar liefst 42% op
alle 3, op 2 of op Ivan de kiesbrieven voor Agalev gestemd had,
gevolgd door V.U. en S.P. (elk iets meer dan 20%), gevolgd
door CVP en verderop PVV. Ook bleek uit dezelfde enquête bij
2de kan en Iste lic dat het ideeëngoed van de ekologische
beweging in de universiteit een ruime weerklank vindt (juiste
cijfers ter inzage). De Agalev-kern van Leuven die haast 5%
van de Leuvense stemmen kreeg wordt stilaan overrompeld
door studenten die a.h.w. staan te springen om mee te werken.

Een Agalev-K.U.L. groerpering dus; wat kan de funktie
daarvan zijn? De Agalev-partij wil een forum zijn van de
alternatieve, groene stroming door Vlaanderen zoals Ecolo dit
wil zijn in Wallonie en de Grünen in Duitsland. In die zin is het
nuttig te weten dat Agalev zich bij een aanlal organisaties,
aktiekomitees en groepen schaart die afgezien van een
verschillende· strategie, a1ctiemiddelen, aktiemethodes of
doelgroepen uit de bevolking, hetzij basissocialisme,
basiskristendom of basisdemokratie nastreven. In die zin wil

Wat moeten we uit dit alles besluiten 7 Aaalev-K.U.L. een wegwijzer worden voor nieuwe studenten
Laat ons het eerst ~ns over de. V ~n naar die groepen als bv. 3de wereldkommitees toe. We willen
VPZ hebben. Er IS een duidelijke meewerken aan de vorming en sensibilisering van studenten
benadruktina doorgegaan naast een door o.a. regeImatic een overzicht van de geplande aktiviteiten
uitbreiding van bet platform in in bet Leuvense te maken, te propAICren en aan te vullen met
veraelljkina met bet IIWlifcst '81. De eiJen alctiviteiten waar nodia- Wij zien de2lC wcgwijzerf.unktie
verantwoorde eisen _n de VIaamJe hdanaan aict patronerencl of "astelDmenrOlUdarij. Als door I Dirk Vansintjan
be-aÎDI zijn nu ~rd dOOf' .-
bet VPZ en worden lclaar naar voor •
JCSChO't'M. DUI met de V zit het IJlor.

Hoe zit het met de P van VPZ' EiFnlijk
is dat DOOit eelt wnenlijk probIeaD
ae-t en dat zal het ook llOOÏt wordea.
De PfOII'eISÎVÏteit is de analytebuis vu
waaruit.de V1aa1llJC bewI:&inI pi!valu-
eerd wordt. :Dit komt lclaar ... rvOOC'.iD
het standpunt valt het VPZ dat wie
krisismomenten valt de natiooaliteitcn-
kwestie (zoals Brussel, Voeren .... ) dooe
ekonomiscbe prerogatieven veroorzaakt
zijn. Daar die ekonomische prerogatie-
ven kapitalistisch van aard zijn moeten ZIe

door 'progressieven veroordeeld worden.
Dus over de P valt ook niet te klagen.

Tenslotte, wat valt er over de Z van VPZ
te vertellen 7 7 maart zal dit wel
aantonen maaMflÎhet programma valt al
wat te rapen. De tema's werden beperkt
in hun aanlal en werden scenischer
uitgewerkt (zoals regisseur Paul Celis in
een interview met 'De Morgen'
beweerde). zodat de duidelijkheid een
grotere levenskans kan krijgen. De stal
van progressive artiesten werd gevoelig
uitgebreid en vernieuwd. Aldus werden
de omstandigheden geoptimaliseerd om
het Zangfeest een grote relevantie,
strijdbaarheid en overtuigingskracht mee
te geven.

VPZ: v + p + Z?
vervolg 'Van de voorpagina

de oplossing van het nationaliteiten-
vraagstuk, geplaatst in de belangrijkere
sociaal-ekonomische omgeving.

Welk Vlaanderen staat het VPZ dan
voor? Het moet een samenleving zijn
waarin elk individu tot volledige
ontplooiing kan komen. Dit is enkel
realiseerbaar in een zichzeltbeherend
Vlaanderen. Binnen het Vlaanderen van
nu, dat nog mijlenver verwijderd is van
het beoogde doel, vertaalt deze
stellingname zich in der volgende
aktiepunten : strijd aan de zijde van dat
deel van de Vlaamse bevolking, dat het
meest uitgebuit en onderdrukt wordt,
iegen de premissen van de VEV-burgerij
en de multinationals in - strijd tegen elke
vorm van maatschappelijke en sexuele
onderdrukking - benadrukking van de
solidariteit tussen aJle volkeren - strijd
voor het behoud van het Vlaamse milieu
in de ruimste zin van het woord - strijd
voor een volledige ontzuiling - strijd voor
een rechtvaardige wereldvrede, voor een
demokratische defentiebeleid, voor de
ontbinding van NATO en Warchaupakt
en tegen de atoomwapens.

Het zichZielfbeherend Vlaanderen moet
twee essentiële lcemnerten in zich
draacn : zdfbestuur en zeUbdteer.
Zelfbestuur is een temt om de makro-
politieke orpnisatie te scbetse en duldt
eiaenlijk siedIts op een demokratiJchc
henormina bimIcn het 1capitalismc. Om
te verhinderen dat dit xUbestuur alleen
de macht overhevelt naar een VJaamse
topklaue moet de mikro-politicke
struktuur zelfbeheer worden.

Een aantal andere standpunten willen 'We
kort vermelden. Brussel is een Vlaamse
stad en kan geen aparte deelstaat zijn. De
rechten van Vlamingen en gastarbeiders
moeten in Brussel gewaarborgd blijven.
Gastartbe.ders moeten stemrecht krij-
gen. Het Duitslalig gebied moet het
slatuut van autonoom distrikt krijgen
binnen het Waalse gewest. Voeren is en
blijft Vlaams en de ekonomische
verfransing moet gestopt worden door
het daar kreëren van nieuwe werkgele-
genheid.

Lees ik dat goed,
wordt er over amnestie

gesproken

Een apart paragraafje moet gewijd
worden aan het manifestpunt. dat wel het
verst gaat in zijn benadrukken van de V
van VPZ binnen een progressief kader.
Het VPZ heeft in zijn manifest een
duidelijk standpunt ingenomen ten
opzichte van het 'superheet' hangijzer
'amnestie'. Dat alleen al is een
belangrijke poging tot het bespreekbaar
maken van de repressieproblematiek
binnen progressieve kringen.

Wat stelt het VPZ rond amnestie? Zij
verzetten zich zowel tegen de ongenuan-
ceerde eis voor algemene amnestie als
tegen de gedachtengang van bepaalde
Belgisch-nationalistische middens. die al
even ongenuanceerd tegenstander zijn
van amnestie en elke oplossing van het
repressievraagstuk afwijzen. Het VPZ
wijst op het historische feit dat kleine
kollaborateurs nog altijd asociale
gevolgen ondervinden van de repressie,

terwijl grote kollaborateurs senator en
minister kunnen worden. Daarom wordt
geopteerd voor de uitwissing van
bepaalde asociale gev olgen voor de
kleine kollaborateurs, vanuit deze
gedragslijnen: individuele behandeling
van de dossiers - uitsluiting van beulen,
verklikkers, moordenaars en ekonomi-
sche kollaborateurs - uitwissing van alle
gevolgen voor hen die niet veroordeeld
zijn maar last hebben door hun
inschrijving op de lijsten van de
krijgsauditeur - een nationale oplossing -
een aan de uitwissing gekoppelde
principiële veroordeling van de kollabo-
ratie en van elke fascistische en
racistische propaganda.

Allemaal goed en wel
maar wat betekent

'dat nu

Zo gezegd, zo gedaan
maar hoe zit dat praktisch

Eerst zien. zei de blinde en dat kan dus op
zondag 7 maart. in de ~renahal te
Deurne, vanaf 14.30 uur. Het centraal
tema is Leve de geus, wat zal uitgewerkty
worden in samenzang. revues, een hulde
aan L.P. Boon en een totaalspektakel.
Voor info kan je terecht bij het VPZ, van
de Meydenstraat 25, 2200 Borgerhout of
op het nummer 031/33 45 63. en je kan al
kaarten in voorverkoop krijgen bij
Infodok, Bogaerdenstraat 79, 3000
Leuven.

Filiep Canfyn

Sinds 1968 is de Studentenbeweging grondig verdeeld in Links
en Rechts, en veel verder dan onderling slag voeren is men
sindsdien niet gekomen. Uit Hel Volk van 19/2 lichtten we het
volgende: "Een aanlal studentenverenigingen met ietwat
rechtsere signatuur, die zich verenigd hebben in de
Studentenvakbond Solidariteit, verwijten linkse groeperingen
dat ze sedert 1968 de hele besluitvormingsstruktuur van de
studenten in handen hebben genomen, hetgeen op dit ogenblik
niet meer in overeenstemming zou zijn met hun numeriek
belang." In de Panoramauitzending over de Leuvense
studenten kwam ook al duidelijk naar voren dat zowel
extreem-links als rechts kleine minderheden vormen. Wij
geloven dat nu het moment gekomen is voor het doorbreken
van de patstelling dogmatisch-links (MLB, SJW, SVB), -rechts
(KVHV. VUJO, NSV, CDS) om de nieuwe progressieve
stroming in Vlaanderen eeri stimulans te geven door de
Leuvense studentenbeweging eens te meer als katalysator te
laten werken.

Als jonge partij heeft Agalev grote nood aan mensen die
studie werk rond standpunten willen verrichten (bv. abortus,
werkloosheid, ekonomie, landbouw. onderwijs, ".) Iedereen
die wat voelt voor een progressief, basisdemokratisch
Vlaanderen zou deze kans niet mogen la ten liggen. Wij geloven
oprecht dat de progressieve Doorbraak geen taak is voor de
S.P., maar voor onbesproken mensen. m.a.w. Agalev wil de
aanzet tot Doorbraak zijn.

Op zuiver universitair vlak valt er ook heel wat te doen aan de
demokratie die vele "katholieken" nogal slecht lijkt te liggen.
Er mag van ons zeker een kritische evaluatie van het intern
funktioneren van de K.U.L. verwacht worden.

Wij stellen o.a. ook vragen in hoeverre het wetenschapsbedrijf
dat aan de K. U.L. ontwikkeld wordt systeembevestigend is en
m.a.w. of de mens hier niet in dienst staat van de wetenschap
i.p.v. omgekeerd.

Het zal ook wel al duidelijk zijn dat naast studenten ook W.P.
en A.P. hierrond kunnen samenwerken.

Naast het aanwijzen van goede initiatieven zullen wij zelf ook
een permanente vorming organiseren door aJternatieve lessen,
voordrachten en werkgroepen zonder echter in andermans
vaarwater te komen.

. Hoe dit alÎès konkreet zullen funktioneren bespreken wij op
woensdag 3 maart in het Agalev-huis, Mechelsestraat 157.

Heb je interesse, vind je Agalev wat vaagjes. of maar zozo, of
echt slap, er valt altijd iets aan te doen, kom gerust af. Je kan
elke woensdag langskomen van 14 tot 17 u .• laat maar een
berichtje achter in de Mechelsestraat met je naam en adres.

Namens een groeiende groep,

VAN VRIJDAG 5 TOT DONDERDAG 11MAART.......
Vat:: 16.00 en 22.OS ...
Film: 16.15 ai 22.210 u., .~ ,"

La'_"'c:tti
ÛIIft/lfI va FRANCOlS TRUFF.4UT

üe.,..
Vert.: 18.05 u.
F....lm: 18.20 u.

Het nolijke IIoertje trekt naar HoDywoodAlle'"
Vert.: I3AS en 19.50 u.
Film: 14.00 en 20.05 u.

Endless Leve
MeI BROOKE SHIELDS: een film van
Franco ZefJirelli

Alle daaCD
Om 24.IOu.

EEUWIGE·LlEFDÈ •••
een filmvan met
FRANCO ZEFFIRELLI •BROOKE SHIELDS
I Romêo&Julietl MARTIN HEWITT (TheBlueLagoonl

,
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Gesloefd op de sofa VETO's filmblad-
zijde doornemen: het is de utopische
droom van velen. Niet evenwel voor de'
montere D.A.F.'ers, wie na de dagelijkse
sleur immers nog de Volksopvoedkundi-
ge Taak wacht. Voor betaalde nachtwer-
kers is er geen geld. Waarom geen
gesubsidieerde vrijgestelde of gewetens-
bezwaarde aanvragen 7 Alle organisaties
die in de marginaliteit (willen) leven en
die zichzelf respekteren, hebben toch
zulk semi-staatspersoneel, merkt Marq
Merxteken, als gedegen (jawaade, maane
joenge) A.S.R.-Gauchist, op. Uit princi-
pe, aldus Harry HoubeaLuc Delarue en
Stef Mertens in koor (en mede in naam
van alle andere D.A.F.-Kollektivisten),
want D.A.F. is en blijft uitsluitend
vrijwilligerswerk.

Overigens is de zware last van het vele
werk voor de D.A.F.-felaars onvoelbaar
licht tot zonnig aangenaam (met opkla-
ringen) om te torsen, niet alleen vanwege
bun bewonderenswaardig idealisme:
ook, zoals het een demokratische
kollekte past, kent D.A.F. geen taakver-
deling (wel een Beurtrol). Iedereen helpt
iedereen bij alles: Elckerlyc projekteert.
zit aan de kassa, maakt teksten, stelt mee
de programmatie samen en treft mee alle
beslissingen. Iedereen is absoluut gelijk
en absoluut gelukkig. Absoluut!

Dat de een veel meer weet en kan dan de
anderen altegader is toch wel zijn
demokratisch-liberalistisch recht-van-
de-minst-verzwakte, zeker, tedju. Dank
zij de innige samenwerking (for better
and for worse jobs), de daartoe vereiste
polyvalentie van vaardigheden en ultie-
fIDC consensus-in-the-(meditatieweek-
)end (wat anders is Ons de Ware
Demokratie ?), is het wat moeilijk om tot
de DAF-werking toe te treden. De
vriendelijke kliek spreidt nochtans
bereidwillig de ledematen voor eventuele
sympathisanten, Mann oder Frau ganz
Egal, natürlich. Wunderbar l
Dat zo'n naar bloemen ruikende ne(s)t
van werkingsstrukturen (zonder be-
roepsmensen dus) vaak in de praktijk wat
amateuristisch klommelwerk oplevert,
ligt soms aan de gebrekkige infrastruk-
tuur (no cash) waarover DAF beschikt,
en soms ook niet ... Maar 't is allemaal tof
en sympathiek, niet, tout.faire ensemble?
Heel de werking spruit trouwens orgä-
nisch voort uit .de bewuste politieke
principeskeuze. die ook herkenbaar is in
het doen en laten van DAF.

Avec des idées
revolutionaires

ten van een ex-clnemadqrp

En de ezel, hij stampte voor~

voormalige Griekse kolonelsregime (in
Z), verguizen ze hem nu om zijn
traditionele, onfunktionele vormgeving ~
. Jorge Sanjines (Boliviaan) daarentegen
krijgt nu veel krediet, omdat hij het
verzet tegen de Baviaanse diktatuur in
zijn land in nieuwe of adekwate
filmtaalvormen giet, waar hij 'vroeger
niet politiek-ekstreem genoeg heette te
zijn.

Het progressieve van DAF bestaat er
verder ook nog in om het gevestigde
bioskoopcircuit smalend de rug toe te
'keren door zich slechts te ontfermen over
diè films die in de kommerciêle kermis-
molen niet mogen/kunnen meedraaien
vanwege tè politiek of tè artistiek, of,
vreselijk I. beide.
De Sanjines-retrospektieve past hier
weer perfekt, als voorbeeld uit de
programmatie van het eerste semester.
Dat het programmereri van Hlrosllima
moa Amour en E~rieur Nuit of -in het
wat minder opwindende 2de semester-
een driedaagse rond Fassbinder in dit

kunst, want de kringkas spijzen is
natuurlijk een goed doel dienen: je nodige
de eenzame student uit tot gezamelijke
ontspanning met de kursusgenoten en
.nog wel voor weinig geld, dat hem
tenslotte, in the long run, toch weer ten
goede komt, niet 7

De rijke
filmkijk van Dijk

Met de heer Dijk een Filmboompje
planten is geen sinecure. De meeste,
onschuldige, en ook de meest onschul-
dige oprispingen Jan Hientwege in de·
richting van Historische Uitspraak over
Filmessentie werden met een lapidair
"serieus blijsen" wegg~~mpeld (alsof
wij ons tot humor zouden verlagen, seg)
of tot Slisse en Cesar-act gedegradeerd
(genre: wette gaa et 7 woarom vrogt et
dan 7, in sappig Leuvens). Reden: Dljks
achterdocht voor Kultuur met K, en zijn
rotsvast geloof in Film als kultuur in ka-

(geld)beugel, wegens niet dilettantisch.
Wat belangrijk is in het filmwezen. is niet·
zozeer de semantiek van de pellikule
(Dijks wantrouwen tegenover de
pers is groot, met uitzondering, ah oui,
voor Veto, het blad dat hij, zelf gezien!,
gretig verslindt), maar de hele entourage.
Een filmpie, relallt!!l, meepakken in een
dijk van een zaal, 'zeteltjes in pantervel,
ijspralinetjes kopen Voor 't vriendinneke,
en ijverig noteren. welk soort bier het
minst de gezondheid 'schaadt. Uiteraard
hebben wij hiertegen enige ideologische
gewetensbezwaren: bonbons aan quasi 10
franken het stuk, zetels die na de reklame
het zitvlak ernstig afvlakken, het is niet
verantwoord. De kwaliteit van de films 7
Who cares?

Bovendien, Dljks programmatie maakt
gestage progressie! (2)
Zo is er het opvallend gebrek aan
seksfilms tegenwoordig. Sed Rex dura
Sex is, behalve Latijn, ook voorbijge-
streefd. Nochtans hebben wij nooit de
intentie gehad Dijk dààrvoor in de tas te
kruisen. Deel Ivan onze serie gaf
duidelijk (hopen we) weer hoe de Sexy
Rexy-praat voornamelijk stoelt op
hypokriet gedrag van Jean P., al even
hypokriet als het Leuvense CVP-bestuur
dat op tijd en stond even obligaat moord
ende nylonkous krijt, maar toch schijn-
heiligerwijs zich verrijkt met de 15% taks

F
I
L
M
I
N Als pintje bij paaltje komt: Student en Burger hand in hand door Dijksfilmland

verband open deuren intrappen is, wijst
op een inkonsekwentie. Deze films
komen kommercieet redelijk aan hun
trekken of zijn allang gestandaardizeer-
de vernieuwing uit den tijd van bomma.
Harry Houben geeft in.naam van DAF toe
, dat je toch ook openingen naar het grote
publiek moet kreèren (wie ga je anders .
opvoeden? de opgevoeden 7)en dat af en
toe eens 1 volle zaal zelfs voor DAF
prettig aandoet. Kassa! Ook idealisten
zijn van stof ende .asch...

Vakidioten
pakken poen

Soms zijn studenten ààk idealisten, ritaar
evenzeer slechts Vergankelijk. Met de

DAF is namelijk geen filmklub. Het is in regelmaat van een zandloper voelen'
wezen uitgedacht als een progr~ieve kringen de onhoudbare behoefte op-
organizatie van politiek daklozen die op komen om films te programmeren, ter
een bewuste en' -makende manier ro~d aanvulling van het al bestaand~ aanb(~(1.
film Willen werken, omdat dat toevallig Ze worden door de erkende mstanUes
(1) hun gemeenschappelijke hobby is. ervaren als klein mannen die met vuil
Oorspronkelijk gebeurde alles nogal in fikken de pas geverfde muur bepotelen:
het wilde weg: de politiek stond centraal ze komen immers meestal in alle
(primauteit van de socio-ekonomische onschuld op het kommerciëlc terrein van
basis of zoiets), en de films -waaronder de big business getippeld en serveren ten
vele van dubieus gehalte- werden overvloede kaskrakers als HaroId ad
geprogrammeerd uitsluitend om ~u~ _ 'Ma_e Nexi Stop .GreeIIWIdt VUJaee.
sensibilizerende thematiek. ProgressIVJ- Ame~ Gleolo, De Grut Ga.y of
teit ~ wel de ~hap, het (meest S8tyrleOll.
populaire fIlm-}medlum was de massage .
en hoe duidelijker luider en brallender Daarmee vullen ze wel het door ons-al
dat van het scher:n kwam afdondCren, herhaaldelijk ge1ndikeerde gat der
hoe beter. . interessante reprises. Maar of ~t hun

taak is...? RasteUi denkt van met. De
zalen worden overigens barstensvol
gelokt onder een handige dekmantel:
"vakfilms" . De link naar de stof van de
prof verantwoordt alles, al is dat ~l
zowat het enige -dat hun praktijk
onderscheidt van AV-Vikings, die vorige
week de revue passeerden.
De gebezigde truuks om de 16mm-kopies
zo goedkoop mogelijk voor de argel~
betalende toeschouwer te brengen, ZIJn
immers vaak even dubieus als die van de
anarchistische zuippiraten. Toch zihl.ze
niet ,eveq ,doorgedreven kakkers oj) de

In de vorige àfleveringen stelden we respektievelijk de smakel~sbeid van het publiek (deelt)
en de poengeilheid van de. distributeurs (deel 2) aan de kaak. In deze aflevering nemen onze
gesprekspartners zichzelf op de korrel door~hun radikale (DAF), genuanceerde (Rastelii) en
grappige (Dijk) visie te geven op wat zij onder kwaliteitsfilm verstaan, en wat zij nu juist van het
filmwezen verwachten. Als U deze opvattingen met de praktijk vergelijkt, staat deze aflevering
garant voor heel wat agitatiegenot.

L'· ensemble sympa.

Met de jaren komt echter het verstand en
DAF heeft inzicht verworven, dat hun
koers enigszins anders is gaan oriën-
teren: de revolutionaire samengang van
vorm en inhoud, of, beter, van materiaal
en uitwerking.
Het politiek ekstremisme van de~-
schop werd verruimd naar de meer op het
medium zelf gerichte. esthetische aspekten
van een film.
DAF stelt dat revotWionaire film alleen
kan in een revolutionaire, vernieuwende
vorm. Waar ze-vroeger Costa Gavras
prezen om zijn ,ian~aIlen op Bv. het

klein.
Dijk zoekt hiervoor zijn houvast in de
ontstaansgeschiedenis van de film (Jo
.Röpcke: Geschiedenis van het filmme-
mum. deel 1): de film komt van de foor,
en is blijkbaar, vanwege zijn geboorte in
het plebisciet, gedoemd op het nivo van
een ordinaire ballentent te blijven, quoi?
Deze, ondanks zijn ahistorische preten-
ties, toch historische uitspraak vult
ongeveer de, helft van ons bandgerecord
gesprek, zodat wij, bij herbeluistering. de
indruk opdeden dat er ook wel eens met
onze ballentent gespeeld 'erd.
De onzin die Kultuur is wordt door Dijk
aldus doorgespeeld naar RasteUl, wiens
aura van Kultuurdrager door' onze
gesprekspartner achteloos wordt wegge-
wuifd. Toch konden wij in DIjks boude
lapidaire uitspraken een zekere persoon-
lijke filmkijk deduceren (dit wordt
psychanalytisch). Kompleksiteit vinden
in ogenschijnlijk simpele, ongerelateerde
uitspraken: het siert de intellektueel in
ons.
Zo is er Dljks inzicht in de rijke
betekenisschakering van onze Vlaamse
taal. Woord in kwestie: het adje~tief
"goed". Een goede film is enerzijds een
film die volle weg 'trekt ,een film zonder
kliënteli bewijst .. zijn tracht~loosheid.
Bon. Anderzijds -in een andere kontekst,
wel te verstaan - herqnt men een goede
film aan de sublieme afwezigheid van
publiek. Hier staat "goed" equivalent
aan Kultureel, wat zich recht evenredig
verhoudt met Onbegrijpelijkheid, Bood-
schapperigheid, Intellektuele Larie, voer
voor geestelijke masturbatie. Ook bon.

Voegen we beide statements samen,
komen we aan de essentie van Dljks
filmvisie, gekaraktiseerd, symbolisch, in
de bonbon. Film was, en moet blijven,
volksvermaak, ontspanning, met soms
een' zuchtje inspanning: Altmans
M.A.S.H., Petersens Das Boot, of
regisseurs als Lelouch (DIJk geeft
trouwens blijk van een nostalgische
voorkeur voor het Frarw; _genre) of
Sergio Leone kunnen al<\~ door de

op die "vuil filmen". Heer Dijk, dit was
geen, pleidooi voor het herinvoeren van
seksfilms. U hebt bewezen zonder te
kunnen. Volhouden, joeng!

Wassen wij
Rastelli wit?

Waar Dijk rondborstig uitkomt voor zijn
je m'en (ou-mentaliteit over wat hij
draait, wil Rastelll de verantwoordelijk-
heid voor de kwaliteit van het gedraaide
wél op zich nemen. Wat hem veel meer
.dan Dijk vatbaar maakt voor kritiek.
Rastelll zit, dunkt ons, in een soort
twilightzone tussen de wil om het 'betere'
ie promoveren, en de realiteit van
distributeurs, plus de bijna automatisch
afvlakkende last van een monopolie. Van
opvatting gedraagt hij zich als Kultuur-
drager (zoals DAF dus, maar dan een
Autonome Kunstopvattihg (3) , los van
enige praktische heilsverwachting), qua
uitvoering is hij, net als Dijk, een
kommersant wiens liberale plicht het is
munt te slaan uit wat hij als brood-
winning heeft gekozen. Wanneer deze
diskrepantie té sterk geprofileerd wordt,
zoals met de ultra-droeve programmatie
van de laatste weken (maar ook dat is
subjektief),' bekruipt Marq wel eens de.
neiging RasteJli van "Schijnheiligheid te
beschuldigen (e.a. proliferaties van
scheldwoorden).
Er zijn dus wel steeds, naast de onder-
hand wel bekende "mijn handen zijn
gebonden door Brussel", verzachtende
omstandigheden. Het blind kopen, bvb.
lijkt door het overweldigende aanbod
bijna een noodzaak. Dat mep dan nogal
makkelijk terugvalt op vaste waarden, is
logisch; en wie kan voorzien dat de
nieuwe Penn (cfr. vorige week), Brooks
of Altman (hoewel... (4) ) plots een
pijnlijk debiel nivo halen? Het verwijt
van Dijk, als zou de film tegenwoordig te
eenzijdig zijn, zou best wel eens kunnen
opgaan. Het terugvallen op André
Meloen, een Gevestigde..Nul, gaat dan
natuurlijk weer te ver. Hier klinkt

duidelijk kassa, tenzij Zotte Ollanders
tegenwoordig ààk Kultuur maken ...
Andere verzachting: de uitbreidings-
problematiek van de Stadlo's. Door
overaanbod het wegkwijnen. van het
"Studiogenre" ten voordele van krakers,
an inevitable commerciallaw (but one of
inertia), Bij uitbreiding, beloofde RasteW
zou Studio 1 terug tot raspaardje-
keurbios omgedoopt worden. Wat
fundamenteel fout is: de Studio 1-
projektor draait per uur een tweetal
minuten sneller, zodat men beter dààr
'Madam Kloots kan draaien (een vlug-
gertje, dus).
Maar wat verstaat RII$teUi nu onder
"Stluliogenre" ?
Hij definieert de goede film alleen
kwalitatief, en laat Dijks kwantiteits-
theorie waar hij hoort (prullenmand,
dus). Dat sommigen hierin weer hypo-
criet gedrag onderkennen, laten wij
buiten beschouwing. Een goede film
definieert zich volgens Rastelll negatief
en intliitief; negatief door gebrek aan een
theoretisch raster dat op zich kwaad en
goed onderscheidt (vb. links/rechts;
kommercieet/subversief), intultief waar-
schijnlijk (eigen.interpretatie) omdat film
zich méér dan elke ander kunstvorm
leent tot onmiddellijke waardebepaling,
voor enige bewust-theoretische bezin-
king. Zo zoekt Rastelll niet naar één of
andere politieke motivering voor het al
dan niet draaien van De Man.VIUI IJzer;
vindt hij een nochtans door velen als
smakeloos bestempelde La Pelle goed,
net zoals hij in bewondering stond voor
.Antonioni's Il Mlstero dl Oberwald,
afgedaan door vele kritikasters als
nutteloos (video}experiment.
Slaan wij er de lijsten van de N.I.V.W.F.-
films op na, dan blijkt meestal een 60%
van de lijst onze goedkeuring mee te
dragen (dat ondingen als meesterslijm
Tbe Competition of L' Amour Nu -
waarvoor zelfs het etiket superslijm nog
tê vleiend is- deze lijst ontsieren, zullen
we maar argeloos vergeten). By tbe way,
Ons Aller Kultuurministerie heeft
beslist deze Ontwikkeling voor het
Platteland (Ie plat pays) niet meer te
sponsoren, zodat dit initiatief dra
afscheid van ons zal nemen: wie zei weer
dat de situatie niet déseperée is in ons
klotelandje?
Om niet als RasteUi-adepten afgeschilderd
te worden, nog een laatste ezelsstamp
tegen' Rastelli's scheenbeen. Juist het feit
dat zijn filmvisie het dichtst de onze
benadert, maakt ons dubbel koleirig dat
hij de Leuvense student-klant dommer
acht dan de Waalse ratjes (sic) van
Louvain-la-Neuve, waar het nivo -van
programma tie een stukje hoger ligt.
Zet hem op, Jos!
Volgende Week: Was het verledenweek de
laatste aflevering? Jan H. dank: zijn
medewerkers Mark Merrickx, Marq
Erratum, Marq 1., Marq Merxteken,
Marco "Gelati" Solo en Mark Vach«.Eén
der volgendeweken lichten wede reeks nog
toe in het maandogavondfilmprogramma
'van Radio Scorpio.

Voetnoten

(1) zo toevallig is dat ook niet. Wie er
Kracauer e.a. filmtheorieprominenten op
nahoudt, weet dat film voornamelijk als
massakunst wordt beschouwd. Film
wordt veel vergeven.' .
(2) Zoals vorige week: met de nieuwe
TrufIaut en een goeden ouden Antonioni
Proficiat!
(3) De Autonomie van Kunstopvatting
kan, naargelang eigen invalshoek, als
ultrakonservatief of wreed subversief
beschouwd worden. U kiest maar.
(4) Het is wel Rastelll zelf die Popeye
bedenkelijk vindt. Persoonlijk hebben we
in onze kinderlijke onschuld van het live
stripverhaal enigszins weten te genieten.

Jan H. Verbanek
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Asphaltnacht : 0 Film', drugs,
rock '0 roll

Op 8 maart tonen de Mussolinidansers van D.A.F. -in A.V., om
20.30 u. (zoals iedereen onderhand wel weet)- de in 1980 gedraaide
film van Germaan Peter Fratzscher, Aspbaltnacht: asfalt, vanwege
on the road, nacht, omwille van de marginale aantrekkingskracht.
Voor wie alleen geinteresseerd is in besluitvorming: het is een lauw
produkt, een grijze middenmoter, ongeveer zoals Warehem in onze
eerste klasse, Een korte bespreking dus, op het nivo van de film ...

AsphaItnadlt is de zwakke Westduitse
uitgave van Extfrieur Naft (van Bral,maar gene brei). De lyrische toon, het _

sympathieke defaitisme, kortom de K b t Y . (I) Het is de laatste keer dat we dit vies
esprit français blijft in Asphatlnacht awa a a asunan woord laten vallen voorwaar .•
echter steken in Wagneriaans doem- h d ht '
denken, in Onnoemelijk Veel Clic~- • er ac Mark ~non,
Gezwam en Depressieve Mode-Pose. cum fogelkuifken
Zoals Ext&iear Nlllt al door ieder
liefhebber in de Studio bekeken was voor
hij op de D.A.F.-lijst belandde, zo
houden wij Aspllaltudlt, na T.V.-visie,
ook voor bekeken.

Tien jaar geleden stierf de Japanse auteur
Ka_bata y~. Deze was de eerste
Japanner die de Nobelprijs voor Letter-
kunde (in 1968) ontving. Centrale

Het onderwerp van de film is, uiteraard, gegevens in zijn werken zijn: de teleur-
deMargi/lOliteit, het leven aan de zelfkant gang van de Japanse traditie en van de
van de maatschappij. Waar wij geen schoonheid ". Hij noemde zijn latere
bezwaar tegen hebben. Ook wij onder- werken ElegIeën. op de Japanse traditie.
vinden dagelijks de loniless of th« top. I?e Ja~anologle (onderdeel van de
Wat wij niet zo leuk vinden is de manier sinologie) van het departement Oriënta-
waarop deze isolatie doorleefd wordt lisriek zal deze auteur gedenken, en
namelijk dor de rock en roll-mytbe. E~ ~arvoor richt zij volgende aktiviteiten
aangezien rockmuziek de meest kom- JO :

mercieel uitgebuite en marginaliteit per
meter vinyl verkopende industrie is,
begrijpt u wel hoe overtuigend de
karakters zijn van Angel, de bijna
gepensioneerde post-68er (I) die met een
Bom To Run-Jaguar (kost toch geen geld
zeker?) de Westduitse wegen onveilig
maakt, en van Johnny (on the dole), een
gepuiste versie van RottenJLydon, met
iets minder charisma toch. Het ergerlijke
aan deze film is dat Fratzscher de rock'n
~oll mythe weigert te doorprikken,
integendeel zélf muziek als min of meer
volwaardig alternatief propageert. Wat
dus wel afbreuk doet aan de cinéma-
v/ril/-pretenties van een cineast die nog
met een reus va neen jeugd kater rond-
loopt en al dat zevenstuiverig sentiment
op de pönx wil overdragen. Poten af, hè

Rotten Springsteen
against the world

jongen.

D.A.F. Berg.A.F. ?

Wij zijn niet erg gelukkig met de huidige
programma tie van de DAFkens. Waar
semester Ions verblijdde met krakers als
Nortbem Lights, Extérieur Nuit (leuk
weerzien), Lightning over Water (idem),
Hlroshima mon Amour (idem), of Bruxel-
les Transit (idem), en de tweedaagse met
N.I.X. (zal wel een grapje zijn, zeker,
mannekes ?), gereduceerd tot ééndaagse
vanwege niet erg professionele Sleutel-
kwestie, driekwart suksesrijk was met La
Notte (een idem-film, of course) en Die
Ortliebschen Frauen (half goed), biedt de
sombere toekomst weinig gelegenheid tot

bezoek: een driedaagse rond Triestige
Filmplant Fassbinder (waarover wij
binnenkort uitweiden in de aflevering:
Geef Mij Maar Herzog), een elfentwintig-
ste vertoning van LeBons Hellegat en
andere realistiese prenten rond de socio-

Op maandag 15 maart om 20 u. zal er in
het Sencie-instituut(Ravenstr., tegenover
de centrale bib), op de derde verdieping
(03.02) de film A Page of MadDess
gedraaid worden.
Deze film van Kinugasa, uit 1926, is
gebaseerd op een scenario van Kawabata
Er wordt in deze film een sfeerbeeld van
een gekkenhuis opgeroepen. Het is een
stomme film met een ritmische muziek
op de achtertaal.
Een man werkt als klusjesman in dat
gesticht om dicht bij zijn vrouw te
kunnen zijn, die van een verdrinkingspo-
ging van haarzelf en haar baby is
opgenomen. Toch kan de man geen echt
contact hebben met zijn vrouw. Hij kan
vaak alleen maar triest toekijken. Deze
triestheid vormt de schoonheid van die
man. Schoonheid en Droefenis gaan in
Japan onafscheidelijk samen. De film
eindigt abrupt na een mislukte revolte.

Naast deze film zullen er nog twee
lezingen worden gehouden:
Op woensdag 17 maart geeft prof. Van de
Walle een lezing, om 20 u., op de 8ste
verd. van het fakulteitsgebouw W & L.
Deze lezing wordt gevolgd door een paar
korte films over de Japanse kultuur.

Op donderdag 18 maart, 20 u. zal prof.
Lathouwers de auteur Kawabata verder
belichten, dit in een lezing die zal
doorgaan in de Kleine Aula.

Iedereen wordt op deze manifestaties
vriendelijk uitgenodigd.

.PoP in België
Donderdag 11 februari had in de CITY 2
in Brussel een dabat plaats over
popmuziek in Belgie. Moderator was Jan
van Rompay en op zijn schoot zaten Kurt
van Eeghem, bekend van radio of T.V.;
Peter Cnop, popjoumalist van het
weekbla<l KNACK; Mark Didden,
voor mali, popjournalist van het
weekblad dat beweert dat het niet zo
dom ... ; en Walter Grootaers, midvoor
van de Kreunen.

Vanbij het begin van het debat werd
popjournalistiek herleid tot
rochjoumalistiek, sezien de.evolutie van
de laatste jaren, die begon met de
punkbewegin, in Enaeland en op
nationaal vlak door Raymond van het
Groenewoud werd insezonaen.
Alhoewel de meeste Belilsche
rockgroepen in het Engels zil1Fn. bracht
Mark Didden aan, dat de direkte
voertaal van rock 'n rol! de
Icommunilcatie met het publielc is, - en dat
schijnen de meeste Bellische groepen te
missen. Volgens Peter Cnop zijn er te veel
groepen die beginnen met allures van
grootse artiesten die Vorst Nationaal
halen en daardoor geen voedingsbodem
hebben. Aldus wordt het optreden zelf te
koel (hé jongen), te afgevlakt en het
kontakt met het publiek gaat verloren.
Van de Kreuners. wier présence in de
beginperiode ook te mat was, kon nu
gezegd worden dat zij met hun
Nederlandstalige teksten, hun dansbare

kwaliteitsmuziek en verzorgde
podiumact, een internationaal nivo
bereikt hebben. (Walter Grootaers was
het daar roerend mee eens)
Van hun el~ Nachts kouder dan

buiten, zijn momenteel trouwens
22 000 exemplaren verltocht wat enorm
veel is voor een land als Belgte, waar de
verkoopcijfers van een zeer sterlte LP
ar:middeld rond de IS 000 exemplaren
liaen.
De situatie van de roc:kmuziek in BeIgIe
werd tamelijk goed bevonden (Peter
Cnop was de meest pessimistisc:he van
het aez,elschap) maar het is nOl té vroea,
aldus Marlt Didden, om reeds een
voonijdiae analyse te maken. In dit
verband werd nOl gewezen op het gebrek
en de nood aan een de,elijk
roc:kprogramma - op de Bel,ische
teievisie. Het~uspekt van een rock-
poep wint nog altijd aan beIan, en de
beboefte -aan belcendrnalcina van zowal
nationaal als internationaal talent kan
niet oPJCYal1Fn worden .door een
veertiendaags muziekprogramma van SO
minuten. Het debat over popmuziek in
BeIgIe werd besloten met de volgende
eindbalans: Belgie is een klein rock land;
maar als je op 5 miljoen mensen toch 7 à 8
rockgroepen vind die op een tijdspanne
van I jaar ieder één goede single kunnen
produceren, neem daarbij nog een
tweetal kwaliteitselpees, dan mag je de
waarde daarvan niet wegcijferen.

M. Wijnants

-ekonomische realis, zoals Passe ton BK
d'Abord (reeds elfendertig keer op TV
geweest, hoor). Nou. In dit licht is
Fratzschers Aspllalt.acht de ideale
opwarmer. Heren, dames studenten,
koester Uzelve met deze film in de warme
bevestiging van uw persoonlijk gekulti-
veerde, romantische marginaliteit! Wij
zullen u na de film, in de gezellige
eenzaamheid van het stamkafé, uitge-
breid relaas brengen van de Match Van
De Maandag. Zo ziet U na een leuke,
nietszeggende prent ook eens een
gelijkaardige tronie, sakkertwee.

Het ftlmlel'en in Leuven oadermekea
is posen een GorcIiaaIIte kRoop te oatwarren.

JeaD H. en Mark VacW (oaze
hakbiJlkommiliie) hebben bet beft
in haaden lenomen en er eeas

loecl bet mes in lezet.
Toen liep bet belemaal mis,

wat nopl wat kopbrekens bezorgde
aaD tik- en Iay~ut-ploeiea.

Uit pure waRhoop
zijn die daa maar

een filmpje paD kijken.
Heeft deze reeks

dan toch iets
'teweeggebracht .•. ?
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Haiti:

- blauwe zeeën, bruine stranden, zwarte armoede
lingshelpers of de Belgische vice-consul
in Hàlti, kenbaar worden- uit te werken
in konkrete projekten die dan ingediend
worden bij het ABOS en daar dan op
mede-financiering kunnen rekenen.
Protos, een groep jonge vrijwilligers
(alleen de sekretaris wordt half-time
betaald) die met hun kapaciteiten het
binnenste van de "parel der Antillen" een
beetje leefbaarder maken.

Ondertussen zijn een 2O-ta1 projekten
gerealiseerd -sociale woningbouw, vis-
kweek, alfabetisatie, watervoorziening,
windmolens, koffieplantages ... - bijna
uitsluitend door inlanders, onder het
katalyserend oog van een paar Vlaamse
ontwikkelingswerkers.

Maart '82 is het ons beurt; voor
verschillende waterleidingswerken zocht
men een bouwkundig ingenieur, iets wat
reeds jaren als een ideaal achteraan in ons
hoofd speelde. Voor een periode van 3
jaar trekken we er als vrijwilliger op af.
Wat zijn de projekten ? In Hlncbe, een
stad van ong. 20000 inwoners, moeten de
mensen het momenteel stellen met
rivierwater voor al hun behoeften, dit
met alle gevolgen vandien ; wormziekten,
bloedarmoede, darrnamoebiase, tyfus,
paratyfus, ... Alleen de invoer van
drinkbaar water kan hieraan verhelpen.
Een 1000l kilometer van de stad moet een
bron worden gekapteerd en naar de stad
worden geleid waar het dan d.m.V.
openbare fonteinen wordt gedistribueerd
Kostprijs van het projekt; 19,2 miljoen
waarvan 14,4 miljoen door ABOS; op
voorwaarde dat Protos 4,8 miljoen vindt-
er zijn nog een paar honderdduizend

frank te kort.

Pérac telt achtduizend zielen maar heeft
niet het ganse jaar door water; een
artesische put kan in het droge seizoen
niet instaan voor de behoeften. Een
windmolen met daarrond een betonnen
vloer met drinkbakken kan hier voorlo-
pig volstaan. Kostprijs ongeveer 2
miljoen, waarvan één vierde eigen-
financiering - ook hier is nog een gat in de
portemonnee.

Het waterleidingsnet van Fort Liberté
moet worden uitgebreid naar een sociale
woonwijk; eigen inbreng 173000 frank in
'82, en 309000 frank in '83.

Allemaal grote bedragen -niet voor
een studentenbudget. Toch is het zinvol
en belangrijk hierlangs een bijdrage af te
staan; bij elke gegeven frank past ABOS
drie frank bij -dat zijn dan al 4 druppels
op een hete plaat - en ontwerp en
uitvoering van de projekten wordt zo
sober en rationeel mogelijk gemaakt.
Neem nu Hinche : 20 miljoen om
twintigduizend mensen water te geven,
achteraf praktisch geen werkings- of
onderhoudskosten, dat is 2000 fr. per
inwoner voor Ijaar water. (Hier betaal je
450 fr. voor het huren van een water-
compteur gedurende 3 maand). Als je dus
100 fr. langs de kant kan leggen maakt
ABOS daar 400 fr. van en kan Je zeggen
dat je 5 Hàitianen een jaar water hebt
gegeven.

Hàiti, de "parel der Antillen"; een
ongelooflijk kontrast tussen enerzijds de
natuurlijke schoonheid - uitgebuit door
Westerse zon- en bikiniverkopers en
anderzijds de nijpende armoede van zijn
'5 miljoen inwoners- uitgebuit en verne-
derd door zijn eigen regering endiktator
voor het leven Clautk Duvalier. Een
analfabetisme van 90%, officiële mini-
mumlonen van 48 BF per dag, maar wie
werk vindt mag tevreden zijn met'15 tot
20 BF, 75 % is werkloos, geen enkel ander
land verbuikt minder calorieën per hoofd
dan Hàlti.

Vrijdag 5 maart

THEATER 20.30 u. Zoo Story werkvoorstelling door Willy Thomas
In Vlamingenstraat 85; 60/50 fr.

CAFE CHANTANT 11.00 u. DiMrte in 't Stuc
Toegang gratis

Zaterdag 6 maart

VERNISSAGE 10.30 u. Dtllfy Tlllkelfs stelt tentoon in Gallerij EMBRYO/
Lipsiusstr. 20 - inleiding doçr dramacursisten van het DACEB

BAL 10.00 u. Met De /(re_n, en fuif met diskobar van Rlltlio Celf"tIIIl
In zaal Hof ter Lo, A'pen; 150/120 fr. (org. A'pens advokatenkollektief)

SYMPOSIUM 10.00 u. De IÜmocrlltise,;"g _ "et hoger olflÜrwijs;" VlllIllflÜI'f!If
L.U.C., Campus Diepenbeek (Org. Vlaamse Leergangen)

Jlàtti staat model voor een regerings-
vorm uit vervlogen tijden; deze van
operette-diktators die in groteske stijl
hun land als hun privé-onderoeming
runnen en waar ondertussen het miljoe-
nen voetvolk verkommert in grote
sloppenwijken. Op hoge leeftijd droeg
Papa Doe de macht over aan zijn toen
achttienjarige zoon en gewezen boks-
kampioen Baby Doe, maar niet alvorens
een demokratische presidentsverkiezing
met I kandidaat. Officiële score van de
verkozene ; 2391916 stemmen voor, 1
tegea en 2 blanco! Nu, tien jaar later, is
één ding bewezen; het wordt noppes.
Blauwe zeeën, bruine blote-borsten-
stranden, zwarte armoede. .

Zondag 7 maart

THEATER 10.30 u. Alllftekelf;"gelf ... If eelf dolk door BKT (stuk van A. Stolper)
Stuc, 120/100 fr. ; org. Passage 144

VIDEO (voonnldda&) over IUKU, zeer oude glazuurtechniek (Japan, 16de eeuw)
In Embryo, J. Lipsiusstraat 20 (info; 016/238921)

Maandag 8 maart
Begin '77 komen in Gent een aantal jonge
afgestudeerden -gelateresseerd in ont-
wikkelingsproblematiek- samen rond de
statuten van Protos, projektgroep voor·
technische ontwikkelingssamenwerking.
Hun bedoeling is de noden in Haiti -die
vanuit het volk, via paters, ontwikke-

THEATER 20.30 u. Aillftekelfilfgelf "'If ee« dode (zie zondag 7/3)

FILM 20.30 u. Aspludt Nllc"t (Fratscher)
In Aud. Ves., 60/40 fr. (org. DAF) zie ook art. p. 7

m 22.00 u. Eoos elf fllosojie fuiven in de Lido

TONEEL 20.00 u. "PA" door Mechels Miniatuur Theater
In Stadsschouwburg

Stef Lambrecht
(medewerker Protoss

Dinsdag 9 maart

LEZING 14.00 u. PoliticaJ JHlrties ilf the U.S. door Prof. J. Crotty (North West. Univ)
In Aud. Ves., 02.17, Parkstraat

LEZING 18.30 u. De Chilfese blliteNlllfdse politiek door prof. Engelborghs
Maria-Theicsia, MT 14 (org. KIB)

LITERA'RJUR 10.00 u. Inleiding op Z.-Amerikaanse literatuur, met klemtoon op
Alfgel AstllrÜls en lorge LollÎs Borges door H. Ter-Neddcn (auteur van "Uit de bek
van de hel, schrijvers in Lat. Am.")
Aud. Ves., org. Wereldwinkels

THEATER 20.00 u. De toevllllige dood VIIII ee« IIlfllrchist door NTG
In Stadsschouwburg

DEBAT 20.30 u. De lfOodZJIIIk ... If video r
Stuc, gratis toegang (org. Stuc i.s.m Centrum Communicatie Wetenschappen)

GESPREK 10.30 u. MireiJle Cortelfji stelt haar roman De VerkeerlÜ MiMllllr voor;
deze handelt over haar liefde voor een homo
Homocentrum 'De Roze Drempel', M. Theresiastr. 20, gratis toegang

.:t:> i..nsdaq 9
.:0ond:e.ya.Q9
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Woensdag 10 maart

ZOEKERTJESVLOT DE STUDIE NIET?
JOB INFO-BEURS 10-12 en 14-18.00 u. Dilg Unief - Wilt NII r Infobeurs voor
uniefvertaters en werkzoekende afgestudeerden K. U.L.
In Universiteitshal, Naamsestr. 22 (inlicht. 225684)

LEZING 11.00 u. Tlte Rellgllll Presidency door prof. J. Crotty (zie ook dinsd. 9/3)
Aud. Ves., 03.12, Parkstraat

CONCERT U.OO u. Müldllgcolfcert met D. Vermeulen (viool) en J. Vermeulen
(piano), met werk van Mortelmans, Grieg en Prokofiev
8ste verd. Wen L, Blijde Inkomststr. 21, gratis toegang

LEZING 20.00 u. Alftroposojisclre gelfeesklllflÜ door Dr. L. Verten ten
Zaal 3 Kult. Centr. Brusselsestr./lnkom vrije bijdrage (org. Vrije Volkshogescholen)

THEATER 20.30 u. De Itliltste strollaJm (Tentakel)
Stuc, org. Germania

PlANOREiCITAL 20.30 u. lozef De Beelfhollwer t.V.V. "De vrienden van de
K.U.Lublin"
In Conserv., Albensquare - 150/100 fr. (org. Europakring)

CABARET 21.00 u. OplosbIlIIr door Sisiphus
Tiensevest 121, inkom 50 fr. (org. Jolé)

.FILM 22.00 u. Fo'" Play (VS, 1979) Komische politiethriller met o.a. Gopldie Hawn
Vlaamse Leergangen, inkom 70 fr.

Omdat jouw buur een kotfuif geeft; of omdat de verwarming op je kot niet werkt; of
omdat je er de studiesfeer niet vindt.
En ben je gëinteresseerd om op uren waarop geertenkele bibliotheek ofleeszaal meer
open is, d.W.Z. 's avonds en tijdens de weekends, toch te kunnen blokken in een
lokaal waar alles en iedereen op studeren is afgestemd, dan kan dat; indien er
voldoende belangstelling bestaat kunnen we samen met de Dienst voor Studieadvies
een geschikt lokaal zoeken en gratis ter beschikking stellen van de studenten.
Heb je interesse? Stuur dan als de bliksem een briefje naar Luc Lammens. Parkstraat
138 te Leuven. Daarop moeten volgende gegevens staan;
- de uren waárop je eventueel '5 avonds in een studeerlokaal wenst te werken
- de uren waarop je eventueel tijdens weekends en feestdagen wenst te werken in een
dergelijk lokaal, en ook hoeveel weekends je dit per maand wilt.
Lakaal elf opelfingsllrelf zllllelf later in VETO wordelf bekelfdgemllllkt.

Gezocht; adressen van (vrijkomende)
gemeenschapshuizen voor 1982. ZW
Walter Dillen Waversebaan 220 Hever-
lee

Handboogschutters opgelet! Mogelijk-
heid tot beoefenen van uw sport aan
sportkot. Neem contact op met Paul
Geraets, Brusselsesir. 165/E 311. Even-
tuele oprichting mogelijk indien genoeg
belangstelling

Alle kritiek en eventuele aanvullingen
ivm het vademecum Kan je me de weg
naar de unief wijzen zijn welkom bij
Boone Lieven, Minckelerstr. 28 3030
Heverlee. Dank bij voorbaat.

W.as hulpzaam als Veto-werkinstrument
(vlugger op redaktie::;: vlugger Veto voor
jou !) Nu; gestolen. Wat? FIETS WiV .
Waar? Na fuif Politika 24/2, aan Lido.
Kenmerken fiets; levende reklame voor
de krant die durft. Durf jij, diefje, ook en
wil je een Veto-medewerker zijn werk
opnieuw mogelijk maken? Zet dan mijn
flets terua aan 't Stuc. WiV

Te koop; memory module voor HP41-C
ZW G. De Win, Waversebaan 220 te
Heverlee. Prijs overeen te komen.

Te huur; voor al uw kotfuiven. draai zelf
en huur een versterker plus boxen 2 X 100
watts voor 500 fr. ZW Ridderstr. 254 te
Leuve~ (na 19 uur)

Student aquariaan vraagt te koop;
kweekkoppel discus symphysion of
andere. Vaneerven Marc Parijsstraat 80
3000 Leuven, na 17.00u.

Derde Wereld Groep'

De Derde Wereld Groep wil een motor
zijn die de verschillende aktiviteiten rond
solidariteit met de Derde Wereld in het
Leuvense bevordert. Hun objektieven
zijn; zoveel mogelijk geïnteresseerden bij
elkaar brengen en ervaringen uitwisselen.
vorming en diskussie houden rond
wereldproblemen en als groep mee akties
voeren; o.a. inspelend op de aktualiteit
om de bewustmaking op het voorplan te
brengen.
Het rijdschrift van deze groep heet
Keerpunt en wie geïnteresseerd is kan
inlichtingen krijgen op onderstaand
adres. evenals cen abonnement.

Donderdag 11 maart

LEZING 10.00 U. Alf llftrtHÜlctiOlf mo llfditllf Chmkal MlISic (met zang en muziek)
door Prof. Dr. M. Lath (Univ. Rajasthan)
8ste verd. fak. W en L, Blijde Inkomststr. 21, inkom 50 fr.

LEZING 20.00 u. Ekologie elf politieke strijd dr. Danuy llIe&hems
Stuc, loste verd. (org. La Cecilia, Leuvens Anarchistisch Kollektief)

MIME 20.00 u. Solo-mime CARLOCONl, "een wllaier Villf mogelijkhedelf"
Stuc, 60/50 (VVK), org. Groep T, Kath. Industr. Hogeschool

CONCERT 20.15 u. UN'HI'SÏtejtscolfcert LellvelfS ""iversitllir koor o.l.v. Geusens
In Grote Aula 150/80 fr. (org. rectoraat i.s.m. BRT 3)

OPTREDEN 21.00 u. lefRozenski met zijn folk-rock-cabaret-one-man-band-show
Aud. Yes. (gelijkvloers) n.a.v. 55 jaar FARMACEUTIKA, inkom 20 fr.

NAAM: .
ADRES; .
Zenden naar E. Cornet. K. Albertlaan
30. 3000 Leuven
(Voor abonnement Keerpunt; stort min.
100 tr. op 001-0964656-67 van DWG.
Peter Nollckensstr. 103.3200 Kësset-Lo)

De Roeselaarse mimespeler CllrlocoN

Carloconi brengt ons op donderdag 11
maart om 20 u. (Stuc) een programma,
dat bestaat uit twee gedeeltes; in het
eerste gedeelte een parodie op het
geklungel van de mensheid in de
klassieke pantomime-vorm, in het
tweede deel brengt Carloconi ons het:w UREN WAKE VOOR POLEN.811 Utot 13 maart U IU'elf strijd voor Polen met (mythologische) verhaal van Attalanta,

o.a. info over Solidarnosc, strijdfuif, getuigenis~n,.... "de avontuurlijkste aller vrouwen".
Aan Russisch Huis, Madeuplein, Brxl (org. Anti Oorlogs Komitee) . . .. ha d d .

. De orgamsane IS in n en van e SOCIO-
ROCK 19.30 u. PnsekktJe Roet RlIIJy '82 met verschillende groepen uit Leuvense culturele raad van de Hogeschool Groep
In de Lido, loono fr. T Leuven. Inkom 60 fr., vvIt. 50.

Vrijdag 12 maart WAAR U REEDS KUNT VAN DROMEN •.. VETO 22

een serieuze brok info over de Vredesdagen aan onze universiteit,
een ophefmakende lezersbrief over Radio Scorpio, de vaste
rubrieken (Lucien's corner, Kreten en gefluister, ... ), de
overzichtelijke en o-zo-handige Agenda, en kulinaire verrassing en...
nog veel meer!

/


