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Sinterklaas kapoentje
leg wat in mijn schoentje
leg lJat in mi.in laarsje
dank u Sinterklaasje

't Js eigenaardig hoe dit vrolijk
kinderdeuntje door de jaren heen
ge!nterpreteerd lJordt.
Ik denk dat velen van ons nog mee-
gemaakt hebben hoe sinterklaa
nog "einterkl.aae" was. Op 5 decem-
ber 's avonds vroeg naar bed, 17'

of zonder schoen aan de kach. 7. ,
uiet: mieechien vel. dat je oûder
Sinterklaas' opdracht vervuLd~r.,
maar toch bleef die nin4, »k: 10S·2-
vond mysterieus epanncr a, n ae
volgende morgen op een ~r( guur
wakker en naar beneden om te kij-
ken of aan de kache l: lJel: lag waar
je !Jeken aan gedacht had.
TegentJoordig li.ikt het erop dat
het de kinderen nog een zorg zal
!Jezen of het nu Sinterklaaa of de
ouders zijn die de kadootjes afle-
veren. Ze hebben meestal een dui-
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moet lJorden, tJant al mear dan een
maand tevoren hebben ze een keu~e
kunnen maken in de vele groottJa-
renhuizen of via de geschenken-
folders die vanaf november in de
brievenbussen lJorden gepropt.
Sinterklaas, kerstmis en nieuw-
jaar zijn maar voo~~cnsels galJor-
den voor de industrie om volle
toom te geven; om kinderen ~n

vooral de oudere er met de neu
op te drukken dat hun zoontje
altijd al van dit treinstel ge-
droond heeft, dat hun dochtertje
eindelijk echt moedertje kan
pelen met deze prachtpop die

kan huilen en plassen (gemaakt
door een firma met 30 jaar onder-
vinding). Deze kommersanten
draaien de Logika op hun kop om
de omzet te zien stijgen: "UIJ

kind zal dolgelukkig zijn met dit
telefoontje met bel en licht" be-
tekent: indien u dit niet geeft
zal UIJ kind ongelukkig zijn.
Dok de volIJassenen lJorden dure
kado's met GUP r~atieven naar het
hoofd gego( 'd, en voor slechts
2.987 fr of nlg eenvoudiqer : in
9 maandtermijnen af te betalen.
Om dan nog maar te zwijgln van
het soort geschenken die gepre-
enteerd IJOrden.
Men begint zich gelukkig belJUst
te lJorden van het feit dat al
die feesten door geldmakers uit-
gebuit IJOrden om van iedereen een
uperkonswnent te maken. Niet

voor niks lJorden vandaag de dag
door organisaties beurzen voor al,
ternatieve geschenken of zelfge-
maakt speelgoed opgezet. Een be-
zoekje kan je tips bezorgen om
je famiLie of vrienden op een per'
oonlijke manier te plezieren.

Het kan misschien al te laat
zijn voor de decemberfeesten.
Maar de paashaas begint binnen-
kort ook lJeer onrustig te IJOrden.
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E PIL TEGEN DECROO
DE HARDE STRIJD

In VETO nr. 6 zijn we breed-
voerig ingegaan op de onderwijs-
maatregelen die OECROO in sep-
tember genomen heeft voor het
UHO. en hebben we verder ge-

waarschuwd voor numerus clausus
en andere gelijksoortige maatre-
gelen aan de universiteit. Onder-
tussen is een maand voorbij en
het is misschien het ogenblik
om ons af te vragen wat in huis
kwam. respektievelijk zal komen,
van de voorzichtige prognoses
die we toen maakten. gezien het
gewijzigd politiek klimaat.

Bovendien zijn er een aan-
tal recente gebeurtenissen die
aantonen dat het onderwijs en
de afgestudeerden mee de dupe
zullen zijn van de economische

~ ;-",ólat -T,c:r.e:

In dergelijk geval is het inder-
daad niet denkbeeldig dat een
geneesheer zijn kind det in het
vierde jaar humaniora bijvoor-
beeld 57 \ behaalt aanmaant
zijn jaar te hernemen met het
vooruitzicht op de universiteit
en een goede loopbaan. Welke
postbode echter zal zijn zoon
in hetzelfde geval. gelijk geven
die 'komt aandraven met: "Ik IJi'L
rrrijnjaar opnieuu doen, LJant ik
lJil universitaire studies aan-
vatten" ? Zijn normele reactie
zal zijn: "Doe jij maar rustig
'e humaniora uit en kom bij on
op de poet : Ik neb ook maar la-
gere humaniora gedaan en moest
er ook niet aan denken opnieulJ
te beginnen.".

n

1. Het rapport. genaa:nd 'een
nieuwe universiteire strate-
gie' van de nationäle raad
voor wetenschapSbeleid dat
op 6 november werd overge-
maakt aan de parlementsleden
en de reaktie van staatssek-
retaris voor wetenschapsbe-
leid GEENS erop.

2. Het plan 1976-1960 van het
planbureai zoals het aanvaard
is door de sociale partners
en eerstdaags voor het parle-
ment moet komen. Hoofdstuk 2
handelt over het onderwijs.

3. De maatregel van de onderwijs-
ministers op 27 november 11.
waarbij voor 1977 1000 vakatu-
res in het onderwijs zullen
worden vrijgemaakt voor werk-
loze leerkrachten.

PRESELEKTIE OF
DRIE JAAR-NUMERUS CLAUSUS

In plaats van de huidige ma-
turiteitsproef moeten, volgens
de nationale raad voor weten-
schapsbeleid de resultaten van
de laatste jaren middelbaar on-
derwijs uitmaken of iemand al
dan niet geschikt is om univer-
sitaire studies te doen.

In elk geval. zonder hervor-
ming van het huidig V.S.O.,
waar arbeiderskinderen reeds de
buitenbaan lopen. werkt een der-
gelijke maatregel reeds de be-
staande sociale ongelijkheid in
de hand. Het nieuwe systeem be-
tekent een bijkomende bevoorde-
ling van kinderen uit hogere so-
ciale klassen. Stellen we de norm
voor universitaire studie5 ge-
durende de drie laatste jaren
humaniora bijvoorbeeld op 60 %.

kans krijgen aen de zogeneamde
gespecialiseerde humaniora's te
studeren extra bevoordeligd om-
dat in dit geval een groot aan-
tal punten kunnen worden ge-
scoord met niet-intellektuele
prestaties. Denken we maar aan
de sportscholen. Dit soort on-
derwijs is echter zo peperduur
en voor een bepaalde kaste weg-
gelegd dat sociaal minderbe-
goeden hun kinderen eerder
schrijnwerker of lasser zullen
zien worden.

ORIENTERINGSSEMESTER,
Suplementair moeten de gese-

lekteerden nog een half jaar
gedraineerd worden in een. wat
men noemt 'oriënteringssemes-
ter' . Zolang 'de nieuwe uni-
versitaire strategie' echter
niet uit de drukkerij is. wat elk
ogenblik kan gebeuren - maar we
kunnen niet blijven wachten -
en we ons noeten bazeren op en-
kele summiere gegevens uit de

pers. kunnen we ons best van
kommentaar onthouden. Nochtans
zijn alle redens voorhanden om
uiterst sceptisch te staan te-
genover het fenomeen. Mocht ook
hier enige vorm van selektie zijn.
dan staan we voor een vijf-meand
durende numerus clausus. Wie zeI
zich daar aan wagen als hij niet
zeker is ?

NAAR EEN ELITE-UNIVERSITEIT?
Als reactie op het repport van

de nationale raad voor wetenschaps-
beleid. liet staatssekretaris van
bedoeld departement zich ontval-
len: "dat de onverantlJOorde kloof
tU8sen universitair hoger onder-
IJijs en niet universitair hoger
ondemai ie moet opgeheven uarden",
Op z1çbze~f~ 15 ,de~u1tsp.raak.n.Je
zo merkwaerdig en eerder lovens-
waardig dan bedenkelijk. Ze vormt
echter het onderdeel van een gro-
ter plan dat door de CVP. bij
monde van Piet DE SOMER al eerder
dit jaar werd bekendgemaakt.

Inderdaad DE SOMER is er ook
grote voorstander voor dat de
kloof wordt opgeheven en meer
bepeald bij middel van een tota-
le integratie van het NUHO in
het UHO. Konkreet zou het bete-
kenen dat verpleegkunde bijv.
valt onder de fakulteit genees-
kunde. handelsgraduaat onder
ekonomie, sekretariaat moderne
talen onder letteren en wijsbe-
geerte. laborant onder schei-
kunde, enz ... zonder dat er
nog een onderscheid zou worden
gemaakt tussen niet-universi-
tair en universitair. Niemand
zou dààr iets op tegen hebben.
Weliswaar zou samen met die in-
tegratie ook de besteande pro-
gramma's worden gedifferentieerd.

RIJKELUI-
KINDEREN
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VeJlVO.tg VIlIl p.' .', , .,.'~---------------------'"
En hier komt de kat op de koord. I te zit ten, terwij 1 nu, waar ','tei ten voordoen: de regering
e laten DE SoMER zelf aan het iedereen de facto ongeveer " blijft overeind. ofwel ze valt.

woord (openingsr~de van het aka- voor een gelijkwaardig dip- I 1. Eens de RW-donderwolk boven
demiejaar 75-76 Bekommern;ssen loma ijvert nog een relatief de wetstraat voorbijgetrokken is.
voor de volgende vijf jaar ): aantal uren kunnen worden gespen- t en de toestand gestabiliseerd zal
"In de pl~t~ v~ vool'~dul'end 'dserd in andere zinvolle zaken. I zijn, zal de regering zich spoe-
meel' stud~el'tch~~ngen ~n te .~oe~ Bovendien heeft de katholieke ! den met de "onderwijshervorming"
~en zou het all~cht ~et~l' z~Jn zuil buiten de waard gerekend I , door te voeren, teneinde voor wat
~n de .be8taan~~ stud~el'~cht;n- (of willen rekenen ?) die in ~ betreft het volgend academiejaar
gen d1..ffel"enhele pl'ogranma 8 1976 de ekonomische krisis I, de zaken naar heer hend te zien.
samen te 8tellen voor 8tudenten pleegt te zijn. Het is immers ,
met verechi.l.lende capaciteiten. niet denkbeeldig dat bij een I' 2. Hamvraag van menig politicus
Wij be8chikken in on8 land niet groeiende krisis en ook werk- ; is of de huidige legislatuur het
over universiteiten voor een loosheid enkel nog de diploma's wel nog zolang uithoudt zonder
min of meel' 8elekt publiek... type A en in mindere mate type I de BSP in haar midden. Vooral de
!.Jijmoeten als het lJal'eeen 8e~ B aan bod zullen komen op de I oppositie heeft het - misschien
lekte universiteit invoeren arbeidsmarkt. Oe rest (type C) I houdt ze haar wensen voor werke-
binnen een ktJantiteit8in8tellin~ zal de rijen werklozen kunnen l lijkheid - bijwijlen over de re-
Voor Leuven zou dat geen grote vervoegen. Oe opmerking zal I geringskrisis. In dit geval ver-
problemen doen l'ijzen... ". alsdan worden gemaakt dat zulks trouwt ons dhr. VANNIEUWENHOVE
Wij zijn zelf met Ol: Sor1:R nu toch ook gebeurt - wat de r------------------------------,
gaan praten om te polsen naar rektor ook naar voor schuift in
zijn werkelijke bedoelingen. diskussies. Maar het verschil met
Bedoeld wordt door de rektor het huidig systeem zit hem hier
dat de universiteit in één en- dat men nu niet de werkloosheid
kele branche dezelfde diploma's als alibi kan gebruiken om
zou afleveren. Zo+zou bij v . het type C af te schaffen. Het
de rechten diploma's bieden li~t toch voor de hand dat bij
type A van heel slimme juristen. het voorgestelde systeem de minis-
diploma's B van de middenklasse ters zullen opperen dat het zin-
juristen en diploma's type C loos is zoveel geld te stoppen
van mindergoede juristen. in een gemakkelijk af te schaf-
In eerste instantie zou een der- fen deel-richting waar niks an-
gelijk systeem een ongekende ders dan werklozen uitkomen.
concurrentiestrijd en ongerem- Reden temeer om het systeem van
de blokijver uit de grond stam- het begin af van de hand te wij-
pen. Iedereen zou er immers zen.
naar streven in het ~ype A

LERAAR AAN 75 % VAN DE WEDDE !
Naast de benoeming van burg-

graaf DAVIGNoN als opvolger voor
SIMoNET voor de Europese commissie
nam de regeringsraad op 27 novem-
ber een releverende beslissing.
De raad gaf namelijk zijn "in8tem-
Toing met een ontwerp van konink-
lijk besluit tot va8tstelling van
de bijzondere uitvoel'ingsmaatl"ege-
len voor het onde1'1.Jijsen de bepa-
lingen van de hel'ste~t op het

jongercn3tagc~. De
toepassing van dit besluit laat
toe in de nederlandstalige sek-
tor 721 en in de franstalige
sektor 352 pel'sonen aan te !.JC1'Ven
als etaqair« in het dool' de staat
ingericht of ge8ub8idieel'd ondel'-
tJij8. Deze 8tagail's zullen van 1
januari e.k. tot JO juni 1977 te-
LJel'kge8teld uarden", Totdaar het
bericht van BELGA. In de pers
kreeg het niet de minste kommen-
taar. Desalniettemin. is het bij
nader toezien. belangrijk.

Volgend jaar wordt - bij wij-
ze van aanknoping - een numerus
clausus ingevoerd. Dat is
lthans wat nationale opvoeding
bedoelt. wanneer het ministerie
stelt (zie VETO nr. 6): "dool'
een gl'~tel'eselektiviteit het
aantal gediplomeerden van alle
pedagogische opleidingen, iöWël
van het no~al ondel'tJijs als
van het unive1'8itail' flnden.rijs
afgel'errilmoeten 1.J01'den."Ver-
taald betekent het dat door de-
ze rem het aantal arbeidsplaat-
sen in het onderwijs kunstmatig
kan geregeld worden.

UNSTMATIG REGELEN: WAARVOOR
ODIG ?

In ieder intervieuw, op de
beeldbuis en overal waar hij het
maar kwijt kan. komt DECRoo maar
af met de daling van het geboorte-
cijfer als oorzaak voor de recen-
te en te nemen onderwijsmaatrege-

len. t~nkreet betekent het dat
wanneer zich minder leerlingen
aandienen ook minder leerkrachten
kunnen tewerkgesteld worden. ten-
zij de beleidsmannen zouden uit-
gaan van een principiäle bezorgd-
heid voor de kwaliteit van het
onderwijs. quod non. In dit
laatste geval zou het aantal
leerkrachten kunnen behouden
blijven en zelfs uitgebreid.
mits een ontdubbe~i.ng van d
sen, waardoor de leerkracht zich
meer met de 'moeilijke' gevallen
zou kunnen inlaten.

VOOR DE RECENTE MAATREGELEN IS
NIET DE DALING VAN HET GEBOORTE-
CIJFER. MAAR DE EKONOMISCHE KRI-
SIS OE OORZAAK.

Oe klasnormen worden niet ver-
laagd, noch behouden -wat logisch
zou zijn - maar wel opgetrokken.
Dit wil zeggen dat in de komende
jaren meer leerlingen in één
klas zullen komen te zitten.
Gevolg: nog minder leerkrachten
worden tewerkgesteld en een aar-
dige cent aan wedden wordt uit-
gespaard door nationale opvoeding.

Bovendien worden 1000 werkloze
afgestudeerden van de universi-
teit en het NUHo in het onderwijs
geplaatst niet als suplementaire
krachten (zoals blijkt uit latere
verduidelijkingen van de minis-
ter). maar als volwaardige vervan-
gers. Het ziet eruit dat vanaf
1 januari 1977 1000 mensen het-
zelfde werk zullen doen. als de
anderen vroeger. doch aan 75 %
van het loon van deze laatsten I

een besparing van 50 000 000 Bfr
uit de zak van de toekomstige le-
raars. Al bij al dreigt in deze
situatie meer dan ooit een nu-
merus clausus voor de agregaten
aan de universiteit en de regen-
ten. Hoe komen anders deze 1000
arbeidsplaatsen 'spontaan' vrij
te etaan voor werklozen ?

Nur1ERUS CLAUSUS: WANNEER KOMT HIJ NU ?
e herinneren ons allemaal de af-

spraken tussen de ministers. vak-
bonden en inrichtende machten in
oktober 11. omtrent een op te
richten kommissie die vOOr Pasen
1977 een voorontwerp van wet zou
moeten klaarhebben over numerus
clausus. Voor zover onze antennes
reiken. en ze reiken onrecht-
streeks tot in de bevoegde kring.

is met die oprichting plots geen
haast meer. DECRoo. zo wordt ach-
ter de coulissen vernomen. heeft
meer zorgen om de oren met het
rechtblijven van de regering en
waagt zich in het huidig hoogspan-
ningsklimaat liever niet aan 'he-
te kwesties.

Er kunnen zich in de gegeven
omstandigheden twee eventuali-

(topmanager in de univers1.taire
canapeepolitiekl toe. moeten w
dubbel en dik oppassen: "Da Gla-
gen die tJe zullen moeten inkasae-
l'en van de 80cialioten (zij zul-
len automatisch onderwijs in han-
den hebben) in de ~egering zullen
van een ongekend bl~Ut allooi
zijn. Wie za 1 bovendien nog kun-
nen pl'Oteotcrcn ? De l"egel'ing
zal kunnen rekenen op een ruime
gekonoolideel'de meerde~heid en
het ACOD zal zijn mond houden".
Het is bovendien niet denkbeel-
dig dat het zal uitmonden in
vakantiemaatregelen. die net als
de septembermaatregelen van
DECROo. in uitvoering zullen zijn
voor ieder protest. tenzij •.•

WIJ DE ZAAK TEGENHOUDEN.

~EUGD WER KLOO

Niet groot is onze verbazing als
blijkt dat de enige spreker Vik
Van Branteghem is. Jawel. dé Vik.
Hij leidt het gesprek ove~ werk-
loosheid in met een uiteenzetting
over het feit dat geen van de
sprekers aanwezig is.
Waren uitgenodigd: KAJ. ABVV-Jon-
geren, iemand van de RVA. een zn-
kere Verhaevert, en een zekere
Hoornaert.
Van Branteghem. die objektief ge-
zien. zijn publiek niet weet te
boeien. valt steeds in herhalin-
gen. blijft zeuren over data en
namen die hij dan nog spelt (V-
E-R-H-A-E-V-E-R-T).
Afijn. de grote oorzaak van de
afwezigheid van de sprekers blijkt
te liggen rond Turnhout. nl. bij
de plaatselijke KAJ-afdeling. Vik-
tor citeert brieven. antwoorden.
moties. en bewijst daarmee niets.
Al zullen zijn 25 aanhangers en
hijzelf waarschijnlijk van het
tegendeel overtuigd zijn.
Hij leest dan een open brief van
AJ-ABVV-jongeren-Turnhout. waar-

in zij dus verklaren van zich niet
te lenen voor een manifestatie
die opgezet werd door een anti-
arbeidersbeweging zoals Alterna-
tief.
Ondertussen heeft hij het ook o-
ver "tussenkomsten uit Leuven".
Mensen van de A .. R. hadden na-
melijk aan pro". Bonte en Van
Oen Berghe telefonisch gevraagd
of zij naar die meeting kwamen.

Het is niet omdat we geen
konkrete nu~erus clausus voor
ons zien naderen - wat integen-
deel bijvoorbeeld wel het geval

de prijsverhogingen in d
ALMA - dat we ons niet zouden
verzetten tegen de zekere plan-
nen van de regering om er wél
een in te voeren. De regering
met kracht laten zien en horen
,dat we met zoiets allerminst
zouden gediend zi1n. is de eni-

ge garantie om de hervonning
tegen te houden. Ze mogen nog
de meest gesofistikeerde trukken
uitdenken om de zwaarste aan-
lag .op de verworvenheg~n ~an

do studenten sinds jaren te
ramen ..•• wanneer iedereen
vanaf nu duidelijk te kennen
heeft er geenszins mee akkoord
te gaan. kan n iet s worden
doorgedrukt. Aan de, slag maar.

MEETING VAN ALTERNATIEFOP 25/11/76:

HElD

2

Dit beschreef Viktor als ~pres-
sie. chantage. enz."
Dit was dan de aanleiding om
nog eens een boomke op te zet-
ten over de A.S.R.
en K.V.H.V.-er met objektie-

ve fl,aporen. blond haar en
blauwe ogen en een lijvig dos-
sier, kwam hun grieven nogmaals
uitleggen.
Daarna mocht Vik weer spreken.
Dankbaar maakte hij van deze u-
nieke gelegenheid gebruik om een
eigen toestandsanalyse te schet-
sen.
He.J: gaat hier namelijk over
"Techniciteit van de uitoefenin
van de macht". De kontrole daar-
op (en op d~ A.S.R. -n.v.d.r.l
wordt verhinderd door boycot.
pressie. laster en chantage.
Toen wij ons goed zetten om be-
ginnen wakker te worden; want
nu zouden wij het standpunt le-
ren van Alternatief over jeugd-
werkloosheid.
Dag Jan. 't was gedaan. En nu we-
ten we nog niets meer over jeugd-
werkloosheid dan toen we binnen-
kwamen. Al blijkt dat nog een
pak meer te zijn dan Van Bran-
teghem.
P.S. Als "links" volgende keer
met + 30 man naar de Alterna-

tléf-meeting over "Eurocommunis-
me" gaat. kunnen zij demokratisch
beslissen om dIe meetinl: niet te
laten doorgaan. Ze zullen immers
de ruime meerderheid hebben.

J. Verbiest _



, .~ .
( ult't' gazetteke) PERSKONCËNTRATIE IN DE LEUVENSE STUDENTENPERSWERELD?

In het Leuvense - het nieuwsveld
van 't Gazetteke - gaat het ge-
rucht dat er zich aan het firma-
ment van de studentenpers een va-
ge, maar dreigende opslorping af-
tekent. Een betrouwbare tipgever
- waarvan we uiteraard de naam
niet kunnen vernoemen - wist ons
te vertellen dat er plannen be-
staan waardoor het KVHV-tijdschrift
Ons Leven zou worden overgenomen
door de ASR (uitgever van Veto).
Een bericht als een donderslag,
dat wij eerst al onwaarschijnlijk
van de hand wezen.
Nu is het in de perswere'ld een
treurig, maar welhaast overbekend
verschijnsel dat bestaande publi-
katies, opgezet met weinig finan-
cies, maar met des te meer idea-
lisme en energie, genoodzaakt zijn
hun onafhankelijkheid op te geven "
en te integreren in een grotere
uitgeverij of organisatie. Een fe-
nomeen dat in vaktermen "perskon-
centratie" wordt genoemd en dat
voor bepaalde publikaties de enige
mogelijkheid is om nog te kunnen
verschijnen; zo'n opslorping heeft
vaak voor gevolg dat de publika-
tie haar zelfstandigheid helemaal
of gedeeltelijk moet opgeven.

Met deze konstatatie in het ach-
terhoofd, namen wij - nochtans kri-
tisch - de veronderstelling aan dat
Ons Leven inderdaad door een ande-
re organisatie zou overgenomen
kunnen zijn.
Met volle energie zetten wij ons
aan de taak om deze hypothese te
staven en op te helderen - een wer-
kingsveld waarop 't Gazetteke een
faam heeft hoog te houden. Het zou
trouwens onbezonnen zijn dit ge-
rucht - dat vérstrekkende gevolgen
kan hebben - zonder duidelijk on-
derzoek openbaar te maken.

Reeds voor ons deze tip bereikte,
hadden wij at 'gemerkt ddt Or.
ven, het oudste studentenblad in
Leuven, niet meer is wat het vroe-
ger was. Aandachtige lezers zullen

dit kunnen bevestigen.
Tot voor kort was Ons Leven, het
orgaan van het Katholiek Vlaams
HoogstudentenVerbond, steeds een
voorttrekker van de Vlaamse zaak,
vertoonde belangstelling voor ak-
tuele brandende (studenten)proble-
men en onderhield haar lezers hier-
over op vaak spirituele wijze. De
laatste tijd echter lijkt dit
blad steeds meer in het vaarwater
te komen van - zoals Ons Leven het
destijds zelf uitdrukte - de "roje
jongens van de ASR" (de Algemene
StudentenRaad, het "overkoepelende
en koordinerende orgaan" van de
Leuvense studenten).
Wat ons opviel was dat je in de 88
ste jaargang van Ons Leven prak-
tisch geen nummer meer vindt, of
er wordt een artikel over de ASR
gepleegd. Toppunt is het nummer 4
waarin de helft van de teksten
gewijd zijn aan de ASR of een on-
derdeel ervan.

Aanvankelijk gingen we er - bijna
automatisch - van uit dat die
"ASR-oprisping" in Ons Leven te
verklaren was vanuit de gebeurte-
nissen van 21 oktober jl. (onze
lezers herinneren zich het straat-
kabaal bij het omstreden Zuid-Afri-
ka-debat). Maar het doordrammen
over de ASR (met als kulminatie
nr.4) leek ons niet meer verklaar-
baar vanuit deze hypothese.
Toen dachten we dat het mogelijk
(reeds?) komkommertijd was bij
Ons Leven en dat de redaktie elk
pamflet van de ASR (1) aangreep
om kopij te hebben voor het blad.
Uit de traditie van KVHV en On
Leven is dergelijke bladvullerij
echter onverklaarbaar, temeer daar
er momenteel toch belangrijke ar-
tikelen te leveren zijn, bv. naar
aanleiding van de VNSU-betoging
voor een federalistisch Belgiê,
bv. de dreigende onderwijsmaatre-
gelen van De Croo, bv. de recente
en onverwachte wisseling in het
bestuur van VNSU-Leuven ...
Nu was het ons reeds vroeger ter
ore gekomen dat er min of meer re-
gelmatige kontakten bestonden tus-
sen KVHV en ASR. Om hierover meer
duidelijkheid te hebben, plaatsten
wij reeds vanaf september onze man-
netjes aan de katoren van KVHV en
ASR. En inderdaad was het zo dat
er regelmatig leden van KVHV het
kantoor van ASR frekwenteerde
(minstens eenmaal per maand) en
vice versa. We kwamen er niet ach-
ter waarover gepraat werd.
Toen wij de tip vernamen, zetten
wij alles op alles om het onder-
werp van de gesprekken te verne-
men. Alhoewel wij dit niet graag
openbaar maken, gebiedt de objek-
tiviteit ons toch te zeggen dat
wij toen gepoogd hebben luister-
apparaatjes in de respektievelij-
ke lokalen te plaatsen. Dit ge-
beurde in'het begin varinovember.
Maar op ASR werd het instrumentje
toevallig ontdekt toen de kanto-
ren werden opgeknapt en van een
laagje verf voorzien. Gelukkig
gelooft men daar dat de BOB er-
achter zit. Op het KVHV-kantoor
verging het ons al niet beter, en
werd er op een avond een glas bier
precies op de schuilplaats van het
mikrofoontje gekeild. Geluk bij
ongeluk: onze bandopnemer heeft,
voor de fatale gebeurtenissen, nog
volgende opname kunnen registre-
ren op ASR (wij verontschuldigen
ons voor de barslechte technische
kwaliteit): "KVHV krijg ... ndze-
ve ...uizendnege ... frank". En nog:
"Ons Leven wor. .. ubsidiêerd."
Dit was voor ons voldoende om onze
stoute schoenen aan te trekken en
naar de geviseerde organisaties te
stappen voor uitleg: wordt of is
Ons Leven overg~nomen door ASR?
De bedienden op het ASR-kantoor ga-
ven ons - hoezeer wij ook aandron-
gen - geen konkrete antwoorden op
onze direkte vragen; Zij vroegen
zich enkel luchtig af "wie op het

komieke idee was gekomen" een der- vervolgen, ook als äe kritiek de
gelijke perskoncentratie uit zijn organisatie betreft die de publi-
mouw te schudden. katie heeft overgenomen. Dit ge-
KVHV-leden ontkenden met klem dat beurt om bij.het lezerspubliek
Ons Leven door ASR zou zijn opge- een shockeffekt te vermijden (en
slorpt. Het blad heeft, volgens de daardoor abonnees te verliezen).
zegslieden, genoeg abonnementen om Maar na verloop van (korte) tijd,
een eigen, onafhankelijke koers te zo wees de studie uit, wordt het
varen. Als belangrijkste argument ware karakter van de overgenomen
wezen zij op de kritieken die zij publikatie duidelijk. .
ten aanzien van ASR publiceerden:
d t h d id lijk ak De uitspraak van de KVHV-leden be-
eze moe en toc u e m en vestigde deze theorie.

dat een ,samenwerking tussen Ons Le-
ven en Veto of ASR uit de lucht is Wij'wachten dus met spanning op
gegrepen. de officiêle bevestiging van de-
Aan dit laatste waren wij inder- ze perskoncentratie in het Leu-
tijd voorbijgegaan. Het moet immersvense studentenmilieu, en zullen
gezegd dat de ASR niet rooskleurig ondertussen niet nalaten de arti-
uit de lijnen van Ons Leven komt. kels in de volgende nummers van

Ons Leven aandachtig te analyse-
Tot wij met dit probleem aanklop-
ten bij de in~Brussel wonende
Spaanse kommunikatiedeskundige,
Vittorio Umberto Malito. Deze ver-
klaarde dat - in dit konkrete ge-
val - de opslorping van Ons Leven
door ASR en de kritiek in dit blad
op ASR geen tegenstelling is, maar
juist een bewijs dat een dergelij-
ke opslorping effektief kan door-
gevoerd zijn.
fteedsgeruime tijd heeft prof. Ma-
lito dit fenomeen in de perswereld
onderzocht en de konklusies hier-
van neergelegd in een boek In de
kl.auuen van de koncentratie (2).
In de perswereld is het blijkbaar
een veelvoorkomend verschijnsel
dat een publikatie, die onder on-
afhankelijke redaktie kritiek le-
vert op een organisatie, gedwon-
gen wordt deze kritiek te blijven

ren.
Indien deze - door velen waar-
schijnlijk diepbetreurde - opslor-
ping een feit zou zijn, wat kun-
nen wij dan nog van Ons Leven ver-
wachten op lange termijn?
Zal het nog uitvoerig aandacht kun
nen besteden aan de Vlaamse kwes-
ties? Zal het de studentenproble-
men nog vrijelijk kunnen ontleden?
Zal het nog mogelijk zijn voor dit
blad om, waar nodig, gefundeerde
kritiek te leveren op de werking
van ASR, en voorstellen kunnen lan
ceren tot verbetering van deze
werking? Zullen wij nog kunnen ge-
nieten van een ongekompliceerde,
verfrissende "excellente chrony-
ke"?

Dit zullen uwen onze zorgen zijn
voor de nabije toekomst.

Jul-met-de-Monocle

(l)Zoals uit een recente licentiaatsthesis, verdedigd door A. Bulcke
voor de Fakulteit Sociale Wetenschappen KUL, blijkt, vormt de ASR
één van de 5 grootste pamflettenfabrieken van Leuven.

(2)V.U.Malito, Entl'e las Gal'PQS ·de la Concentl'ación, 1976, .P.U.B.,
Paris.
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- 15 OECEI'EIER:---------------
- "Frontline" film over Zuid-Afri-
ka en debat met MTONBHENI op socia-
le raad om 20.00u.
- Filmvoorstelling l'enfant sauva-
ge in A.V. om 20.15 en 22.15u.
org.: Landbouw inkom:40.-.

:_~!_gsçs~S~!__
- Debat over samenleven en niet
trouwen.juridische aspekten in een
breder kader.Om 20.30u. in M.There-
siastraat.20 org.:Leuvense studen-
tenwerkgroep voor h~ofielen.

- 14 OECEI'EIER :-------------
Debat in de Valk over Alma. met
alle belanghebbende partijen.
20.00h

- Brochure over Alma. Sociale
Sektor. Te koop eveneens vanaf
14 december.

- Waarschijnlijk ook op deze
dag een perskonferentie.

:_!1_gsÇs~'3!
- Jos van Ussel -- 20u. in het
huis der Vlaamse leergangenJ met
prof.J.KRUITHOF.J.TRIMBOS en OR.B.
CARLIER

FILM (van 1012 tot 1612) OPLOSSING VORIG KRUISWOORDRAADSELI

• _ , 10 ·14 11

3

STUDIO

13.15 : Chronique des années de
braise

16.15 I 19.30 : Berthe van Patrick
Ledoux.

20.45 : Barry Lyndon.
17.30 1 24.00 : Next Stop Greenwich

Vlllage.

kgy~!~tI
Ze. Zo. Wo : 14h ! Kuifje en het

Haaiervneer.
Za. Zo. Wo : 16.15 : Oe kever geeft

volle gas (Zehetgruberl
18.15 : HelI's Angels USA
20.15 : Soldier Blue (Rapf Nelson)
22.30. Ma. Di. 00. eveneens om
16.15 : Oe kaaksla8 (Pinoteaul met
Annie Girardot en L~,_v_e_n_t_u_r_a_J__' ~

Wegens plaatsgebrek wordt de vol-
gende oP8ave gepubliceerd in de
Aktivitips van volgende,week.

•



EN VRIJE MENINGSUITIMDEMOKRATIE,
Naar aanl.eidinq van de gebeurtenissen rond de Zuid-Afrika-avond van Al.ternairief',kuam in al.l:egeledingen van de A.S.R. de v.raag naar VOOl'
in hoeverre een aantal demoKratische rechten als vrije mening8uiting en hui8vrede op de CampU8 geschonden ~erden. Om deze diskussie over
demokratie en vrije meningsuiting beter te kunnen vOeren~ werd o.a. op de algemene vergadRring van de Sociale Raad gevraagd hiel'rortdeen
paar diskussietek8ten te schrijven. De twee teksten die op deze oproep zijn ingezortden~ en die 2 verschillende standpunten weel'geven~
taan hieronder afgedz'uKt. Waarmee tegemoet gekomen wordt aan de wen8 die de afgevaardigden van de Sociale Raad uitdrukten:

het probleem is moeilijker dan dat men spontaan stelling moet nemen. Het zou verrijkend zijn voor de studentengemeenschap, indien deze
diskussie zo breed mogelijk gevoerd wordt.

IDitwil zeggen dat we ons ernstig
"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" moeten beraden omyrent de vraag

of door een strikte toep8ssing
spelregels,
sé op een
g8an verbrod-
te stellen :

.weegt'een strikte toep8ssing van
een demokraties recht op een be-
paald moment op tegen het voort-
bestaan van de demokratie in de
toekomst?
Een en ander vergt verduidelij-
king.

DISKUSSIETEKSTEN

de as,. en het ,.echt
op v,.ijf! m~ningsuiting_ ,

op zijn minst aan bod kunnen ko-
men? Is het infeite een univer-
sitaire studentengemeenschap niet
onwaardig om die rechten in eigen
huis met de wapens te zien bevech-
ten? Da8rom moet de ASR duidelijk
bevestigen dat die rechten onaan-
tastbaar moeten zijn voor de stu-
dentengemeenschap, d8t elkeen het
recht heeft om zonder geweld zijn
mening te zeggen van welke kant
ook.

Een zeer groot deel van de Leuven-
se studentenbevolking la8t zich
vertegenwoordigen, via de f8kul-
teitskringen. n8ar de verschillen-
de raden ( Soci81e-, Kring-.sport-,
en Kultuurraad,ISOLl toe, deie
zijn gekoördineerd onder de alge-
ene naam ASR ( Algemene Studen-

tenra8dl. Oe ASR zelf is dus
- n88r alle waarschijnlijkheid -
plur81isties samengesteld en op
demokr8tiese wijze tot stand ge-
omen. Als demokraties orgaan

moet de ASR dus open st8an na8r
buiten uit. toegankelijk voor al-
le studenten en daarbij alle recht
ten van de student aan bod laten

Eén van die rechten is ook het
recht op privé-leven, uitgebreid
tot heel de kampus, ook het recht
op privé-gemeenschap, m.a.w. geen
rijkswacht die ongevraagd komt
patrouilleren, geen niet-studen-
tengroeperingen die de studenten-
gemeenschap de wetten komt opleg-
gen.

lanneer nu één van die rechten
in gevaar komt is men verplicht
om uit te zien naar middelen om
de rechten te herstellen, als het
recht op vrije meningsuiting wordt
verhinderd moet men de mogelijk-
heid hebben die hinderpalen uit
de weg te ruimen. Als demokraties
vertegenwoordigend studentenor-
ga8n moet de ASR in samenspra8k
met de 8kademiese overheid de r
rechten van de student doen vrij-

komen.

De AJR heeft tot taak de belangen
van de studenten te verdedigen
binnen de organen van de univer-
siteit.

a8r aanleiding van enkele voor-
vallen stelt zich nu de vraag of
ALLE studenten via de ASR hun rech-
ten mOien laten gelden en meer
bepaald een van de elementaire
rechten van de mens: het recht op
vrije meningsuiting. Kunnen stu-
denten dat recht nog laten gelden?
oet het demokraties vertegenwoor-

digend studentenorgaan niet als
basis hebben dat de rechten van
de mens en dus ook van de student waren.

DANSKUNST UIT INDIA IN HET TEKEN VAN RELIGIE, EROTlEK
EN ONTWIKKELING VAN HET INDIASE VOLK

"De bevrijding van het Indiaue Bharata Nat yam een vermaardheid in
volk vangt aan in haar dorpen." de grootste steden van het Indische
Zo sprak Ghandi. kontinent. Vreugde, verering en e-
Zeven jaar geleden vond deze rotiek kenmerken deze dans.
grond idee vaste vorm in de Indi- Werkelijk een bUitenkansje!
scha V"11.age Reconebructnon Orga- Wij verwachten u allemaal: u zal
nisati m~ gesticht door pater Mi- iets te zien krijgen dat u zal
chael Windey. Sindsdien werden er boeien van het begin tot het ein-
al een SO-tal dorpen gebouwd. . de. en tevens steunt u het projekt
Hiervoor zijn er financies nodig. "Dorpenbouw in India"!
Daarom danst Rasika Khanna Europa ----~ l' d mb 20 'Ou .. muunuag o pce er om .o 'tndoor. Deze danseres verwierf door d G tAl
h bti Ie 1'0 e u·a.aar su e e uitvoering van de

ove,. democ,.atie

•

SPONTANE BEZORGDHEID.

nneer sommige studenten opmer-
dat aan iedereen recht op vrij

meningsuiting moet worden gege-
n. dan doen zij dit uit bezorgd-
id voor de toepassing van de de-
kratie. Zo zullen ze heel spon-
an laten epmerken en zelfs pro-
steren wanneer voor sommige

roepen. - hoezeer hun bestaan
moge betreurd worden. het de-

s spel niet meer geldt.
bezorgdheid en deze ingesteld
is volkomen te begrijpen en

te juichen op zichzelf.

kan evenwel voorkomen dat de-
spontane reaktie weinig door-
t is. De spontane opmerkin-'
komen op. op het ogenblik dat

r iets ' hangende' is. op een
k waarop stemmen opgaan

( eventueel in daden om te zettenl
voor bepaalde groepen de demo-

kratiese reEhten en vrijheden te
esnoeien. Ze worden even vlug
ergeten • de dag na de feiten '.
aarom dergelijke stemmen opgaan
•.. is vrijwel nooit het objekt

een grondige studie.

cruciale vraag die ter tafel
ligt is : wat is demokraties en

is niet demokraties. en ver-
1gens: wat dient de demokratie
wat dient de demokratie niet?

is niet zo gemakkelijk OQ

antwoordenl Het zou trouwens
igen van een gebrek aan ver-

antwoordelijkheid er lichtzinnig
in te gaan. zonder er diepgaand
r te studeren. In dit geval

het beter er niet over te

r de aanzet ven de polemiek
zijn zij verantwoordelijk die me-
nen dat inderdaad voor sommigen
\la"'bodsregels gelden. die grond-

telijk zijn toegelaten. Ver-
heften zij hun stem niet ... dan
kraaide er geen haan naar en wa-
ren deze regels niet getikt.

regels van de logika volgend
is het vanzelfsprekend dat in
eerste instantie de controverse
wordt ingeleid met het zoeken
naar een antwoord op deze met de
demokratie ogenschijnlijke para-

Toen de brdin .. ' 8HPI'ok.n hIId,

NIm d. rllk.wKht het woord,

•
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DE KLEINE KANTEN VAN DE DEMOKRATIE.

De demokratie is een systeem, in
elkaar gestoken door denkers. ka-
mergeleerden. Denken we maar aan
de mijmeringen over demokratie
van de Griekse filosofen. De ide-
alist Voltaire en de Trias Poli-
tica van Rousseau ... Het is bij-
lange niet verkeerd van ons dit
ideaal na te streven, integendeel.
Wat leert ons evenwel de praktijk?

Enkele voorbeelden ...

1. Aah deze universiteit bestaat
er ook demokratie ... De rektor
wordt verkozen. Nochtans zijn
de laatste rektorverkiezingen voor
De Somer in sommige opzichten een
tegenvaller geweest. Hoe mooi de
demokratiese schijn ook was. er
bestond een algemeen ongenoegen
bij diegenen die bij de verkie-
zingen betrokken waren over het
feit dat buiten de strukturen om
studiediensten en de administra-
tie de eigenlijke macht hebben.
Waar is hier de demokratie?
U zult de opmerking maken dat
De Somer dan toch van politiek
verandert ten gevolge ven deze
verkiezingsuitslag. In hoeverre
is deze koerswijziging echter in-
gegeven uit bekommernis voor de
demokratie dan wel uit schrik
voor t)et behoud van_ziJn.po8iti~
en nog meer die van de belangen-
groep die hij vertegenwoordigd?

2. Alle burgers zaten in Grieken-
land op de agora en namen deel
aan de beslissingen.

Maar wie
waren deze bllrPArl'!? 4nn nn AI'!n
stad van 40.000 mensen. De rest
waren slaven. kinderen, vrouwen
enz ..• Er was geen sprake van
verkiezingen. Je werd burger door
geboorte of omdat je er door ande-
ren in toegelaten werd. Een ,kas-
te bestuurde de staat in zijn ei-
genbelang. Van demokratie zou
slechts sprake zijn inzoverre de
objektieve-belangenstem van die

'40.000 aan bod kwam op die agora.
Dit wil dus zeggen : we spreken
slechts van demokratie op het
ogenblik dat het de objektieve
belangen van de meerderheid' aan
bod komen. Ofwel lijfelijk. of-
wel doordat die 400 werkelijk ten
dienste staan van die 40.000.

3. Je komt uit Vrij en Vroli.jk.
Je wordt lelijk bekeken door je
leraar op school. of afgedankt
op je werk. Mocht je toevallig
door Brussel passeren. schichti.g
weglopen omdat je bang bent van
dat dreigend machinegeweer bij
een identiteitskontrolle. dan
loop je al een ernstige kans om
te worden neergeschoten.



v~votg van p ••........................ ~~~ .

Z.iedaar. sonmägen zu llen zeggen.
een somber beeld van de demokra-
tie. Het is nochtans de andere
kant van de medaille bij de dage-
lijkse toepassing ervan. ontsnapt
aan het brein van de verlichte
geesten van 1789. die • opgeslo-
ten in hun studeerkamer. de dage-
lijkse realiteit van de macht is
aan de sterkste miskenden.

Deze generatie heeft de plicht
ten overstaande van zichzelf en
zijn medemens te leren uit het on-
geluk waarvan de geschiedenis ons
reeds enkele illustere voorbeel-
den heeft gegeven. Hitler kwam op
een volledig wettelijke manier aan
de macht in Duitsland. zonder ook
maar één grondwettelijk recht te
moeten schenden. Dok in België
scheelde het niet veel of REX had
een parlementaire meerderheid en
Oegrelle schafte de demokratie
af om zelf Führer te worden. bij
zoverre dat alle andere partijen
onder leiding van eerste minister
Van Zeelandt. in 1937 in paniek
een hecht blok hebben moeten vor-
men voor dé laatste vooroorlogse
verkiezingen.

Welk wapen kunnen we dan wel ge-
bruiken om zulks tegen te gaan
en te verhinderen dat wij zelf
slachtoffer worden van onze eigen
demokratiese ingesteldheid?
Het is eenvoudig: stellen dat de
demokratiese regels niet gelden
voor hen die de demokratie wil-
len afschaffen. Eigenaardig ge-
noeg weten ook de tegenstanders
maar al te goed dat dit het enige
middel is. hoe ondemokraties het
ook moge zijn. Hitler zelf druk-
te hetzelfde principe nogal cru.
hoe kan het ook anders. uit op
het partij kongres van de NAZI-
partij in 1933: " Onze tegenstan-
dere ;i;in duazen ge!Jeest, tJa?1t
zij hebben ~~n zaaK uit het oog
vel'l.ol'en. Indien zij ons namelijk
vanaf het begin zouden aangeval.-
l.en hebben, dan ~al'en !Je nu nul.
korrma nul getJeest "

JEST
zoekt:

ZE ZIJN ER DG ...

... DO BIJ ONS. JAMMER GENOEG

Ook in os studentenwereldje. hoe
klein het ook moge zijn en hoe-
zeer we het ook mogen betreuren
(het weze herhaald) liggen de-
zelfden klaar. Het VMO heeft
niet alleen het einde van de -
toegegeven bekritiseerbare -
A.S.R.-werking gezworen. maer
ook die van om het even welke
studentenwerking.

De vraag is nu of wij onze ei-
gen demokratische wetgeving en
faciliteiten (toekennen van za-
len en onderhoud ervan. sten-
cildienst. subsidies. enz ..• )

. moeten laten gebruiken ook door
hen. terwijl we goed weten dat
wanneer zij zich - d-ank zij
ons - kunnen inplanten. opwer-
ken en aan de macht komen. we
ons eigen graf aan het delven
zijn. Het is bovendien niet zo
uitzonderlijk dat we wel de
nodige maatregelen namen. Ho-
gere instanties deden het reeds
voor ons. Zo bijvoorbeeld in
1967 werd het VNJ (Vlaams Na-
tionale Jeugd) door de Natio-
nale Jeugdraad niet als vereni-
ging erkend. hoewel het VNJ
aan alle toelatingsvoorwaarden
voldeed. wegens zijn ondemokra-
tisch karakter. (+)

We komen terug op de beginvraag:
weegt een momentele inbreuk op
een theol'etisch demokratisch
recht (met zijn hogervermelde
charmes discrètesl op tegen het
voortbestaan van onze werking
in de toekomst?
Het woord is aen de afgevaar-
digden.

Groepsleiders. zeilmonitors en
animatoren voor zomer '77.
Kandidaten. die tussen 21 en 35
jaar zijn 9n minstens tweetalig.
kunnen zich inschrijven op elk ~
JEST-kantoor (voor leuven: Bond-
genotenlaan 115. tel. 22.76.10).
Een selektieweekend gaat door
op 8 en 9 januari in Bornem.

VOEDSEL
Toen vorig jaar op de gasthuis-
berg de eerste aktiviteiten be-
gonnen. de eerste studenten aka-
demici en personeel op beschei-
den wijze begonnen en de eerste
warme schoteltjes gepresenteerd
werden in het nieuwe restaurant
werd het eten op deze nieuwe
kampus aan 40 fr. bedeeld.

De Gasthuisberg als kliniek
hangt immers af van het minis-
terie van volksgezondheid dat
voorziet in een fikse subsidië-
ring van de personeelsmaaltij- I
den. ~

Ook vandaag uordt: de demokratiie
Ook vandaag wordt de demokr8t1e
nog beloerd door dergelijke ini-
tiatiefnemers. Aan het woord i~
Julius Borghys (Extreem Rechtse

; Wolfsangel) vanuit zijn café
, De Sportwereld ' te Poelkappel
Ie. over het door ons behandelde
probleem : " Extl'eem Rechtse

DEMOKRATIE : EEN EGEL ZONDER STEKEL Wolfsangel is een vlaome nationa
l.istiese pal'tij, met als doel. de

Bovendien hebben de pioniers van vel'Zekel~ng van het leven en de
de demokratie niet de wapens ge- Vool'tpl.anting Van ons volk het
smeed om hun vooralsnog tedere zuivel' houden van bloed en' kul-
maagd te beschermen tegen duiste- tUUl'. De middelen zijn in de be-
re vampiers. De uitgedo~terde ginne demokl'ati8ch, maal' eens da
spelregels bieden inderdaad geen de pal'tij de twee derden meerder
enkele waarborg tegen het Trojaan- heid zou behaald hebben, steunen
se paard dat binnengehaald wordt ~ij op het leidersprincipe. Die
om de vesting in te nemen. tlJee del'de meel'del'heid hebben wi
Het zij n zij. die gebruik makend nodig om de noodzakelijke grond-
van de demokrate1se rechten van .' wetswijziging dool' te voel'en.
vrije meningsuiting. recht op ver- Daarom stel!17len~ij onze aktie nu
gaderen. enz .•.• zich org8niseren vo01'l1am3lijk af op propaganda.
zich inplanten. met veel demago- zondel' echtel' onze milities
gie zich opwerken om .•. eens aan (o.a. v.MO) te ve1'Waal'lozen, ~ant
de macht gekomen de demokr8tiese de demokl'atie zou !Jel eens haal'
rechten en vrijheden 1n de grond- toevlucht kunnen nemen tot ge-
wet opgenomen. af te schaffen en !Jeld in geval van nedel'laag."
een fascistiese diktatuur in te (De Weekbode. 21/11.75)
stellen.

(.) uit het inspektieverslag VNJ - 3 m8art 1976:dokument 637.31 -
estuur voor Jeugdvorming/Ministerie van Nederlandse Kultuur:
"Op 25 [anuari. uerd de vel'eniging qetnepekteerd dool' een lid
van de toenmalige Ne.J.R. en 2 ambtenal'en van de toenmalige
NDJ. Ondanks het feit dat het eindadvies gunstig !JaS en de
el'kenning als jeugdbeweging aanbevolen ~erd, kl'Ceg de vel'Cni-'
ging nooit een officiële el'kenning als jeugdbeweging ... Heel
~t leden !Jaren de mening teogedaan dat de vel'eniging toen
anti-demakY'atinch "_n 11 •

Vanaf dit prille begin waren
er ook niet-personeelsleden
zoals studenten-stagiaires in
het komplex die als psycholoog
of kinesist. als diëtist of
!!'Batschappel1jk wer.ker. als me-
dies sekretaresse'of 8ls döpsta-
ge ingeschakeld waren in de wer-
king. dit als onderdeel van hun
vorming.

Het eten was voor iedereen het-
zelfde. ze zaten trouwens aan
dezelfde tafel en iedereen vond
de keuken even goed of even
~lecht alnaargelang hij dat van
thuis zoal gewend was.

Op dat ogenblik weten de kok
en de beheerder niets af van
het misverstand d8t tussen hen
besta8t. Wie dat misverstand
d8n toch ontdekte konden we
niet achterhalen. In ieder ge-
val .... plots stonden de stu-
denten- stagiaires -co-assisten-
ten enz ... voor het voldongen
feit dat diezelfde sope en pa-
tatten in datzelfde' restaurant
nu in één keer 100fr. moesten
kosten voor henzelf en nog al-
tijd 40 voor het personeel.

De studenten zitten neit stil.
Langs de fakulteit psyçhologle
en geneeskunde wordt kontakt
opgenomen met de dekanen. Van
verschillende kanten wordt er
een brief gestuurd .••. maar geen
antwoord !

Een aantal studenten g8an dan
praten met Dr.Peers. beheerder
van het ziekenhuiskomplex. De
ontvangst verloopt zeer vrien-
delijk. hun situatie z8l worden
onderzocht maar er komt niets
uit de bus. We zijn midden vo-
rig jaar ... !

Dan gaan er brieven van de prae-
sessen naar Dr.Peers. Prof Borg-
graeve en Han~ Vertommen van de
fakulteit psychologie ..• Geen
antwoord.

Een van de redenen die gegeven
wordt - mondeling - voor de
prijsverhoging is het argument

geldgebrek. Dezelfde dag ech-
ter dat het personeel in zijn
maaltijdpakket een dessert in-
begrepen krijgt wordt voor de
studenten de gratis soep of
koffie afgeschaft. Er is dus
wél geld. alleen is er méér
voor de een dan voor de ander.

De studenten leggen hun toestand
uit aan het personeel. Er volgt
een oproep om op vrijdag zijn
boterhammen mee te brengen en
geen eten aan te nemen. Die-
zelfde donderdagavond is er d8n
plots wél een spoedvergadering

5
•

van het orga8nkomitee. de men-
sen die o.a. ook voor de kafe-
taria inst8an
Er komt een stencil dat men
zich niet 8kkoord kan verklaren
met de studentenaksies en de
volgende morgen-ga8n de stagi-
aires in staking van 12 tot
14.30. Om 11.: staat Oewulf
voor de ~tudenten. Oewulf is
de verantwoordelijke voor Gast-
huisberg die rechtstreeks onder
Dr.Peers staat in de ziekenhuis-
hiërarchie. Er komt diskussie.
Hij kan niet akkoord gaan met
de aktie en hoopt dat het al-
lemaal studentikoos zal blijven.
Uw aktie haalt toch niets uit.
Wend U tot het ministerie van
onderwijs. Alm8 moet de restau-
ratie doen voor Gasthuisberg.
Zij zijn het die geld krijgen
V8n het ministerie en die voor
U moeten insta8n.

De aktie lukt. Slechts 40 per-
soneelsleden nemen een warme
maaltijd. De kok heeft de ge-
koelde p18'S uitgepakt en z81
ze straks moeten weggooien.
Ingeval van verdere serieuze
aktie wordt er gedreigd •••
zullen er studenten worden
doorgestuurd.
Ondertussen zit Alma in moei-
lijkheden. Reeds lang wordt
er uitgekeken om met het zie-
kenhuis een overeenkomst te be-
reiken om op de Gasthuisberg
een nieuwe verdeelpost te kun-
nen starten: Voor een bedrijf
met een zware personeelslast
zou het afvloeien van mensen
naar een dergelijk nieuw dis-
tributiepunt een bijkomende ver-
lichting zijn van de kosten.

Waar zit nu de bekommernis voor
de student? In ieder geval van-
8f januari '77 begint Alma wél
op de Gasthuisberg ..
Ondertussen hebben vele mensen
echter 100fr. per dag moeten
uitgeven om wat warm eten ach-
ter hun kiezen te krijgen.
Wie stelt er nu nog vr8gen ach-
ter de noodzaak van een socia-
le sektor?



MEDEDELING VAN HET

STUDENTENSEKRETARIAAT K.U.L.

---------------~t----------~l0ed&ek.urd door de vr.e.del1nc8n-
politi ••

our presence in Louv8'ie.i.
There are many Nigerians studying
in both sections of the Universi-
ty of Louvain. Majority, as one
should expect, study in the En-
glish seetion of the institution,
while just 8 few study in French.
What 8ccounts for the up-surge in
the K.U.L. is simply determined by
18nguage situ8tion. The students
prefere to study in English, their
maternal lingua franca, and learn
French or other 18nguages at spece
time.

But those who study in French,
For sever81 ye8rs today, immigra- host-country or countries; or wh8t 8bout them?
tion from our country has been that we are confronted with im- They struggle especially during
essenti811y accounted for by an possible con~it~?ns. But'just the initial stages to overcome
unique desire to search for and that it ls not easy to study a the odd which is normally '10-1".
acquire knowledge. language for the first time ever, But as soon as that stage is put N.S.U.L.
A case which one of our early and then learn for a University behind, it becomes a pleasure
elites implied by a search for degree all and all in that same and pride to study in a foreign
the "Golden Fleece", really be- langu8ge. language.
cornesto us th!s days an absolute The presen. e of Nigerians in B.l- Oid I said pride, and why?
necessity. gium is a case in view. To start Of course the respond is simply
Nigerian students everywhere with, one may ask what is the that French is the second inter-
struggle against all odds to ec- strenght of Nigerians in Belgium? nationally used language; and Je studiegetuigschriften om
quire knowiedge. And 1f I know Really they are nog as many as, if one speaks English, then come u itstel van mi li tie te beko-
them we11, it is a simple re- say, in London or the U.S.A. Why? ~o learn French, the person is en, worden vanaf 15 decembe
flexion on the fact that our Becauce they are essentially an making himself suitable to 50 e.k. door de jaarafgevaardi
people believe in what is right English speaking people. 50 it is many situations anywhere in the en uitgedeeld aan de stude~
and valuable by all its ramifi- only natural that they should go globe he is. He may lively come ten die voor hun hoofdst di
cetions. ' to where they can learn in their face tot face Withl 1.e. if you richting regelmatig inge~ he
What do I mean by "struggle a- 'lingua franca'. Even then! l1~e trevelling like we Nigerian ven zijn met les volgen. c r
ainst all odds"? That may not really be absolutaly do. , Alle andere studenten dienen
I do not imply here that we are complete as a categorical state- Traval is to us what renaissance dit getuigschrift af te hale

treated ti our benevolent ment. As it is so testified b is to Italy. It is an essential op het studsntensekretariaat
Naamsestraat 22.

WIE WIL EEN VREEMDE STUDENT GEDURENDE DE KERSTVAKAN- 'I" Oe jaerafgevaardigden kunnen
TOE EEN THUIS BEZORGEN? ' hf de studisgetuigschriften van

. hun respektievelij studie-
Een student in de geneeskunde wou graag een tiental jaar afhalen op hst studente
dagen bij een Vlaamse familie logeren (van 17 decem- J, ~ sekretariaat van8f 13 decem-
be r tot 2 jan ua ri ). Hij wil voo ral 0 pee n vlo tte, 'S b 61re. 11. •
spontane wijze Nederlands leren.
Ge!nteresseerden z'j welkom op ISOL, Bogaardenstraat
8, Leuven (016/~~.~ .57)

Indonesiörs, Ameri,_anen, lndiärs, die eveneens een
hartelijke faMilie zoeken, kunnen ook daarvoor op
ISOL terecht.

part of our culture, apart from
.dances like Ima~ of the Yorub8-
land, Akonga, ,iolima of the 1-
bos, Eka-Ekong of the lbibids end
Denumai of the Kanuri People in
Nigeria.
We believe in them all, end so we
practised them. The divergence
thet dictates the processes not
minded.
Really this I belief is the de-
piction of a people apart; people
who believe in searching for
knowiedge, a belief which eme-
netes from ever burning desire
to ecquire knowledge end truth.
And obviously will not end for
generetions to come, end so the
search continuesI!

T H E S E ARC H CON TIN U E S
by ~he Ni.gerian Students' Uni on, [ uvain

MAAK T

- ~Zse,



ver ik weet heeft niemand buiten
Uw filmkritikus dit ooit beweerd.HOE ZIET DE KRINORAAD ZICHZELF?- . - .../ ...

Voor de agendasamenstelling kon-
den we volgende prioriteitslijst
opmaken: • dringende zaken m.b.t.
alle fac. te samen en mededeling
van actuele informatie.

+ concrete, directe
.studentenproblemat1ek m. b ,t. 1
of enkele faculteiten.

+ evaluatie van de
kringwerking.

+ projecten op L.T. en
de voorgestelde jaarthema's.
Er werd opgemerkt dat het poli-
tieke aspect in elk van de 4 ca-
tegorieën kan verwezen zijn.
Wanneer een meerderheid van de
aanwezigen dit nuttig vindt,
moet er over politiek kunnen
gediscussieerd worden!

Als jaarthemata namen we ons voor
dieper in te gaan op " de studen-

.' tenvertegenwoordiging in het al-
gemeen, de evaluatie van de wer-
king van elke fac.kring, de her-
structurering van de studenten-
werking in zijn geheel.

~e aanwezigen vrezen dat het
weer eens (?) een maratonzitting
gaat worden en beginnen alvast
aan hun vijfde maa'ltijd.

Een uitgebreid buro. 9 ontwerp-
teksten en een speciale vergade-
ring waren nodig om voor de bui-
tenstaanders en tevens voor ons-
zelf onze taken en werkingsprin-
ciepes duidelijk af te bakenen.

Overvloedig werden er allerhande
voorstellen gedaan over hoe wij
als kringraad moesten werken en
ook de globale studentenwerking
kreeg nieuwe ideeën te horenl
Het is nog erg vroeg om er nu al
concrete conclusies uit te trek-
ken.

De Kringraad van 19/11 beperkte
zich tot een discussie over haar
eigen werking. doch maakte nu
reeds de afspraak dat de studen-
tenwerking in zijn geheel dra
op een of andere agenda moest
komen te staan.

Wel akkoord als Hij zegt dat de
inhoud niet veel soeps is. Je
kunt inderdaad met veel minder
kosten eenzelfde onderwerp verfil
men. Mear volgens mij ligt het
buitengewone van de film juist
hierin dat de technikus Kubrick
bewijst. dat je zelfs met een
kitscherig onderwerp. maar dank
zij filmtechniek én muziek. een.
meesterwerk kunt maken (althans
enkelen, zoals Kubrick). Als je
de film vanuit dit perspektief
bekijkt. kun je verder weinig
kritiek geven. behalve. dat
je 90 frank moet betalen om
binnen te komen.

De redaktie houdt ;$ich het: recht
VOOl' om anteoord te geven op ill-
g_czonden Lezerebri-r=n-

BARRY LYNDON
Dag Veto.
Met deze zou ik eventjes willen
terugkomen op de filmkritiek van
'Berry Lyndon'. Hier staat te le-
zen dat deze film pretendeert een
tijdsbeeld te schetsen. Voor zo- WT.

ZUID-AFRIKA: GEWELD OF ONTWIKKELING
et verbazing lazen wij in VETO ingegaan tegen een algemene mode,

van 16 oktober_het niet-onderte- die voor links wil doorgaan.
kende stukje "Zuid-Afrika, ge- maar niet veel beter is dan het
weId of ontwikkeling". n.a.v. het napraten van wat 'men' 'behoort'
debat van 21 oktober. Het komt te vinden".
ons voor als leugenachtig of on- Verder zijn we het er volkomen
doordacht, in elk geval als ON- mee eens dat elk "edel-fascisme"
JUIST. moet worden afgewezen. Maar de

A) Dat het "sol.idansme in Bcl- theorie, die aan de basis ligt
gië" vool'tbOU1.JtflOpde ideo- van de socia~e leer van de"Kerk.

logie van Jons Van SCveren, lei- zo maar als edel-fascisme be-
del' van het fascistische VOOl'- stempelen, lijkt ons toch wel
oorloqee VERDINASO", is NIET WAAR. wat goedkoop ••.

1. De GROTE WINKLER PRINS (deel Terloops: het veelbesproken ci-
taat van Prof. Brugmans werd ge-

17) leert ons dat het solidarisme ld it LTERNATIEF 14)
"een in hoofdzaak christelijke _ haa,~ ...A ~~r •.
in het bijzonder rooms-katholieke ... Ir' J Z~JN democraat , .' ,} n
_ maatschappijbeschouwing " is. d~ daad!
"vooral geinspireerd door de en- Cl
cyclieken RERUM NOVARUM (15 mei
1891) en QUADRAGESIMO ANNO".
waarvan "de voornaamste theore-
ticus de jezuiet Heinrich Pesch
(1854-1926)" was.
Van de KRISTENEN VOOR HET SOCIA-
LISME (zie hun laatste brochure)
vernemen wij dat "klaeeenverzoe-
ning en solidarisme de koningin-

tukken- van de- ki-ietendemokra-
ieën" zijn.
De solidaristische leer is dus
wel iets ouder dan de jaren 30.
en is geen uitvindsel van het
VERDINASO. Opfundamentele punten
zijn onze ideeën evenals het so-
lidarisme zelf totaal in tegen-
strijd met de opvattingen van de-
ze beweging.
De objektiviteit dwingt ons ech-'
ter erop te wijzen dat het let-
terwoord 'Verdinaso' betekent:
'Verbond van Dietse Nationaal-So-
lidaristen'. De omvorming tot
'Verenigde Dietse Nationaal-So-
cialisten' is ofwel een flater
van formaat, een artikel in VE-
TO onwaardig. ofwel een onduld-
bare manipulatie.

Bij de behandeling van de for-
mele werking raken we eerst de
'stemmingsprocedure aan - een ge-
wone meerderheid beslist. we tre-
den naar buiten als 'college' en
aan de kringen kan enkel een ad-
vies gegeven worden ( wegens de
autonomie van elke kring ).

ille van practische moeilijk-
heden zal de Kringraad in prin-
ciepe in gesloten vergaderingen
bijeenkomen, doch er bestaat een
mogelijkheid tot wisseling van
afgevaardigden of waarnemers.
De samenstelling van agenda en
de uitnodigingen van derden is
voortaan de opdracht van het bu-
ro van de kringraad.

nsJ:oHe1.unnen -we aklÎ.oo@ gaan
nat, een technisch voorstol rond
hst vereiste aanwezigheidskworum
om geldig te kunnen beslissen op
een speciale kringraadvergadering

Dat het AKZA onze uitnoding
voor het debat van de hand
wees "omdat AKZA in het VOl'-
leden l'eeds slechte ervarin-
gen had opgelopen met derge-
lijke confl'ontaties" is ON-
,TUIST.

AKZA schreef ons op 2 september
1976: "Rond die periode zijn wij
in beslag genomen door ean reeks
eigen aktiviteiten die ons niet
de ruimte laten op uw nochtans
inte1'essante f01'mUle in te gaan".
(arcering door ons)
Enkele weken later. op de eerste
vergadering van het zgn. "Anti-
Apartheidscomité" (12.10) luidde
het dat een debat geen z·:n had.
dat enkel een anti-apartheidsa-
vond zinvol was.
Wij hebben nog steeds niet begre-
pen hoe men op basis van slogans
kan komen tot een verantwoorde
stellingname t.o.v. problemen
van zulke omvang. Als zelfs
aan een univel'siteit kritisch
ondel'zoek en rustig overleg niet
meer thui8hol'l.:n,dan is "1984"
waarachtig nipt ver meer af···

0) Dat op onze debatavond het
spreekrecht van om het even
wie "tot een minirrrumwordt
herleid"; is PURE FANTASIE.

1n!.or!!!s_tjeJ&orll>_r_ol!)_iog_naarde
leden van allo kringen toe en
eveneens naar hogere instanties.
- de onderwijsproblematiek moet
onze aandacht blijven krijgen.
ook al bestaat er nu een onder-
wijswerkgroep die zich daarmeo
bezig houdt. ( we vragen hierbij
dat elke kring minstens 1 persoon
naar deze O.W.G. zouden sturen ).
- hot is onze taak al de stud en-
tenbelangen ter harte te nemen.
waarbij de lopende zaken voorrang
moeten krijgen en we voor onszelf
1 of 2 jaarthemata moeten voorop-
stellen.

De 9 vool'gelegde teksten en de
discusoie die daarGp volgde heb-
ben ongetwijfeld enkelen aan het
denken gezet ovcr de 8tudenten-
werking. Dat dit af en toe ge-
boul't, is alleen maar toe te jui-
chen tenminste aZo men dit alles
ob[ectria? en eel'Ujk wilt aan-
pakken !

AmWTIE
De. a66.iche. op de. la.a;tt,te. bladzijde. oveJl hU. Open PocUwn .iA
be.doe.l.d om uU te. hangen aan hU. ve.nhteJl en/o6 a.ndeJle. pl.aa.Uen
IQ1a./t eJl ve.el. volk pa.6~e.e,U. Dank je. wel. 2. In de vooroorlogse periode be-

riep zich niet enkel het VERDINA-
SO op het solidarisme. maar - en
misschien met meer recht - o.m.
ook de KATHOLIEKE VLAAMSE. VOLKS-
PARTIJ (voorloper van de huidige
C.V.P.). In een dokument van 1936
(cfr. o.a. Max Lamberty ...
VLAAMSE OPSTANDING 2") drukt ook
zij het verlangen uit naar een
maatschappelijke ordening in de
geest van de pauselijke encyclie-
ken.
Aan de auteurs van het artikel,
die blijkbaar met een 30er-jaren-
complex opgescheept zitten, stel-
len wij de vraag:
"Waal'"m WOMt nooit een band ge-
legd tussen ALTERNATIEF en een
'centrumpartij' als de K.V.V.,
maal' wel de verbinding ALTERNA-
TIEF-VERDINASO?"

6) Oat het citaat uit de brief
van prl f.Dr.H. Brugmans zijn
houding t.O.V. ALTERNATIEF
zou typ l'en, is VALS.

Prof. Brugmans staat "in begin-
sel sympathiek". Hij vindt het
"hoogstnoodzakelijk. dat er wordt

ZWALUWEN KLAAR VOOR DE GROTE TREK
Al wie aanwezig was op onze de-
batten te Gent en te Antwerpen,
kan getuigen dat één _u!J_I"lang.
na een inleiding van 20 minuten
door elk van de sprekers. om het
even wie om het even welke vraag
kon stellen. Kan het demokrati-
scher?

Studentenwerkgemeenschap
Alternatief Katholieke
Universiteit Leuven.
Oude Markt 2. Leuven.(+)

(+) oe redaktie wenst er de na-
druk op te leggen dat het laat-
ste gedeelte van de brief niet
werd overgenomen. Dit gedeelte
van de brief (die als recht op
äntwoord was geformuleerd vol-
gens de toelichtingsbrief) be-
vatte opmerkingen die helemaal
niets meer met het bedoelde ar-
tikel in VETO 2 te maken hadden.
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muzikant (blues,vlaams,
fOlk,pop,klassiek,jazz)
goochelaar,dichter,kome
diant,jongleur of poli-
tieker,ballerina,messen
werper,grappenmaker,fa-
kir,toneelspeler,cabar-
etier,krachtpatser,de-
korbouwer of ontwerper,
ordehandhaver,tapper,
klown,vuurspuwer,kracht
patser,body-builder,re-
denaar,friskoman en na-
tuurlijk niet te verge-
ten de unieke passevie-
ter .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZOEKT KULTUURRAAD JE VOOR
HAAR JAARLIJKS:
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