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Van de regen in de drop?
'Communicatie of Manipulatie' revisited

Vranken opgelost?
DE DIPLOMATIE VANDE KUL

Wat is er geworden van die affaire, die een tijd lang Sportkot
evenveel mocht beroeren als de Olympische Spelen: een
professor die slecht les geeft, en buist dat het een aard heeft

om v1tak maar al te mistige redenen 7 Wel, die affaire zou opgelost
zijn.

Reeds geruime tijd schijnt Vranken bij te draaien: ze geeft een
kursus uit en vraagt zelfs aan de studenten wat hun wensen zijn!
Reden voor deze dramatische koerswijziging in haar gedrag is het
feit dat het studentenprotest tegen haar praktijken zo stilaan de
akademische raad bereikt had. Daar oordeelde men dat er
ingegrepen moest worden (om de goede naam van het Sp ort kot niet
verder te bezwadderen 7). Met de takt, dit orgaan eigen, had men
Vranken reeds benaderd met het verzoek elders haar heenkomen te
zoeken.

Inverband met de zogenaam-
de 'sekten' is reeds heel wat
inkt gevloeid. Wie hoorde of

las niet reeds de sensationele
seksgeruchten over Moon of
werd niet reeds gekonfronteerd
met berichten over de belasting-
trubbels van Baghwan'l Opval-
lend bij de berichtgeving is dat
men het vooral heeft, en blijft
hebben over de religieuze sekten.
De enige uitzondering in de
nationale pers hierop is waar-
schijnlijk LSP, 'Leading Succes
People'.
Wat gebeurt er als de leden van
een religieuze 'sekte' plotseling
beslissen om er kollektief 'mee te
kappen'? Een dergelijke beslis-
sing kan je sec-moreel allicht niet
afkeuren, integendeel zelfs. Maar
dat dergelijk gebeuren flink de
skepsis aanwakkert, spreekt voor
zich.

Onderstaand artikel verhaalt
een dergelijke 'breuk' ; het is het
resultaat van lang zoekwerk

_/adftetaroftdeft·wn 'de
groep rond het boek 'Communi-
catie of Manipulatie' (zie ook
VETO 20, 25/2/'83, pag. 8-9).

en zonder ideologie. In 1979sticht zede
vereniging La Haut de Saint-Erme,
'centrum van internationaal en inter-
disciplinair onderzoek', dat meer dan
300 'onderzoekers' - de vroegere
leden van de Familie - groepeert. Het
centrum bestaat uit twee afdelingen.

voor 'Médicine') er in het brandpunt
van de belangstelling blijken te staan?

Marcel Comélis
In de inleiding heeft de auteur van het
artikel, Alain Woodrow, het over ene
Marcel Cornélis (tevens onderzoeks-
leider van het boek 'Communicatie of
Manipulatie'). In dejaren veertig komt
deze Belgische seminarist in Frankrijk
aan, op zoek naar een bisschop om
hem priester te wijden. In '50 gebeurt
dat ook, met name door Mgr. Lefebvre.
De daaropvolgende jaren kent Cor-
nélis heel wat sukses als prediker en in
1962 richt hij - aangetrokken doorde
ideeën van Charles de Foucauld - een

SIRIC & SIRIM
Er is, meer bepaald een 'medisch
departement' en een een departement
'cornmunication"; respectievetijk de
SIRIM en de SIRIC. Vanaf hier zullen we
voor de VETo-lezer het onderzoeks-
werk van Woodrow volgen, en citeren
we letterlijk 'Le Monde'.
Een proces van vervreemding - cc Wie

Indien zij weigerde, zou er iemand naast haar aangesteld worden,
voor hetzelfde vak, zodat de studenten konden kiezen ... Een eerder
beschamende situatie voor haar, maar toch verkoos zij te blijven. De
verantwoordelijkheid voor deze parallel-benoeming ligt bij het
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding. Om te vermijden dat
Vranken vooralsnog op de eksamenkommissie van dit jaar toch nog
(on)verwacht uit de hoek zou komen, werd een bijkomende
maatregel genomen. Het eksamenreglement werd veranderd. Vanaf
nu benoemt de rektor de eksamenkommissies. In het verleden
bestond die voor elke student uit de mensen die hem punten hadden
gegeven. Nu is het duidelijk dat de rektor zich niet kan bezighouden
met het opstellen van alle eksamenkommissies, zodat in de praktijk
deze maatregel neerkomt op een veto-recht tegen bepaalde leden van
een eksamenkommissie. In dit geval: Vranken zal dit jaar geen
zitting hebben in de eksamenkommissie van het ILO.

Niemand vraagt een pun tenkermis
Is dit nu een oplossing? Op het eerste zich .wel. Maar ... De
maatregel betreffende de eksamenkommissie is op alle fakulteiten
van toepassing, en zou er wel eens toe kunnen leiden dat mensen
verwijderd worden die de rektor niet zo welgevallig zijn. Een Steven
De BatseIier bijvoorbeeld.

Vranken zelf blijft trouwens even onvoorspelbaar als ze was. Stel
dat zij een aantal jaar aan een stuk veel punten geeft, zeer goed les
geeft, een snoesje is op de deliberaties. Logischerwijze zulleq veel
studenten voor haar opteren i.p.v. haar rivaal, die zich niet moet
legitimeren, en dus op een normale manier les zal geven. De kans is
dus niet gering dat de 'dubbelganger', gekonfronteerd met een

. dalend aantal studenten, ook aan demagogisch opbod moet gaan
doen, of gewoon buiten spel gezet wordt. En dan, na een aantal
jaren, als de herinnering aan sommige euveldaden uitgewist is, kan
het spelletje terug beginnen. Tenzij het vak verwordt tot een
puntenkermis. Maar daar heeft niemand om gevraagd, dat is ook in
geen enkel opzicht wenselijk. De vraag van de studenten was:
geëvalueerd worden in verhouding tot de geleverde prestaties, op
basis van een degelijke kursus.

Reeds toen schreven we in de recensie
van het boek: ..... zo wordt het bv.
nergens duidelijk uit welke hoek de
wind waait" en op onze vragen naarde
achtergronden van het onderzoeks-
werk voor het boek kregen we slechts
vage antwoorden.

Agressieve verkoop

Wat we te weten kwamen over de
samenstellers van het boek, beperkte
zich tot een naam: SIRIC, of de 'Société
Internationale de Recherche Inter-
disciplinaire sur la Communication'.
Volgens de achterflap van het boek
namen aan het onderzoek deel: "ka-
derleden, technici, geneesheren en
psychologen, dierenartsen" en ga zo
maar verder. Maar hoe kreeg men in
godsnaam die mensen samen? De
destijds geïnterviewden hielden het bij
een vaag 'regelmatige samenkomsten',
en wij bleven met onze vragen zitten.

Normaliter was het daarbij ge-
bleven, als de agressieve manier waar-
mee het boek aan de mens wordt
gebracht niet zo in het oog viel. Er
kwam o.a. een vrij positieve recensie in
het blad 'De Groene', ook de 'Streek-
krant' besteedde enige aandacht aan
het boek, en medewerkers aan 'Com-
municatie of Manipulatie' werden
ongeveer een halfuur geïnterviewd op
radio Scorpio. Het boek werd overal
- w leek het - uitbundig onthaald,
niet in het minst in 'progressieve'
kringen, de eksemplaren gingen als
zoete broodjes over de toonbank van
de boekhandels. Onze skepsis bleef
levendig, onze oortjes hielden we
open.

Op die manier vernamen we dat het
boek (de oorspronkelijke versie) in
Frankrijk enorme furore moet ge-
maakt hebben, er zouden reeds een
dikke twintigduizend eksemplaren van
zijn verkocht, en de verkoop zou nog
altijd in stijgende lijn gaan. We gingen
dan maar eens neuzen in wat Franse
kranten en tijdschriften. Zo stootten
we op een artikel in 'Le Monde' van 6
april 1982, onder de titel La groupe de
Saint-Erme est-il une secte? Wie schetst
onze verbazing als de groepen SIRlC en

SIRIM (dezelfde groep; de; 'M: staat

Niet zeer diplomatisch
Kompromisser dan kompromis, compris 7 Hier kan toch de vraag
worden gesteld of je, uit eerbied voor een persoon (die zelf voor
andere personen zulks niet schijnt te kunnen opbrengen) dergelijke
omslachtige en onzekere diplomatische maneuvers moet opzetten?

Aan de VUB gaat dat anders. Als het doceergedrag van een
professor de studenten de keel uitkomt (en volgensde rektor zijn de
studenten over het algemeen zeer geduldig) kunnen zij een
onderwek aanvragen, dat statutair moet uitgevoerd worden, door
een onafhankelijk instituut. De resultaten van dit onderzoek worden
aan de betrokkene doorgespeeld, en deze krijgt een vol jaar de kans
zijn leven te beteren. Als de studenten oordelen dat er niets
veranderd is, kunnen zij een tweede onderzoek aanvragen,en als de
uitslagen daarvan niet signifikant beter zijn, dan wordt de docent
gewoon uit zijn funktie als lesgever voordat vak ontheven, en komt
er iemand anders.

Simpel, duidelijk, afdoend. Steeds toepasbaar en niet voor
manipulatie vatbaar. Maar het is niet zeer diplomatisch ...

Co,"""uricatie of MflllÎpIIltltie: een 'genttll!ipuJeerd' boek ~

broederschap op, onder de naam 'de
familie van Nazareth'.

Oorspronkelijk kon dit genoot-
schap het nog goed stellen met de
'officiële' kerk, maar de tegenstel-
lingen vergrootten in de jaren 70 als
'Ia Familie' in de ban komt van de
charismatische ideeën die Frankrijk
bereiken van over de grote plas.

Woodrow: «Antoine Delestre (I)
schreef: "De Familie van Nazareth
wierp alle hiërarchische kontrole van
zich af en beweerde dat ze rechtstreeks
door de Heilige Geest was geïnspi-
reerd. Ze begon de komende terugkeer
van Jezus Christus te prediken en
voorspelde ... allerlei 'revoluties, epi-.
demies, onderdrukking, vervolging
etc.', waarop men zich diende voor te
bereiden. Men moest beschutting zoe-
ken op het platteland en voorraden
aanleggen. Stilaan .. , raakten de leden
van de Familie in de klandestiniteit
verzeild ... De breuk van haar leden
met de Kerk was volledig".»

En dan pas komt de kat op de
koord. De groep kocht het oude
klooster van 'Saint-Erme' op, en het
genootschap verandert trapsgewijs. In
1975 verklaart ze zich a-konfessionul

verwijt juist wàt aan deze groep, die
vanzelfsprekend het recht heeft zich
om te vormen van katholieke be-
weging tot associatie van agnostische
onderzoekers, als de leden daarmee
instemmen? De vereniging van ouders
en vrienden van'de groep wijst op een
'vervreemdingsproces', dat de aan-
hangers van de Haut de: Saint-Errne
omvormt tot gemanipuleerde en fana-
tieke wezens. Dit is verwonderlijk,
vooral als men weet dat de gemeen-
schap 72 artsen, psychologen en
universitairen telt.

De aangewende metodes kan men
volgens voornoemde vereniging als
volgt samenvatten: "misleiding door
de gourou (de vroegere priester, M.
Cornélis), de gevreesde en geliefde
leader, een sentimentele sfeer, met
daarbij het gevoelen 'gered'je zijn, wat
een plicht tot onderdanigheid impli-
ceert; een totaliserende organisatie,
gebaseerd op een volledig blootleggen
van de persoonlijkheden ('une révision
de vie-transparence'), wat toelaat in te
dringen in ieders intimiteit en de totale
gehoorzaamheid aan de verantwoor-
-delijken afdwingt; een ultra-vertrou-
welijke interne briefwisseling; een

verplichte jaarlij kse retrai te; een isola-
tie van de kontesterenden ; een breuk
met de buitenwereld en een absoluut
verbod om met buitenstaanders te
praten over wat zich afspeelt binnen de
gemeenschap".

Dergelijke aantijgingen - die moei-
lijk te bewijzen zijn - zouden kunnen
gericht zijn ... aan vele religieuze
groepen, kerken of geestelijke bewe-
gingen. So what? Wij hebben gepoogd
de leiders van Le Haut de Saint-Erme
te peilen naar bun standpunten. Hun
eerste reaktie was verrassend agressief
en beperkte zich tot het dreiFn met

juridische stappen. Een tweede reaktie
was meer gematigd: er werd een
afspraak gemaakt te Colombes, waar
we M. Cornélis en andere leden
zouden ontmoeten. Aangekomen in
het paviljoen van de voorstad, ver-
namen we echter dat M. Cornélis had
moeten vertrekken en dat, hoe dan
ook, zijn advokaat hem de grootste
terughoudendheid had aanbevolen.
Wij hebben er niets meer van ver-
nomen.

Een andere getuige, die we dachten
te moeten ondervragen, was de vicari s-

(yervo1c op p. 7)



LEZERSBRIEVEN
Alle lezersreakties kunnen geser-
veerd worden op het Veto-sekreta-
riaat. 't Stuc. Van Evenstraat 2 D.
3000 Leuven. verdieping I.deur 6.
Schrijfsels. waarop men geen náam
durft te zetten of die niks te maken
hebben met de Veto-inhoud. wor-
den verbannen naar de doofpot of
de prullenmand. "Naam en adres bij
de redaktie bekend" is een moeilijk
te vinden achterpoortje. onze zacht-
moedige schaar is een soms te zoe-
ken inleverpoortje.
Dus. als iemand van jullie nu nog
zin heeft.i.

REL; een kei
een VTK

van

Er I~Pt inderdaad iets mis met de
relatie tussen de ingenieursstudenten
en de VTK.

Komt dit door de 'toenemende
desintresse van de saaie vakidioten die
de ingenieursstudenten toch zijn T" ...
of ligt de oorzaak bij het feit dat er iets
schort aan de VTK-werking van dit
jaar?

WAT?!? lets mis met de VTK. de
Leuvense kring. door iedereen gekend
voor zijn uitstekende kopie- en kursus-
dienst. voor zijn uitstekende massa-
aktiviteiten die aangekondigd worden
door massa's affiches. die Leuven en
omgeving overstromen.

Inderdaad. geachte lezer, de huidige
VTK-ploeg (7) meent ten onrechte dat
hun ..aktieterein zich beperkt tot hun
hoofdkwartier (blok 5 op de cité), de
VTK-bar en de .ASR... Een goede
werking houdt niet enkel in het
organiseren van grootse aktiviteiten,
maar tevens dat ze zich zich regel-
matig persoonlijk laten zien en horen
in' de auditoria waar de studenten
zitten die ze vertegenwoordigen: VTK
is een kring van 1500 studenten. niet
een bedrijf waar een managment van
25 personen in blok 5 alles organise-
ren, niet een bedrijf waar een manage-
ment van 25 personen in blok 5 alles
organiseren, overal affiches hangen.
dan gelaten wachten en tenslotte
teleurgesteld zijn wegens de geringe
opkomst.

Wat betreft de geringe opkomst bij
de verkiezingen van 26 april 11.moet
dit gezien worden als een samenloop
van omstandigheden:
- er kwam slechts één serieuze ploeg
op (velen denken: waarom gaan
stemmen. ze wint toch)
- de verkiezingen hebben nooit veel
sukses gehad (enkel toen een links-
gerichte ploeg opkwam waren er 800
aanwezigen)
- bijna de helft van de VTK-ers zit in
de kandidaturen (waar de interesse
klein(er) is. jammer maar helaas ... en
al jaren geweten)
- niemand (zelfs ploeg KEI niet) heeft
een oproep gedaan om te komen
stemmen (wat vroeger' wel gebeurde)

Het 'mislukken' van de verkiezingen
(26 april) moet tevens gezien worden
als een uiting van het misnoegen
tegenover de slappe VTK-werking van
het voorbije jaar.

De staking die door de VTK werd
uitgeroepen van 27 april tot 5 mei
(geen kopie- kursus- telefoondienst). is
4ilanook niet meer dan een teken van
onmacht. waardoor ze hun frustraties
willen verbergen.

Degenen die op de verkiezingen
afwezig waren. hadden ongelijk maar
het VTK presidium heeft daarom niet
het recht om de schuld alleen in de
schoenen van de ingenieursstudent te
schuiven.

Eddy de Maerloore

Plakkerig

mooie gebouwen in Leuven respek-'
teert. aldus een politiek geestesgenoot.
Ach kom nou! Je moet inderdaad lef
hebben om net voor het bureau van de
Leuvense Sjampetters de muren van de
St.-Pieterskerk te gaan versieren;

. maar net alsof de Sr-Michielskerk, het
Pauscollege. de centrale biblioteek.
fonske en fiere margriet nooit eens
bezoek krijgen van plakhelden . en
verfkwasten om er hun belangrijke en
minder belangrijke berichten mee in de
wereld te sturen. Dat de 'levendigheid'
en de fleurigheid van een stad afhan-
gen van het aanwezige plakkerssyn-
droom schrijven we op rekening van
Jaak Brepoels' estetische gevoel. dat
de aanpak van de wildgroei zou
neerkomen op een "regelrechte aan-
slag op de vrije meningsuiting" laten
we voor de meest konservatieve ver-
lichte denkers. Het is niet omdat de
mesthoop niet toeneemt. dat je hem
hoeft laten liggen. Nee. L.V.'s argu-
menten komen niet overtuigend over.
begrijpelijk overigens voor "wie ver-
trouwd is met" zijn "voeren van
publiciteit voor een of andere aktivi-
teit"

3. Wanneer KERNmet aanwezig was
op de verkiezingsavond achtte men het
nodig ons aan het publiek voor te
stellen als "anti-kommunisten en zelfs
fascisten". Deze typering karakte ri-
seert geenszins The KERNmaar is wel
spreken voor de onverdraagzaamheid
van GAAZ-KEI en voor de marginale
politieke opvattingen van (hopelijke
slechts enkele) heethoofden hiel uit.
Wij staan dan ook versteld dat nog 6%
van de ir.-studenten (3% als we de
eigen GAAl-KEI leden aftrekken) hier-
achter kan staan. Eenzelfde onver-
draagzaamheid vonden wij terug bij de
nijd waarmee onze affiches werden
afgerukt ..

Wij tellen in onze gelederen ook
reeds één doorstoken fietsband. Wij
willen hier echter niemand van be-
schuldigen, maar vinden zulke prak-
tijken zeer bedenkelijk.
4. Wij zijn het ook grondig beu door
ons eigen presidium afgeschilderd te
worden als asociale apatische blokkers
die niet van achter .hun kursussen
uitkomen.

Voor bepaalde mensen is presidium-
werking en dan vooral 'studenten-
leven' het hoofddoel van hun verblijf
te Leuven.

Deze mensen bepalen voor de
anderen wat pas echt student en
'studentikoos' zijn is (zoveel mogelijk
TD's afschuimen.' dagelijks barbe-
zoek, opkomen voor eenzijdige ont-
wapening •...) Waar blijft de blijft de
vrije mening op dit punt?

Wij dachten dat er nog andere
mogelijkheden bestonden om zich te
ontspannen en te engageren en dat
ieder dit best voor zich kon uitmaken.

Op ditpunt zijn wij ook van oorde d
dat een presidiumploeg zich moet
aanpassen aan de studenten en niet
omgekeerd. Wat ook de uitslag is van
de derde verkiezingsronde. wij hopen
dat VTK de juiste konklusie trekt uit
de huidige moeilijkheden.

Geert De Veirman
voorzitter KER~'

Frans Daens :
vice-voorzitter ~R"

P.S. : Wij vragen een volledige publika-
tie als lezers brief en geen ekskuses van
tijds- of plaatsgebrek!

Rechtzetting
In VETO-26 dd. 29.04.83 stond een
artikel over de kopieprijzen voor het
drukken van thesissen onder de titel
'Je thesis: zware investering'. Onder
punt 4. in dat artikel werd ACCO
behandeld. Intussen werd evenwel een
prijsverandering doorgevoerd (sinds
18.04.1983), waardoor men - onaf-
hankelijk van de oplage - per blad
1.50 fr. betaalt in de plaats van 1,75 fr.
In de ACCO-kopiedienst, Tiense-
straat 129. betaal je dus per respek-
tieve lijk 7. 10 en IS ingebonden
eksemplaren van ISO bladzijden 352,-.
320.- en 296.- fr. per eksemplaar.
Maak opnieuw de vergelijking nu met
de andere geciteerde diensten. Dank
U.

Acco-kopiedienst Tiensestr. 129.

acco
kopiedienst
tiense straat 1'29

Georgi Verbeeek
Parijsstraat 55, 3000 Leuven

The Kern
Zie hier enkele opmerkingen aan-
gaande het artikel van VTK in Veto
van
29 april i.v.m. de VTK-verkiezingen.
I. Wij zijn van mening dat de titel van
het artikel beter zou veranderd worden
in een KERNvan een. rel. Inderdaad.
nergens lezen wij dat er van deze
verkiezingen nog een vijfde ploeg was
ingeschreven. nl. The Kern, een ploeg
waar GAAz-KEI duidelijk schrik van
had. Kern' is echter op de bewuste
avond niet komen opdagen en dit uit
protest omdat wij gaandeweg tot de
konklusie kwamen dat GAAZnooit de
bedoeling heeft gehad om echte verkie-
zingen te houden. De keuze van GAAZ
stond immers op voorhand vast en
omdat wij ons niet louter als ambian-
cemakers wilden laten gebruiken. zijn
wij dus ostentatief weggebleven. ge-
volgd door 87% van de ir.-studenten.
Onder het mom vàn kontinuïteit,
waarover men het zo graag heeft, is
ons inziens het presidium. voor be-
paalde mensen uitgegroeid tot een echt
profitariaat. Daar dient echter onrnid-
delijk bijgevoegd dat dit zeker niet'
voor elk presidiumlid geldt en dat er
ook goed werk geleverd wordt (bv.
kopiedienst, kandidatuurwerking, be-
paalde kultuurorganisaties om er
maar enkele te noemen).
2. De wijze waarop de andere deel-
nemende ploegen in bewust artikel als
lolploeg worden gekatalogeerd en ge-
woon de grond worden ingeboord,
vinden wij kortweg schandalig. Vooral
ploeg Zak krijgt het als bende racisten
"met hun wansmakelijke makakken-
moppen" zwaar te verduren. maar
zaten niet een hoog aantal leden
daarvan (waaronder zelfs hun preses)
ook-in de 0 zo opgehemelde ploeg KEI7

. .

aan

tot· 28'm~ei
open
tot I9.30

VETO zet uw thesisvoorpagina : aan slechts 150,..... fr
in Times of Megaron

snelle service verzekerd
Elke donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 u
Veto, 't Stuc, lste verdieping, V. Evenstraat 2d, 3000 Leuven

Driemaal zoem in stereo en mijn
dekens klappen automatisch open,
terwijl een geparfumeerde
waterstraaltje op mijn voorhoofd
pletst. Ik takel mezelf. recht en zet
de straaltoestand .af met een
ongevoelige vingertop. 'Tien uur
dertig en goeiernorgen'. zegt de
vocoder onder mijn hoofdkussen.
tot ik ook dat stop.

IIIIHIIII
schrijven. want je bent weer eens te
laat. sufferd'. Inderdaad, ik ben
het weer vergeten. erger nog, met
wat zal ik nu vervelen? Ik ga ten
einde raad voor mijn beeldscherm
zitten en laat de net niet nat
gesabbelde onderwerpen. de on-
verwacht uit de hoek komende
klisjees. de altijd werkende pole-
mische items en de knockout
larie-topics uitflitsen. Alles blijkt al
opgebruikt en zelfs de errortoets
brengt geen soelaas, in afwachting
van een wetenschappelijke term
voor dat laatste. Ik steek het
noodprogramma in en de output
verrast mij (ik had nochtans net
'Carrie' gezien op mijn kwadrofo-
nische video). Komt daar nu geen
mechanische hand uit mijn huis-
komputer ...

Er waren merkwaardige gedachten Ik haal het afstandsbe-
door het hoofd van uw medewerker dieningsapparaatje (30 'letters,
L.V. (Veto, jg. 9. nr. 26, p. 6-7). Hij Gaston G.!) boven en druk op de
achtte het nodig om lucht te geven aan toets 'kater', schuif de fijnregelaar
zijn ongenoegen over wat hij waar- op 'nadorst' en ga terug liggen.
schijnlijk de beknotting van de on- Tweeëndertig sekonden later word
voorwaardelijke vrijheid van plakken- ik rechtgeduwd, er klapt een tafel-
de en beplakkende studenten en aride- tje open onder mijn kin en een glas
re individuen noemt. Is L.V. blind of fruitsap. een bruistablet 'in een
alleen maar een beetje van slechte wil? beker mineraalwater. een zure ha-
Maar aan zijn uitgebreid juridisch ring, brosse toost jes en drie tassen
betoog hebben de bewoners van de dikke koffie vallen uit de lucht. Ik schud de hand. vraag onzeker
Tiensestraat, Parkstraat, Van Even- terwijl muzak uitglijdt op de achter- met wie ik de eer heb maar het
straat. Naamsestraat, Bogaarden- grond. koude gevoel doet mij al niet meer
straat, Ravenstraat en nog vele. vele Intussen kan ik me het adjektief op een antwoord wachten. «Duw
anderen waarachtig geen boodschap. 'wakker' weer inbeelden. Ik duw op egg' in. wacht even en haal dan de
Langs de andere kant is het toch de knop. 'afspraken en ar:ldere"Ji~t.in.g' 'üN'; ,q1.eR"en ,QÈi'J~idspre-
duidelijk dat nagenoeg idereen de verplich'Ungen·. ~n .ik' lee:s 'het e~ '_,kers. WeeraLtweeënde.rtiQ sekon-
•• .' •• !. ~. I ., ., • I,. ! . .' ..... , "'1' • "~ t ..... ".4.....,~ ,.~...... ,~.,

den later zit ik met een automatisch
gelegd ei in de hand en schud ik
verwonderd nog eens de andere.

Op de redaktie zoek ik de kolle-
ga's maar geen. van hen blijkt
aanwezig te zijn. Alleen een briefje
vind ik. «Wij bedanken je voor
bewezen diensten. Vanaf nu wordt
je werk overgenomen door een
nieuw team. Meer uitleg kan je
krijgen bij de sekretaris. ISBM 500-
AK-7. tweede deur links." Achter
die deur zoemt een komputer en
wacht een toets uitleg'. Ik druk die

. in en drie vellen spatten uit een
gleuf. Ik werd te duur. ik kon wel
eens lastig worden. of ziek, of
onaangedaan .... Ik weet niet wat ik
lees. ik wil weggaan. Opeens glij-
den tien briefjes van duizend uit de
masjiene. Merkator staat er niet
meer op Ik snap het niet, ik trap
tegen de sekretaris. die weer een.
briefje spuwt. «Je kreeg je gouden
handdruk maar hou je klaar. dade-
lijk komt een technologische hand-
druk." Op dat moment komt nog
eens een mechanische hand uit de.
komputer.; '



Moedertje Restaurant:

Alma •• quo vadis?

AIs er in VETO iets over de
Alma of de studenten-
restaurants geschreven

wordt, is .dat meestal omdat er
een prijsverhoging op komst is,
of al doorgevoerd is. Deze keer
een artikel over Alma, en (voor-
lopig toch nog) geen geruchten
over een prijsverhoging. Wel zijn
er andere redenen om waakzaam
te zijn! De Alma boert verder
zonder spektakulaire koerswijzi-
gingen. Maar er zijn binnen de
Beheerraad opties genomen die
het uitzicht van de Alma toch
wel hebben doen veranderen. Bij
de heropening van Alma I - na
de verbouwingswerken - in
oktober vorig jaar bleek dat niet
enkel de benedenverdieping,
maar ook het restaurant op de
lste verdieping omgevormd was
tot snack-bar. Een teken aan de
wand? Feit is dat in kringen van
de Raad van Beheer de idee van
prijsdifferentiatie meer en meer
ingang vindt, om Z.g.Z.tegemoet
te komen aan de wensen van het
kliënteel, maar vooral om aan
meer inkomsten te geraken. Een
situering van Alma en haar
geldproblemen.

Iedereen herinnert zich nog de prijs-
stijgingen van 3 frank in oktober 11.
Om het voorziene tekort in de begro-
ting te kunnen dekken, ging de
beheerraad over tot deze maatregel.
Sindsdien is de diskussie over Alma
meer op de achtergrond gekomen. Tot
enkele maanden geleden de Raad voor
Studentenvoorzieningen besliste een
boom op te zetten over de verschillen-
de diensten binnen de sociale sektor,
dus ook de Alma. Om beleidsopties te
kunnen nemen voor de volgende -
pakweg 10 - jaren is een grondige
diskussie over de doelstellingen van
die diensten en de uitwerking ervan
zeker nodig. Na huisvesting, waar je in
vorige Veto een artikel kon over
lezen, komt nu ook Almaaande beurt.

Alma als sociaal bedrijf
Alma vz.«, is één van de diensten
binnen de sociale sektor raan de
K.U.L. Haar doelstelling is, zoals
genoteerd in art. 3 van haar oprich-
tingsstatuten in 1954: 'het verwezen-
lijken van het sociaal en ekonomisch
welzijn van de studenten in de schoot
van de K.U.L.' Dit hield ondermeer
in: 'het organiseren, besturen en
onderhouden van alle diensten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-
band staan met hierboven vermeld
welzijn van studenten en personeel en
meer bepaald het oprichten en organi-
seren van restaurants, drank- en
gelagzalen waar goedkope maaltijden
verschaft worden aan de studenten.'
De bedoeling moet duidelijk zijn:

door o.a. goedkope voeding worden
de studiekosten gedrukt, waardoorde
demokratisering van het onderwijs
gesteund wordt. Naast goedkope voe-
ding, moet ook huisvesting, gezond-
heidszorg e.d. op een zodanige wijze
georganiseerd zijn, zodat studeren op
financieel gebied minder afschrikwek-
kend wordt voor de minder begoede
gezinnen.
Naast het verschaffen van goedkope

maaltijden, heeft Alma ook tot taak,
zoals elk bedrijf, werkzekerheid en een
menswaardige situatie te kreëren voor
haar personeel. Dat wil zeggen dat zij
er naar moet streven om loensverschil-
len tussen lager en hoger personeel zo
laag mogelijk te houden, afdankingen
moet tegengaan, en het medezeggen-
schap van dewerknemers moet stimu-
leren. Tenslotte kan de Alma nog
fungeren als ontmoetingsplaats voor
studenten.
Tot zover het opzet en de sociale

funktie van Alma. Alma als dienst
binnen de sociale sektor is niet
zelfbedruipend, en kan of moet dat
ook niet zijn. De sociale sektor heeft
immers als eerste taak prijsdrukkend
te werken op de belangrijkste behoef-
ten van de studenten.

De fmanciering
Alma heeft grof geschetst drie bronnen
van inkomsten. Vooreerst iser het geld
dat jij en ik betalen om in de Alma te
gaan eten. Daarnaast zijn er de zgn.
'buitendiensten', waarbij Alma als
traiteur werkt voor derden. Het be-
langrijkste zijn natuurlijk de staats-
toelagen. Door de wet van '60 'hou-
dende sociale voordelen voor de
studenten' moet de staat jaarlijks
toelagen toekennen aan de sociale
sektoren van het hoger onderwijs.
Deze subsidies komen terecht bij de
Raad voor Studentenvoorzieningen en
daar worden ze verdeeld over de
verschillende diensten binnen de socia-
le sektor. Een niet-onbelangrijk deel
van die subsidiepot komt dus terecht
bij Alma.
De bedoeling van de wet van '60

was: de deelname van studenten uit

141 miljoen. 68 miljoen daarvan ging
. naar de werkingstoelagen van de
Alma. Dus bijna de helft van het RvS-
budget ging naar Alma, waardat 5jaar
geleden nog maar 36% was. De druk
van Alma op het totale budget begint

_I dus wel door te wegen, wat betekent
dat er minder geld overblijft voor de
andere diensten in de sociale sektor.
De bedoeling van een sociale sektor
kan niet zijn dat tussen de verschil-
lende diensten aan touwtrekkerij moet
gedaan worden, wel dat elke dienst op
een deftige manier kan uitgebouwd
worden en met behoorlijke middelen
kan funktioneren. En dan gaat een
verwijtende vinger richting vadertje
staat, die al sinds jaren de wet
overtreedt en te weinig geld toekent
aan de sociale sektoren.

Alma, wat nu?
Naast eksterne financiering van Alma
(de subsidies) wordt ook binnen Alma
gezocht naar een verhoging van de
inkomsten. Zo zijn er bijv. de buiten-
diensten die niet onbelangrijk zijn, de
inspanningen van de beheerraad om
Alma zo elTiciënt mogelijk te beheren.
De derde bron van inkomsten, nl. dat
wat van studentenzijde moet komen,
wordt nu ook te pas en te onpas meer

Door prijsdifferentiatie wordt de poort opengezet voor willekeurige en
verdoken prijsstijgingen. Kali de Alma 1:Jpdie manier haar funktie blijven
waannaken of m.a.w. prijsdrukkend werken op het studentenbudget ? Dit.
goed te begrijpen. niét alleen voor de hedendaagse KUL-student (foto WiV)

minder begoede milieus bevorderen.
Tegelijk met deze dernokratizerings-
gedachte was dezelfde wet van '60 ook
geïnspireerd vanuit een stijgende \ raag
naar hooggeschoolde kaderleden .nde
industrie. Toen het ekonomische ek-
spansiesprookje begin jaren '70 voor-
bij was en, jawel de krisis begon, is het
inet de demokratisering ook achteruit
gaan boeren.
. Volgens de wet moeten de subsidies
aan de sociale sektor de stijging vande
levensduurte volgen. Die stijging of
indeksatie is al sinds jaren niet meer
voldoende toegepast. In '81 kwam er
dan nog de programmawet die een
absolute daling betekende voor de
staatstoelagen. In '81 betekende dat
bijvoorbeeld dat de staat 54 miljoen te
weinig heeft betaald voor de sociale
sektor aan de K.U.L. Om een idee te
geven van de grootte van die bedra-
gen: in '82 kreeg de RvS van de staat

(ADVERTENTIE)

Gezellige kroeg,
met goede
muziek

MUNTSTRAAT 18
3000 LEUVEN

De tragedie
van Pol & SOC

Indefakulteit Sociale Weten- .schappen zitten drie soorten
studenten: politologen, so-

cio.ogen en kornmunikatiewe-
tenschappers. Zij bestuderen de
fer.omenen die zich in de samen-
leving afspelen, elk vanuit hun
gezichtshoek.
D! (sociaal)wetenschappelijke
theorie mag dan wel goed zijn
aan de KUL, de konkrete ver-
taling hiervan in realiteit blijkt
een ander paar mouwen te zijn.

Zo slaagt men er in Sociale Weten-
schappen niet in om een kringwerking
op touw te zetten.
De 'troubles' begonnen in feite al

twee jaar geleden. Ploeg 'Eric' werd
met een meerderheid van twee stem-
men verkpzen. Vrij vlug bleek dat in de
ploeg te weinig mensen waren om al de
taken die er zijn in een kring op zich te
nemen. Op aktieve steun van buitenaf
konden ze in feite niet rekenen. Een te
klein aantal mensen droeg de kring-
werking ; en dat zij af en toe een steekje
lieten vallen was onvermijdelijk.

Malaise
Op de algemeen vergaderingen (AV)
i.V.m. de Alma-aktie kwam de hope-
loze verdeeldheid van de studenten tot
uiting. Toen er beslist werd om te
staken leidde dit zelfs tot lijfelijke
gevechten met de stakingspiketten.
Dat jaar draaide het kaffee 'Politika'
zichzelf de rode cijfers in.
Vorig jaar was de malaise dan zo

groot dat niemand nog geïnteresseerd
was om een ploeg te vormen om zo de
kringwerking verder te zetten. Gevolg
hiervan was dat er in de kring Politika
dit jaar niet veel te beleven viel. In
eerste kan zaten wel een aantal mensen
met zin voor initiatief. Zo organi-
zeerden zij verschillende geslaagde
fuiven - maar op de laatste fuif ging
een onbekende er met de winst van
alle fuiven ten belope van 30000 fr.
va ndoor - en brachten zij in eigen
beheer een kursus moraal uit. Polstok,
het kringblaadje, startte entoesiast met
een dik openingsnummer, een volgend
nummer verscheen nog, maar daarna
bloedde het dood. Het kalTee bracht
haar schuld terug op ongeveer 5 000 fr.
Na di t alles te hebben meegemaakt,

werd er langs alle kanten geroepen dat
het zo niet verder kon. Politika diende,
zoals in de jaren zestig en zeventig
opnieuw een opwindende k ring te
worden; een kring waarvan men zou
zeggen: "Arnaai, het zijn natuurlijk
weeral die pol & sokkers !".

en meer aangeboord. Door de stijging
van de grondstofkosten en een daling
van het aantal bezoekers voorzag de
direktie van Alma vorigjaareen tekort
op haar begroting. In oktober werd
dan de verkoopprijs van de maaltijden
opgetrokken met 3 fr, om dat deficiet
kleiner te maken. In januari '82 was er
ook al een prijsverhoging van 5 fr. die
de gekende betaalstaking tot gevolg
had. De studentenvertegenwoordigers
hebben zich verzet tegen beide prijs-
verhogingen vanuit de motivering die
hierboven beschreven is: de Alma
moet prijsdrukkend werken op het van haar kliënteel. Meer specifiek
studenten budget. Bovendien zou het wordt hier gemikt op dat deel van de
dalend aantal bezoekers wel eens studentenbevolking dat vaak kwaliteit
kunnen te maken hebben met de gaat opzoeken in de priveesektor.
stijging van de prijzen gedurende de De evolutie van het aantal bezoe-
laatsejaren:'73:42fr;'78:60fr;'82: kers over de laatste jaren in Alma
75 fr. (steeds soep en dessert inbegre- toot aan dat de globale daling minder
pen). Een frappante vaststelling daar- sterk is in de snackbars, waar dus ook
bij is dat in '78, 79 en '80 de duurdere maaltijden verkocht worden,
maaltijdprijs konstant bleef op 60 fr en terwijl in de gewone restaurantformule
dat de algemeen dalende tendens van (Alma 2, Alma 3, Meisjescentrum) de
het aantal bezoekers de laatste jaren, daling sterker is. Kan hieruit de
juist die drie jaren gebroken werd met konklusie getrokken worden dat
een gevoelige stijging. Dus bij een snackbars inderdaad inspelen op de
konstant blijven van de maaltijdprijs wensen van het publiek? Ho, wacht
- wat in feite neerkomt op een . even! Als we zien dat de inspanningen
prijsvermindering, gezien de stijging van de direktie bij recente investerings-
van de levensduurte - gingen weer werken vooral gaan naar de uitbouw
meer studenten in de Alma eten. In de van de snackbars, is dat ook een vorm
beheerraad van Alma gelöoft men niet van wishful thinking. Toen Alma 1na
erg in een eventuele 'prijsgevoeligheid' de verbouwingswerken terug open-
van de student, maar bovenstaand ging, was die volledig ingericht als
fenomeen mag daar toch wel een snackbar, waar vroeger de lste verdie-
voorbeeld van genoemd worden. ping nog de restaurantformule was.
Naast de prijsstijgingen als bron van Toegegeven, de snackbars zijn veel

meer inkomsten, ziet de direktie veel gezelliger om te gaan eten dan de
heil in de snackbars. Dit is eigenlijk mastodont-ruimte van bijv. Alma 2,
een systeem van prijsdifferentiatie maar in elk geval een pak
waarbij de verschillende kwaliteits- du urder, tenzij je telkens de dagschotel
kategorieën van maaltijden worden kiest. Maar door de snackbar-formule
aangeboden aan verschillende prijzen wordt de kans ingebouwd en ingekal-
(zie maar naar Alma I, Sedes, het kuleerd dat men zich al eens laat leiden
restaurant van de Gasthuisberg). door de 'aantrekkelijkheid' van duur-
Door duurdere schotels op te dienen dere schotels. In dit systeem van
bestaat de mogelijkheid om duurdere prijsdilTerentiatie zal het zeker geen
grondstoffen te verkopen (biefstuk, kwaad kunnen om de dagschotel te
asperges). Men hoopt door deze revalueren, door veel afwisseling en
ekstra-inkomsten het deficiet te ver- vooral een evenwichtige voedings-
kleinen. Het verkopen van duurdere samenstelling.
schotels wordt gemotiveerd als dat Over die prijsdilTerentiatie valt trou-
Alma er niet alleen moet zijn voor de wens nog wat te zeggen als we ze
ekonomisch zwakke studenten, maar terugkoppelen naar de sociale funktie
zich moet richten op de total~ studen- l van .Alma. Door die prijsdilTerentiatie
tenpopulatie en mee moet evolueren' moet de student meer betalen voor
met eetgewoonten en levensstandaard meer kwaliteit, terwijl de bedoeling

Iedereen had zowat zijn redenen om
het mislukken van de voorbije kring-
werking te verklaren: "de algemene
apathie onder de studenten, de sterke
links-rechtstegenstellingen die op de
AV's tot uiting kwam, links verweet
rechts onverdraatgzaam te zijn en
rechts verweet links onverdraagzaam
te zijn". De analyse van de situatie
verschilde van persoon tot persoon en
de moeilijkheid bleef om hieruit iets
konstruktiefs te distilleren dat ge-
bruikt zou kunnen worden om een
werking van volgend jaar op de been te
Ihelpen.

Die studenten toch!
Er zijn vier vergaderingen (waarvan
, drie ad valvas aangekondigd) geweest,
waar we praatten over een werking
voor volgend jaar, maar er is niets
konkreets uit de bus gekomen, tenzij
dat we besloten hebben om volgend
jaar verder te praten. Steeds weer
kwamen er een aantal tema's naar
voor zoals 'wanneer moeten er verkie-
zingen zijn, nu ofvolgend jaar, moeten
we er naar streven één ploeg te vormen
,of meerdere'. Ongelooflijk maar toch
waar: we zijn er niet uitgeraakt. Toch
I is er ook iets konkreets besloten:
volgend jaar moet er een opvang van
eerste kan zijn, en het zou interessant
zijn als we dit jaar nog een tweede-
zitwerking konden organizeren.
Rond deze tema's zullen er dit jaar

nog vergaderingen doorgaan; juiste
datum en uur zullen ad valvas bekend
worden gemaakt. Ook hebben zich een
aantal studenten bereid verklaard om
zich in te werken in de funktionering
van de ASR.

De buitenstaander die dit leest zal
waarschijnlijk moeten lachen. Die
studenten toch. Ze willen de maat-
schappij veranderen maar ze komen
nog niet klaar met hun eigen kring-
werking. Ze willen de maan van plaats
veranderen, maar krijgen hun eigen
krui wagen niet vooruit. Hierop valt
natuurlijk niet veel te zeggen. Tenzij
natuurlijk dat de studenten laten zien
dat ze hun kruiwagen verder krijgen,
en in staat zijn om hun eigen kring op
te bouwen.

Helpen duwen...
Het feit dat een aantal mensen rond de
opvang van eerste kan en rond een
tweede-zitopvang willen werken doet
hopelijk vermoeden dat er volgend
jaar misschien toch iets gaat gebeuren,
maar dan is het noodzakelijk dat
andere studenten de kruiwagen helpen
duwen. •

Koen Verboven

, van de sociale sektor juist is dat in de
basisbehoeften van de studenten op
een goedkope manier kan voorzien
worden, waaronder ook kwaliteits-
voeding of zeker een evenwichtige
voeding mag gerekend worden.
De koppeling van de maaltijdprijs

aan de kwaliteit heeft als gevolg dat
minder begoede studentene het kwali-
tatief mindere eten kiezen omdat ze het
betere niet kunnen betalen. Zo wordt
een diskriminatie ingebouwd naar
bijv. 'dagschotelstudenten' en 'specia-
le schotel studenten' ...
Bovendien wordt door de prijs-

dilTerentiatie de poort opengezet voor
willekeurige en verdoken prijsstijgin-
gen. In Alma I is bijv. de prijs van de
'salad-bar' (groenten zoveel je maar
wil) zomaar ineens met 10 fr. opge-
slagen. Ook is het mogelijk dat
bepaalde schotels van de ene dag op de
andere naar een andere prijs kategorie
verschuiven, zodat voor eenzelfde
kwaliteit plots meer moet betaald
worden.

De belangrijkste vraag blijft echter
of Alma door het verder blijven
doorvoeren van de prijsdifferentiatie
haar funktie kan blijven waarmaken,
d.i. prijsdrukkend werken op het
studentenbudget en dit niet alleen voor
studenten die al aan de K.U.L. zitten
en evt!. wel eens een duurdere schotel
kunnen betalen. Vooral moet gedacht
worden aan het imago van de sociale
sektor die nog meer studenten uit
socio-professioneel lagere bevolkings-
klassen moet kunnen aantrekken naar
de universiteit.
Prijsdifferentiatie? De maat is vol

en mijn kop is toe !
Gaby Goris

(sociale raad)
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lite tegen wil en dank?
stem per kring geldt ook hier. En omdat het over
personen gaat, wordt er geheim gestemd.
Wanneer de kringvertegenwoordigers in dit
systeem hun verantwoordelijkheid opnemen dan
kan er inderdaad niet veel fout gaan. Mensen met
een degelijke achtergrond en goede bedoelingen
drijven in de diskussie al heel vlug boven.
Meestal is het op de verkiezing dan ook al voorer
gestemd wordt duidelijk wie et als nieuwe
vrijgestelden uit de bus zullen komen.

En de full-timers zelf
De meest fundamentele bedenking die we in ons
voorafgaandelijk onderzoek hoorden, kwam van
een vrijgestelde. Met name Luc Baltussen (twee
jaar vrijgestelde op kringraad) sprak zijn vrees
uit voor een gevaarlijke evolutie die hij meende te
mogen opmerken. Vrijgestelden zijn volgens
hem een alibi aan het worden voor de studenten
om het werk niet zelf te moeten doen. Te vaak
wordt hij, zo zegt hij zelf, gekonfronteerd met
kringafgevaardigden die vinden ëat de vrijge-
'StêlàêR llüR wêrk goêJ Joèö, èö àat ~eÎ Jaarom
met meer de moeite loont dat ze zelf nog
afkomen. 'Alles is immers goed, waarom zouden
wij ons er dan nog mee moeien.' De stuurgroep is
hiervan een goed voorbeeld. Het is hoe langer
hoe moeilijker om studenten te vinden die daar
naar toe willen gaan, meent Luc. Er is zelfs al het
voorstel gekomen om de vrijgestelden daar ook
stemrecht te geven, zodat zij hun respektievelijke
raad daar zouden kunnen vertegenwoordigen.
Luc meent dat dit een zeer gevaarlijke evolutie
aan het worden is, en dat hierover dringend
gepraat moet worden (In de eerste plaats onder
de vrijgestelden zelf?).
Luc De Vischer (studentenvertegenwoordiger

op Akademische Raad vindt dat het probleem
enigszins anders ligt. Door het vele studie werk
dat verricht wordt is het voor 'n vertegenwoor-
diger van 'n bepaalde raad (bv. Akademische
Raad, Stuurgroep, ... ) erg moeilijk om bij te
blijven. Hij zou bijna al de vergaderingen van de
werkgroepen moeten volgen en al de dokumen-
tatie doornemen. En zeg nu zelf, welke student
kan dat allemaal opbrengen. Vandaar dat
volgens Luk het tekort aan vertegenwoordigers
samengaat met de professionalisering.
Wat de hierboven vermelde kritieken i.v.m.

kennis die macht zou inhouden betreft, stelde
Marcel Meeus (algemeen sekretaris) dat het naar
de overheid toe geen enkel probleem is dat
studenten goed gedokumenteerd zijn. Wel is dat
een serieus probleem naar de studenten toe (zie
hierover ook het vorige artikel i.v.m. het
bottleneck-probleem). Nochtans vindt ook hij
(samen met de andere vrijgestelden) dat het hun
taak is de kontinuïteit te verzekeren, en vooral de
kringafgevaardigden te vormen door hun nivo
omhoog te trekken. En dat kan enkel door studie
en dossierkennis.
Het probleem van de full-timerii hangt - zo

lijkt ons na dit alles - duidelijk samen met de
taakomschrijving van de vrijgestelden die zich
opdringt. En daarover is bijna geen diskussie.
Vandaar dat de full-timers wel lItijd een
besproken groep zullen zijn, zowel in de ASRals
daarbuiten. Tenzij de kringen gelijk hebben waar
zij beweren dat het örn een schijnprobleem gaat
en het uiteindelijke zwaartepunt bij de inzet van
de ASRvertegenwoordigers uit de kringen ligt.

Jos Vandikkelen m.m.v. Ineke Leemans,
Louis de Meuter, J.H.Verbanck.

Voor de enen hét argument om de .
ASR af te schaffen; voor anderen
een reden om bezorgd te zijn en

zich kritische vragen te stellen; voor nog
anderen de enige manier om in leven te
blijven en de taak van de ASR op nivo
waar te nemen. Kortom: professionalise-
ring.
In al de gesprekken die we voerden

naar aanleiding van deze artikelenreeks
werd het onderwerp (of is het een
probleem?) vrijgestelden uitvoerig aan-
geraakt, Zeer vaak gebeurt dat in nauwe
samenhang met een diskussie rond de
zich elk jaar manifesterende studenten
.die zich zoveel in de werking van de ASR
engageren dat ze al snel als onbetaalde
vrijgestelden (beleidsstudenten) aanzien
worden.

Vrijgestelden worden in de kringen, of meer
bepaald door de ASR-vertegenwoordigers in de
kringen met een tamelijk grote eensgezinheid
benaderd. Meestal is men tevreden met de'
struktuur van de ASRzoals die bestaat, dus ook I

'met het aspekt 'vrijgestelden' en 'beleidsstuden-
ten', kortom de full-timers. Wel worden er
kritische vragen gesteld naar de konkrete
werking. De full-timers worden gezien als de
werkpaarden en het geheugen van de ASR. Zij
zorgen ervoor dat de werkingsprinci pes overeind
blijven, en zij houden het systeem van de ASR
gaande.

VRIJGESTELDEN: WERKPAARDEN VAN ASR
Daarom zijn er mensen nodig die zich specifiek
bezighouden met het opdoen van dossier kennis
die daardoor de deskundigheid van de studen-
tenvertegenwoordigers op peil houden of optrek-
ken.
Doch regelmatig is dit ook het breekpunt.

Yves Servotte (landbouw) stelde in dit verband:
navenant de problematiek moei/ijker wordt en
langer aansleept (wat logischerwijze het geval is
als men zich in een specifiek thema vastbijt. cfr.
studiedruk) wordt de deelname van de kringen in
de besluitvorming kleiner. Eénzelfde fenomeen
speelt zich trouwens af op kringnivo. Voor een
aantal vrije verenigingen is dit de reden om de
ASRdan maar op te doeken, omdat ze duidelijk
niet meer demokratisch werkt, en even duidelijk
gemanipuleerd wordt in linkse richting. Enkele
uitspraken om dit te staven. Luc Deprost van
CDS: de vereiste anciëniteit om aan de ASR mee te
werken is te groot. Daarenbovenbetuttelen defull-
timers de kringen om zo zichzelf als belangheb-
bende groep te beschermen. Chris Vervliet van
Protea vond eveneens dat de rol van de full-
timers veel te groot is, eh dat daardoor de aktie
niet meer geloofwaardig overkomt. Enkele
mensen van Europakring hadden zelfs een
voorstel bij de hand. Waarom niet aaneen aantal
studenten die hun studie voor een jaar willen
onderbreken om zich in te .zetten in de
studentenwerking een aantal faciliteiten (voor-
namelijk financiële) geven? Participatie, mede-
beheer brengt immers veel werk mee, maar moet
toch door studenten gebeuren. De vraag is of je
hiermee één van de hierboven geschetste pro-
blemen oplost. Er is immers geen enkele garantie
dat die studentenmet-faciliteiten anders zullen
zijn én werken dan de vrijgestelden nu (cfr. de
enkele beleidsstudenten die nu full-time mede-
beheer afkunnen zonder faciliteiten).
Moeten we dan maar, zoals Ekonomika het

voorstelt, het aantal vrijgestelden drastisch
verminderen ('vooral op sociale raad'), en de
overblijvenden enkel rond nauw afgebakende
terreinen die enkel en alleen met studieproble-
matiek - in enge betekenis - te maken hebben,

laten werken? We denken in aansluiting met
Roosens, Bauwens en vele kringen dat dit
helemaal niet nodig is, en zelfs niet wenselijk.
Typisch bij dit alles is het voorbeeld van
Kultuurraad. Nauwelijks wordt deze raad ver-
meId wanneer de aangehaalde problematiek op
tafel Iigt. Nochtans is het de meest geprofessiona-
liseerde raad. Als er dan nog over gesproken
wordt, dan is het in lovende woorden, en dan
benadrukt men enkel dat het noodzakelijk is dat
Kultuurraad een deel van de ASRblijft en geen
zelfstandige weg zou opgaan. Het verli es zou te
groot zijn.

De verkiezingen een lachertje?
Naast de belangrijke funktie van de algemene
vergaderingen inzake kontrole op de vrijgestel-
den komt ook dikwijls de verkiezing ervan terug
als een belangrijk element, Treffend is wel de
onwetendheid hierover bij buitenstaanders. Zo
slaagde iemand van het KVHVerin, na heel wat
kritiek op de ASRen haar vrijgestelden gespuid te
hebben, de vraag te stellen hoe die mensen dan
eigenlijk verkozeo worden. De Vujo-vertegen-
woordiger ging zelfs zover dat hij zijn eigen
onwetendheid omtrend de verkiezing van vrijge-
stelden toeschreef aan een akuut informatie-
tekort van de ÄSR.
Op het einde van elk akademiejaar grijpen

telkens weer in al de raden de verkieiingen plaats
van het personeel voor het volgende akademie-
jaar. Een hele tijd op voorhand worden deze
verkiezingen aangekondigd, via VETO. Van de
kandidaten wordt meestal verwacht dat ze op de
hoogte zijn van de werking van de ÁSRen zeker
op dat terrein waarvoor ze zich kandidaat
stellen. Liefst zijn ze dus zelf als kringvertegen-
woordiger of iets dergelijks aktief geweest in de
ASR of het 'medebeheer op kringnivo. Bij de
kandidaturen hoort dan een motivatie en een
curriculum vitae te zitten. Op basis daarvan,
maar nog veel meer op basis van het gesprek dat
de algemene vergadering heeft met elke kandi-
daat afzonderlijk wordt dan overgegaan tot
stemming. Het algemene ASR-principe van één

De ervaring van de kringen
Soms wordt het nog harder gesteld. Germania
b.v, meent dat zowel de koördinatie van de
kringen, de centralisatie van de afgevaardigden,
het denkwerk en de kontinuîteit enkel en alleen
door de full-timers verzekerd wordt. Hierachter
worden soms problemen gezocht wanneer men
vreest of stelt dat het gevolg hiervan wel eens een
soort van machtsoycrwicht van de ruil-timers
kan zijn t.O.V.de kringen. Doch meestal voegen
de kringafgevaardigden daar onmiddellijk aan
toe dat de respektievelijke algemene verga-
deringen nog mogelijkheden genoeg bieden om
kontrole uit te oefenen op de full-timers en ze
eventueel tot de orde te roepen.
Het valt moeilijk te ontkennen dat de kringen

hier een vinger op de zere wond van de ASR
leggen. Het verleden heeft dit zelfs al bewezen.
De vraag is in deze kwestie hoe ervoor kan
gezorgd worden dat de onbetaalde en betaalde
'werknemers' van de ASRniet de macht naar zich
toe trekken door de kennis die ze vanuit hun
funktie vergaren.

Is kennis dan toch macht?
Het wordt algemeen bij de kringen aanvaard dat
de taak van vrijgestelden niet mag herleid
worden tot het spelen van fotokopieteller of
postzegelplakker. Ook mensen als Bauwens
(studentenvoorzieningen) en prof. Roosens stel-
den dit uitdrukkelijk. Zij wezen erop dat de
grootste troef van de studentenbeweging haar
kennis is. Informatie verzamelen en studiewerk
verrichten is echter een onmogelijke zaak voor
studentenvertegenwoordigers uit de kringen.

Navier jaar Leuven, geniet
ik nu het voorrecht een
jaar aan een Engelse uni-

versiteit, namelijk die van Huil,
te mogen studeren. Dat is een erg
verrijkende ervaring en de vele
typische Britse toestanden waar-
mee men gekonfronteerd wordt,
zouden een goed stukjesschrijver
wel elke week inspira tie voor een
column verschaffen. Zo is er
bijvoorbeeld de geïnstitutionali-
seerde gewoonte studenten ka-
mers met twee te delen. In 'tegen-
stelling tot Leuven, betreft het
hier geen kamers voor 'kollega's
van het andere geslacht', maar
voor seksgenoten, wat begrijpe-
lijkerwijze wel eens tot moeilijke
situaties leidt voor wiewilvrijen,
maar niet direkt de eigen kamer-
genoot op het oog heeft.
Sommigen wachten dus tot hun room-
mate in diepe slaap verzonken is om in
alle stilte met z'n tweeën het bed in te
glijden, in de (meestal ijdele) hoop dat
de room-mate ondertussen niet wakker
wordt. Love in the aftemoon, als de
kamergenoot ijverig de colleges volgt,
is een gebruikelijker en eleganter
alternatief. Spijtig genoeg heb ik niet
het talent van een Simon Carmiggelt of

en het feit dat de Union ook verant-
woordelijkheden heeft ten opzichte
van ongeveer 50 werknemers die ze in
dienst heeft, valt het licht te begrijpen
dat dan ook gezorgd werd dat de Union
demokratisch gerund wordt. Er zijn
vier belangrijke organen: de Algeme-
ne Vergadering, de Raad, de Finan-
ciële Kommissie en het Uitvoerend
Bestuur.
Dat laatste bestaat uit een President

en een vijftal vice-voorzitters (finan-
ciën, ontspanning, kommunikatie ... )
die elk rechtstreeks verkozen worden
voor een diensttijd van 1 jaar en niet
herkiesbaar zijn. De president en
sommige vice-voorzitters onderbreken
hun studies en worden voor het
vervullen van hun fun ktie betaald. Het
Bestuur voert het dagelijks beheer van
de Union binnen de richtlijnen die haar
door de Financiële Kommissie, de
Raad en de Algemene Vergadering
opgelegd worden.
De Financiële Kommissie bestaat

uit rechtstreeks verkozen leden, enkele
leden van het Bestuur en enkele
permanente leden van de verschillende
diensten. Op financiëel vlak heeft ze
grotendeels het laaste woord, hoewel
ze adviezen ontvangt van de Raad; de
studentenvertegenwoo rdigers hebben
er wel een beslissingsmeerderheid.
De Raad bestaat uit 26 rechtstreeks

verkozen leden en wordt eenmaal per
(vervolg op p. 8)

Eens iets anders: D'unief van HuIl
van een Louis Paul Boon om derge-
lijke toestanden met wat meer brio
neer te schrijven, maar ik kan op een
meer nuchtere toon wel een en ander
over de studentenwerking in Huil
kwijt, in de stille hoop dat de VETO-
lezer er ook nog iets aan heeft.
Huil is een relatief kleine kampus-

universiteit met ongeveer 5 500 studen-
ten, waarvan naar schatting een vijfde
buitenlanders. Omdat de Engelse stu-
.denten tijdens hun lange vakanties
meestal tegen hun zin thuis zitten,
proberen ze aangenomen te worden
dooreen univ zo vérmogelijkvanhuis.
Wie dus 100 km ver woont, zit in hun
ogen dus erg dicht bij huis. De
overgrote meerderheid van.de studen-
ten gaat tijdens een trimester (10
weken) dus niet of slechts eenmaal
naar huis.

ting in de private sektor ondanks het
dikwijls ontoereikende komfort, rela-
tief duur is, proberen de meeste
studenten een kamer van de univ te
huren, ook al moeten ze die dan met
iemand anders delen. De enkele ka-
mers worden voor de laatstejaars
voorbehouden. Er is ('uiteraard' zou
een Brit zeggen) ook een zeer degelijke
sportinfrastruktuur en in samenwer-
king met de Nationale Gezondheids-
dienst wordt een studentendispensa-
rium opengehouden. Dat is niet niks,
want de doorsnee Brit moet soms erg
lang wachten voor hij een dokter kan
raadplegen.
De studentenvereniging of Union

beheert alle andere voorzieningen:
twee restaurants, twee snack-bars, drie
bars, een reisburo, een kinderoppas,
een wasserette, een winkeltje met

• .bureelbenodigdheden en snoepgoed
The Union '- (zeer belangrijk voor velen). Verder

De sociale voorzieningen zijn - zelfs organiseert de Union koncerten, films,
onder een Thatcher-bewind - in enz. Om deze voorzieningen te kunnen
vergelijking met de Leuvense uitste- runnen, krijgt de Union elk jaar een
kendo De universiteit staat in voor de subsidie van de univ die volledig
huisvesting van alle eerstejaars en van zelfstanding door de studenten wordt
heel wat andere studenten, in moderne beheerd. Deze beslissen dus zelf hoe
of gemoderniseerde peda's en in klem, hoog of laag de 'prijzen van de
studentenhuizen. Omdat de huisves- verschillende diensten moeten liggen,

of bepaalde diensten geopend of
gesloten worden, enz. Enkele jaren
geleden werd bij voorbeeld beslist een
kinderoppas te starten, hoewel men
vooraf perfekt wist dat dit een verlies-
latende dienst zou zijn. Elk jaar
opnieuw wordt echter een meerder-
heid gevondert die het openhouden
van deze service verantwoord vindt,
ook al moet er daarvoor bezuinigd
worden op andere voorzieningen. Dit
heeft zo tot gevolg dat kultuur zelf-
bedruipend moet zijn: in de film-
programmatie betekent dit dat enkel
kassuksessen vertoond worden en dat
'betere' films als Reds, Yanks of The
Postman always rings twice er afge-
wisseld worden met de 'andere' film :
Lady Chatterley's Lover. Meatballs of
Fist of Vengeance. De enige originali-
teit zit in het voorprogramma - want
een voorprogramma hoort er in Enge-
land nog altijd bij - dat bestaat uit een
Tarzan-achtige reeks Jungle Girl uit de
jaren 50, destijds heel ernstig bedoeld,
maar nu dolkomisch, althans naar
Britse opvattingen.

Bommen & granaten
Gezien de grote financiële bedragen
die door de studenten beheerd worden
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schuld opstrijken (België heeft een
begroting die nau welijks hoger ligt dan
I 400 miljard) zijn natuurlijk niet zo
debiel en bespottelijk... Door het
gevoelen van onveiligheid (het gevoel
van onveiligheid stijgt natuurlijk we-
gens de ekonomische krisis en het
verlies aan koopkracht) te kanaliseren
in de richting van vreemdelingen,
wakkeren deze beleidsinstanties het
racisme onder de bevolking alleen
maar aan. Twee recente opiniepeilin-
gen maken dat trouwens duidelijk, dat
er sprake is van een toenemend
racisme. 49% van de 517 onder-
vraagden in het Brusselse stelden in
maart jl. geen bezwaar te hebben tegen
de uitbreiding van de maatregelen van
Nols naar andere gemeenten. In een
andere opiniepeiling (31 maart) ant-
woordden 32% van de I 000 Brusse-
laars dat ze 'minder vreemdelingen' als
aangenaam zouden ervaren. In dezelf-
de opiniepeiling komen de vreemde-
lingen als eerste uit de bus, als er moet
gerangschikt worden op basis van het
als 'onaangenaam' ervaren van be-
paalde faktoren.

~ieuw Rechts .
en de tolerantiedrempel

.De kanalisering van
het ongenoegen

Justitie. Men herkent er duidelijk de
aanzetten in, maar niemand ~{
waarheen deze 'racistische' tunnel ons
gaat leiden.Lezer J.c. uit Deurne

schrijft op 13 maart jl.
naar zijn krant Het Laat-

ste Nieuws: 'Het is doodgewoon
een schande dat alle Belgische
gezinnen met kinderen 500 bf. en
die zonder kinderen 900 bf,
moeten inleveren, teneinde te
zorgen voor de miljarden, die
aan kinderen van vreemdelingen
worden uitbetaald.' Dergelijk
kanaliseren van ongenoegen,
door voor steeds meer proble-
men in ons land de aanwezig-
heid van vreemdelingen als oor-
zaak te nemen, breidt zich uit als
een besmettelijke epidemie. Pro-
blemen zoals budgettaire tekor-
ten, inzake bv. gemeentefinan-
cieën, OCMW, sociale zeker-
heid, of de toenemende onveilig-
heid in de grootsteden, of de
werkloosheid, of kortom het
'onaangename' in het leven
wordt in steeds grotere mate
toegeschreven aan de 'wildgroei
der migranten', door Gol in april
1982 in één adem vernoemd met
het probleem van 'wijzigingen
van morele en kulturele aard, die
de samenleving verloederen.'

Schaarbeek
Het Onthaal centrum voor Gastarbei-
ders van Brussel (OeGB) stelde recent
dat er van beleidswege een doel-
bewuste manipulatie aan de gang is
inzake de bestaande feiten. 'Het doel is
stemmenwinst te boeken op de rug van
niet-beschermde burgers en een beeld
van de im migrant te doen ontstaan dat
niet realistisch is, maar toelaat hen als
de schuldige aan te duiden voor de
huidige problemen in Brusse!.' Regel-
matig wordt zo bv. de OCMW-
bijstand aan vreemdelingen als een
belangrijke financiële aderlating ge-
duid. Cijfers van het OCMW in
Schaarbeek tonen echter aan dat
terwijl de migranten van Schaarbeek
33% van de ganse bevolking uitma-
ken, het aandeel van de migranten in
de uitkeringsgerechtigden slechts 12%
is. Prof. A. Martens stelt, dat wat Nols
doet, evenals de andere Brusselse
burgernggsters die zijn standpunt de-
len, feitelijk het gijzelen is van de
gastarbeiders voor het geld. 'Nols
heeft hier met de Manhattan- en
World Trade Centers een gat van 5
miljard in de gemeentelijke financieën
geslagen. Door zoveel mogelijk kabaal
te maken over de migranten, probeert
hij geld van de centrale overheid los te
krijgen.' Het OCGB stelt dat de
deficiten van de gemeente Schaarbeek
eerder toe te schrijven zijn aan de
halvering van het aandeel dat Brussel
kreeg uit het gemeentefonds na 1976.
Het is een feit dat de hoofdstad na de
staatshervorming aan ekonomisch be-
lang heeft ingeboet en verder is er de
oudere gemiddelde leeftijd van de
bevolking. De dienstdoende burge-
meester van Vorst, Lismonde (FDF)
schreef tijdens de jongste gemeente-
raadsverkiezingen een 'Open brief aan
het uitschot' en bespeelde daarmee een
ander racistisch tema: vreemdelingen
zijn verantwoordelijk voor de toene-
mende kriminaliteit en onveiligheid.
'Gij schept er een schandalig genoe-

gen in steeds vaker kleine misdaden te
plegen. Misdaden in overeenstemming
met uw debiele ambities en uw
bespottelijke middelen ...' De ambities
en de middelen van de financiële
instelli ngen in dit land, die jaarlijks
400 miljard bf. aan rente op staats-

Les écoliers ~
De maatregelen van Nols zijn wellicht
bekend. Alhoewel de wet-Moureaux
van 15 december 1980 ekspliciet
voorziet dat gemeenten vreemdelingen
moeten inschrijven als de dienst

(vervolg op p. 6)

Hun krachtlijnen zijn de ethologische territoria. de natuurlijke wetten van de
.hiërarch ie. de ongelijkheid tussen mensen en rassen. de darwinistische sociale
,selektie. het heidens.pantheïsme en de nietzscheaanse Uebermens.

sen mobiliseerde, opereerde links met
wereldhistorische maatsta ven die nau-
welijks aansloten bij de problemen van
het dagelijkse leven. Als deze benade-
ring juist is, dan werpt de vraag op of
het niet tijd wordt dat links het terrein
van de biologische evidenties betreedt,
omdat dat wel eens een effektieve
manier zou kunnen zijn om een dam
op te werpen tegen fascisme en
racisme.'

schema van de wereld aan het westers
bewustzijn op te dringen. Hun kracht-
lijnen zijn niet de 'Natie, de demo-
kratie, . het monotheisme, de gelijk-
heid of de broederlijkheid, maar de
ethologische territoria, de natuurlijke
wetten van de hiërarchie, de ongelijk-
heid tussen mensen en rassen, de
darwinistische sociale selektie, het
heidens pantheïsme, en de nietzsche-
aanse Uebermensch.', aldus Moreau.
Rechtse krachten hebben in het

verleden vaak suksesvol ingespeeld op
biologische evidenties. Daarbij kon-
den deze ideologieën regelmatig reke-
nen opde steun van wetenschappelijke
stromingen die één of meer van die
evidenties thematiseerden. Van Spen-
cer tot Wilson, van Goddard tot
Jensen en van Agassiz tot Lorenz
hebben wetenschappers biologische
evidenties tot wetenschappelijke feiten
omgesmeed, tot meerdere eer en glorie
van nationalistische en racistische
krachten.

'De ineenstorting van
het nationaal-socialis-
me en de ontdekking

van zijn waarden en perversies
zouden voor eeuwig elke wil om
de basisbeginselen van deze filo-
sofie van de 'onmenselijkheid' en
van de 'Ueberrnenschlichkeit'
moeten veroordeeld hebben.
Welnu, enige decennia na die
nederlaag van het Nazisme, stel-
len we een eigenaardige poging
vast tot 'rehabilitatie' van waar-
des en princiepes van een intel-
lektuele kontestatiebeweging,
die intrinsiek tegengesteld is aan
elk humanisme, aan elke vrij-
heid, aan elk broederschap.',
aldus Patriek Moureau in een
uitstekend artikel in Les Temps
Modernes over Nieuw Rechts.
(1) De gelijkenis met het intellek-
tuele werk van de rechterzijde
voor de tweede wereldoorlog is
opvallend. Opnieuw wordt er
gesteund op moderne ontdek-
kingen in de wetenschap m.n. de
biologie en de sociale weten-
schappen, om deze te misbrui-
ken voor een autoritaire politie-
ke praktijk.

Een aantal beleidsvoerders gaat op dit
ogenblik in dit land niet vrijuit m.b.t.
de ontwikkeling van dit ernstig pro-
bleem. Minister van Justitie Gol
propageert openlijk het begrip 'tole-
rantiedrempcl', om aan te duiden dat
een bevolking slechts een bepaald
percentage vreemdelingen kan verdra-
gen. Met het gebruik van dit begrip
'tolerantiedrempel' laat Gol duidelijk
zien dat zijn ideeëngoed verwant is aan
de ideologie die Nieuw Rechts propa-
geert en die algemeen beschouwd
wordt als het nieuwe kleedje dat het
fascisme heeft aangetrokken. Een
aantal burgemeesters uit de Brusselse
randgemeenten overtreden sinds een
tweetal jaren duidelijk de wet van
15/12/1980 op de verblijfszekerheid
van vreemdelingen. De steun die Gol
hen op dit ogenblik biedt, door een
aantal van hun voorstellen, inzake het
weigeren van vreemdelingen in te
schrijven, over te nemen, betekent een
radikale ommezwaai in het beleid van

Eén van de ideologen van Nieuw
Rechts, Alain de Benoist, baseert zich
in zijn boek 'Vu de droite' (1979) (2)
nogal sterk op de bevindingen van de
etholoog Konrad Lorenz. De etholo-
gie is de wetenschap die vanuit de
studie van bv. de dierenwereld konklu-
sies trekt, met betrekking tot de wereld
der mensen. In dit kort bestek beper-
ken we ons tot een aantal konklusies
van deze heerschappen. 'Wij kunnen',
zo schrijft Lorenz, 'als wetenschap-
pelijk vaststaand beschouwen dat de
soort 'Homo Sapiens' over een sterk
gedifferentieerd gedragssysteem be-
schikt, dat ertoe dient gevaarlijke
parasieten van de maatschappij te
elemineren analoog aan het verdedi-
gingssysteem van de cellen t.a.v. de
antilichaamsdeeltjes.' In 1949 schreef
deze ex-nazi-wetenschapper nog 'Er
bestaat een grote gelijkenis tussen een
menselijk lichaam waarin een kanker
is binnengedrongen, en een natie die
moet lijden onder bevolkingsgroepen
wier aangeboren defekten ervoor zor-
gen dat ze tot een sociale last worden.
Net zoals bij kanker is de beste
behandeling de parasitaire groei zo
snel mogelijk uit te roeien ...'

(vervolg op p. 8)

Lichamelijke zekerheden

Moreau verwijtin zijn tekst de linksen
voor de twwede wereldoorlog een
kontinue afweerreaktie te hebben ver-
toond ten aanzien van dit dernago-
gische spe!. (Bv. de jood is een
gedegeneerd ras, dat de wereld wil
vernietigen... ze hebben een ander
bloed e.d.) 'Terwijl het fascisme zich
simpelweg beriep op wat mensen als
biologische evidenties ervaar den, gok-
te links op het klassenbewustzijn en de
historische missie van het proletariaat.
Terwijl het fascisme de alledaagse
'lichamelijke zekerheden' van de men-

'In feite zoekt Nieuw Rechts, in
tegensteUing tot de NSDAP, niet de
verovering van de politieke macht
d.m.V. geweld of het stembiljet, maar
probeert ze door een totale kulturele
oorlog, een systematisch verklarend

bart ram akersILSE of de absurde ondergang van een strip
Wat voorafging: Kuifje gaf IIse een tip over de herkomst van sommige van haar avonturen en werd daarna koelbloedig vermoord.
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waarover het eigenlijk gaat: 'Veel
Belgen durven hun kinderen al niet
meer naar de gemeenteschool sturen,
omdat daar teveel vreemdelingen zit-
ten. Er zijn er die hun kinderen naar
Vlaamse scholen laten gaan, want daar

. zitten helemaal geen vreemdelingen.
Ja zeg, en dan elk jaar honderden
miljoenen uitgeven voor een onderwijs
dat niet meer naar de wens van de
Schaarbeekse bevolking is, dat is toch
de moeite niet.' Door de scheiding te
maken op de basis van de kennis van
het Frans, kan dus Nols volgens zijn
zeggen, tegemoet komen aan wat de
bevolking wenst, nl. de scheiding, of de
'apartheid' tussen Belgen en vreemde-
lingen. Nols is in Schaarbeek liefst met
52% verkozen, en moet zijn belofte
'harde maatregelen' te nemen nu ook
gaan waarmaken ... Volgens de anti-
racistische vereniging MRAX is het
duidelijk dat Nols simpelweg probeert
de migranten uit de gemeente te
pesten. 'Het meest wraakroepende is
wel dat hij hiervoor de kinderen
aanpakt.'

Racisme of de
kanalisering van het
ongenoegen

en passen derhalve 'vertragingsma-
neuvers' toe, wat in de praktijk echter
hetzelfde resultaat geeft. De wet van 30
juni 1981, de zgn. 'Wet ter bestraffing
van bepaalde door racisme of xeno-
phobie ingegeven daden' in art. 2 stelt
dat 'hij gestraft wordt, die bij het
leveren of bij het aanbieden van- een
goed of een dienst op een plaats die
voor het publiek toegankelijk is,
rassendiskriminatie bed rijft, jegens
een persoon wegens' zijn ras, zijn
huidskleur, zijn afkomst of zijn natio-
nale of etnische afstamming'. De
gemeenteraad van Schaarbeek besloot
echté"r op JO februari jl. 10 gemeente-
lijke lagere scholen te sluiten, waarbij
liefst 2998 onder de 3421 getroffen
leerlingen vreemdelingen zijn. In de
twee resterende scholen zal er een
apart onderwijs ingevoerd worden, op
basis van de kennis van het Frans. Een
maatregel die er in de praktijk op
neerkomt dat er onderwijs van minde-
re kwaliteit aangeboden wordt aan de
kinderen van migranten. Hoe kan
Nols in godsnaam zich baseren op de
'kwaliteit van het onderwijs dat hij wil
verbeteren, als hij in dezelfde adem
tien scholen sluit'. In het recente
interview dat Humo met Nols had,
staat plots verrassend eerlijk te lezen

(vervolg van p. 5)
Vreemdelingen van het Ministerie van
Justitie geen bezwaar maakt, weigeren
een aantal gemeenten in het Brusselse
zulks te doen. Schaarbeek was de
eerste in september 1981 en andere
gemeenten zoals St.-Gilles - hier
gingen een drietal maanden geleden de
burelen voor migranten dicht wegens
'ontsmetting' -, Anderlecht, Brussel-
stad, Ukkel, Molenbeek, St. Pieters-
Woluwe volgden. Sommige van deze
gemeenten zijn niet zo provocerend
ingesteld als het Schaarbeek van Nols,

Regeringsverklaring
Dan zijner de maatregelen van Gol, of
zijn voorstellen terzake. Een en ander
stond reeds te lezen in de regerings-
verklaring van Martens V in 1981: 'In
het perspektief van het tewerkstel-
lingsbeleid dat de regering wil bewerk-
stelligen zal zij alle maatregelen nemen
die de situatie vereist wat de strikte

. beperking betreft van de immigratie
enerzijds, en anderzijds wat de vreem-
delingen van buiten de EEG betreft
(met uitzondering van de politieke

Gal en zijn voorstellen, duidelijk leesbaarbij Martens V: strikte beperking van
de immigratie enerzijds, en aan de vreemdelingen van buiten de EEG de
'mogelijkheid' geven tot terugkeer en wederinschakeling in hun land van
oorsprong. En dan zwijgen we nog over Gol's speciale strafmaatregelen ...

vluchtelingen) die langdurig werkloos
zijn ten einde, door financiële stimuli,
hun terugkeer en hun wederinschake-
ling in hun land van. oorsprong
mogelijk te maken.' Reeds in april
1982 vaardigde Gol speciale straf-
maatregelen uit t.a.v. vreemdelingen
die misdrijven hadden begaan. Niet
EG-burgers die een veroordeling op-
lopen van 6 maanden of meer, worden
het land uitgezet als ze minder dan vijf
jaar in België hebben verbleven ...

Recent heeft Gol voorstellen aan-
gekondigd, die de illeg.ale maatregelen
die de Brusselse burgemeesters hebben
uitgevaardigd m.b.t. het inschrijven
van vreemdelingen zullen regularise-
ren. ('als 2/3 van de gemeenteraad
zulks wil'.) 'Konkreet betekent het dat
als de echtgenoot of de ouders hier
reeds hier reeds in Schaarbeek verblij- .
ven, de partner of de kinderen hier niet
kunnen verblijven. Dat betekent dat,
opdat ze zouden kunnen samenwonen,
het hele gezin moet verhuizen.', aldus
de OCGB. Gol stelt ook voor een
beroep op de OCMW's, voor vreemde-

. lingen te verbieden, die net in het land
zijn of hier niet geldig verblijven. Dit
veronderstelt een wijziging van de wet
van 7 juli 1976 op het OCMW. Art. 1
van deze wet stelt immers dat 'elke
persoon het recht heeft op.maatschap-
pelijke dienstverlening. Deze heeft tot
doel eenieder in de mogelijkheid te
stellen een leven te leiden dat beant-
woordt aan de menselijke waardig-
heid.' Het hele OCMW, dat opgericht
is om bij te springen in 'nood-
toestanden', zou met de uitvoering van
dit voorstel op losse schroeven komen
te staan. Met deze voorstelling van
zaken, geeft Gol de indruk dat 'vreem-
delingen die onwettig in België verblij-
ven' grote misdadigers zijn, die zo rap
mogelijk uit België moeten, en in
afwachting van hun uitwijzing in de
gevangenis thuishoren. In dit verband
zal het aantal grensposten waarlangs
vreemdelingen kunnen passeren ver-
minderd worden. Voor een' aantal
landen wordt terug de visumplicht
ingevoerd. '

In de praktijk betekent het dat het
aantal razzia's, paskontroles zullen
worden opgevoerd in de vreerndelin-
'genwijken ... Ook' zal de 'gezinsher-
eniging', een recht dat de vreemdetin-

,gen was toegekend sinds de wet van
1980, beknot worden tot kinderen van
18 jaar. Hiermee worden kinderen en
kleinkinderen van gastarbeiders belet,
op hun beurt familie uit hun land van
oorsprong over te doen komen.

Lezersbrieven
Gol fleurt heel zijn vqorstellen op met
'integratieplannen', door bv. de natu-
ralisatie tot Belg te vergemakkelijken.
Deze voorstelling van zaken 'laat u.
belg maken en alles is opgelost', wordt
verworpen door de meeste progressie-
ve organisaties. 'Dat is een vereen-
voudiging, een schijnoplossing en het
heeft veel weg van een assimilatie-
politiek'.

De barometer inzake racisme dreigt
binnen afzienbare tijd op tilt te slaan,
getuige o.a. de diverse lezersbrieven
terzake. 'Men heeft hieraltijd de mond
vol over racisme. In- Saoedi-Arabië
werken ongeveer 400000 christenen.
Deze godsdienst is er verboden. Een
priester krijgt geen toelating binnen te
komen om een mis op te dragen. Men
moet hier hetzelfde doen. Moskees
moeten 'hier verdwijnen. En er moet
geen gebouw van de Islam komen in
het Jubelpark Of hebben de politici
geen beetje zelfrespekt meer?' (R.F.
uit Elsene, HLN, 13 april 1983),
Zouden de talrijke multinationals ons

. land niet meer uitgezogen hebben,dan
de vreemdelingen die we in de groot-
steden, in de mijnen elke dag het vuile
werk zien doen?

!

Luc Vanheerentals

."-

ADVERTENTIE'
Wenst de bevolking 'apartheid tussen
Belgen en vreemdelingen? (foto Wi V)
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van geweten en opvatting aan banden
gelegd werd; laten we dan nog liever
het risico lopen geïndoctrineerd te
worden"? (3).

Last but not least: in Frankrijk is
zopas het tweede boek verschenen van
deze groep (meer bepaald van de
SIRlM), een boek over psychosoma-
tische ziekten. De in dat boek ver-
kondigde stellingen baseren zich voor-

al op de teorieën van Konrad Lorenz.
En wie het artikel op pagina 5 in deze
VETO over 'Nieuw Rechts' leest, zal de
samenhang wellicht vatten ...

Guido Janssens
Wim Verhelst

(I) In: Trente-cing ans de mission au
Petit-Colombes : 1939-1974, par A.
DELESTRE, éditions du Cerf.
(2) A. WooDROW, 'Le groupe de Saint-

'Communicatie of Manipulatie' :
van de regen in de drop?
(vervolg van de voorpagina)

generaal van de bisschop van Soissons,
in wiens bisdom - te Saint-Erme -
zich de civiele gemeenschap gevestigd
heeft. Pater Jacques Trouslard beves-
tigt de essentie van de beschuldigingen
der families, maar wil niet oordelen
over de doktrine of de ideologie van de
beweging: .. De Kerk heeft hier niets af
te re kenen ", zegt hij, "ik respekteer de
wereldlijke positie van een beweging'
die met de Kerk heeft gebroken; ik stel
me op het standpunt van de mensen-
rechten ".

Is de groep van Saint-Erme een
sekte? "Mijn eerste antwoord", aldus
Trouslard, "haal ik uit een van de
recente dokument en van de groeps-
leden: 'wat 'n bullshit, want bullshit
was het. Manipulatie is de specialiteit
van geestelijke leiders en psycho-
terapeuten geworden. Iedereen was
geficheerd. Wij waren gebrainwashed
van A tot Z. Het blootleggen van de
persoonlijkheid was geen element ter
bevordering van de onderlinge hulp,
maar een kontrolemiddel, een mecha-
nisme van verplettering ... ,d.w.z. van
vernietiging, vernietiging van je ver-
leden, van alles wat je persoonlijke
leven uitmaakt, van je gezin'.

Verleiding en bedreiging - "Mijn
tweede antwoord", vervolgt Trous-
lard, "is afkomstig van de families die
ik heb ontmoet en waarmee ik lang heb
gepraat. Ze zijn pijnlijk getrolTen en
verwonderd een dergelijke radikale
verandering bij hun kinderen vast te
stellen: vernietiging van hun ware
persoonlijkheid, vernietiging van de
familiebanden. De ouders kennen
noch het adres, noch de huwelijks-,
gezins- of beroepssituatie van hun
kinderen, om dan nog te zwijgen over
de beledigingen, de laster en be-
dreiging met gerechtelijke vervolging
die deze kinderen hun ouders - per
brief of telefonisch - naar het hoofd
slingeren" .

"Mijn derde antwoord is afkomstig
van hen die de groep verlieten. Zij
herkennen zich letterlijk in de eerste
beschrijving. Zij erkennen dat zij
werden gemanipuleerd en onder psy-
chische druk gedwongen te breken met

'hun familie. Zij geven toe dat het
moeilijk, zo niet kwasi-onmogelijk
was de groep te verlaten, bevestigen de
stappen ondernomen door Cornélis of
anderen om hun te reïntegreren in de
'Farnille' - en dit d.m.V. verleiding of
bedreigingen, m.n. het dreigen met
publikatie van echte of valse gegevens
over hun privé-leven.

Dus, sekte of niet? "Indien men
onder sekte een vereniging van per-
sonen verstaat, die konstant in een
spanning met hun familie en de
maatschappij leven, afgesloten van de
invloed van deze laatsten, een gemeen-
schap die van zijn leden een intense
deelname en een volledige integratie
eist, dan dringt de konklusie zich
op ... ".

Ten slotte valt de appel niet ver van
de boom, en de benaming 'secte' of
'onderzoekscentrum' verandert daar
niets aan." (2).

Nieuw rechts?
De lezer van dit boek weze dus
gewaarschuwd alvorens hij/zij gaat
dwepen met de inhoud ervan. Men kan
zich terecht de vraag naar de oprecht-
heid van de beweringen in het boek
stellen, als men weet heeft van het
voorgaande.

Bovendien krijgt de bewering waar-
mee een der geïnterviewden destijds
het gesprek met VETO afsloot, een
schrille naklank: "Het (boek) leest wel
heel vlot, dààr zijn we niet bescheiden
in, maar je moet het boek wel
aandachtig lezen om alles goed te
doorzien".

Zou het, ten slotte, te ver gezocht
zijn om in het boek de ideologie van
'Nieuw Rechts' te onderkennen? Een
totaal bevestigend antwoord kunnen
we binnen het bestek van dit artikel
daar niet op geven, maar een aantal
argumenten die voor deze stelling
pleiten, zijn er alvast. Zoals: de
biologische evidentie die er gezocht
wordt in het verband tussen de
werking van de hersenen en de
menselijke (inter)aktie. En wat te
denken over volgend citaat: "Het zou
echt gevaarlijk worden als de vrijheid

kreten S gefluister ...
Het boompje op de kampus sociale
wetenschappen staat er maar
troosteloos bij .• Op de redaktie
droomden we ervan uit te pakken
met een fleurige lentereportage,
maar niets, hoor: • In de Stuc-bar
wachten ze nog altijd geduldig .•
Onderwijl hebben ze maar enkele
anjers op de toog gezet. •

000

De K U Leuven werkt aan verkeers-
veiligheid .• In opdracht van mi-
nisterie van openbare werken .•
Dit doet de afdeling verkoers-
techniek en Verkeersplanning, met
behulp van een nieuwe camera .•
En zeggen dat ze op de ASR reeds
jààren zeuren om zo'n ding .• Dan
zouden de strukturen van deze
organisatie tenminste duidelijk
worden voor àlle studenten .• Ge-
lukkig hebben we Veto nog .• en
de reeks ASR, onontkoombaar
doolhof of praktische noodzaak .•
Lézen, jongens .• En meisjes .•

000

Die Veto begint trouwens razend
populair te worden .• Wat Sabbe er
dan ook van moge denken .• Zo
valt het op dat bij de verspreiding
(je weet wel, op vrijdag) in de
Sedes het presenteksemplaar van
de muur wordt afgerukt.. De
Sedes heeft dus duidelijk duurder
eten .• Maar is het ook beter? •

000

Oef .• Na de Ekonomika-verkie-
zingen, zijn ook de KVHV-preses-
verkiezingen voorbij .• Verkozen
werd hier Luk Kodak, of ook wel
Luc Col/et, hoofd redakteur van
Ons Leven .• Wij wachten met
ongeduld op de eerste persmede-
deling ter zake .• Kodakske zou
overigens gezegd hebben dat hij
weer wat meer orde en tucht wenst
op de kantussen. • Bestààn die
dingen nog? • Op de oefenkan-
tussen mag het er nog wat orgie-

\ " .. ,.) t ,'~f,

ach tig aan toegaan .• Maarniet op
de serieuzel » Is Luk nu een
oefenpreses of een serieuze? •

000

Bedenking .• Is er nu minder of
méér volk naar de betoging tegen
het racisme gekomen .• Nu men
ontdekt heeft dat Hit/er's dagboe-
ken niet echt, maar fake zijn? •

000

Ons ter ore gekomen .• In het
Pauskollege bestaat er een klein
restaurantje voor proffen. • Men
noemt het - vertederend - de
kleine mensa .• Vraag.• Isdateen
mini-faculty-club of zijn de prijzen
er al gedifferentieerd? •

000

Die militairen toch' • Eén van onze
redakteuren, tevens klant van deze
rubriek, Pol/eke Fotozet, moest
naar het militair hospitaal .• On-
derzoek naar hypoglycemie zou op
hem uitgevoerd worden .• Hypo-
glycemie is zowat het tegenover-
gestelde van suikerziekte. • HG-
patiënten mogen in geen geval
suiker tot zich nemen .• Polleke
komt aan in het hospitaal en wordt
volgepropt met dat zoete goedje.
Gevolg, Polleke loopt te kermen
van de hoofdpijn .• Had die dokter
de ziek te verkeerd genoteerd ....

000

In Leuven werden onlangs twee
studenten veroordeeld voor het
stelen van parkeermeters. • Als
straf moesten ze een studie schrij-
ven over de financiële, juridische
en technische aspekten van de
parkeermeter. • Is Koen Peeters
nu de enige die zondergevaar voor
gerechtelijke vervolging affiches
mag plakken in deze studenten-
stad? •

Cl ....
.... fl

Erme est-il une seete ? - L'arbre et les
fruits', in Le Monde, 6 april 1982.
(3) Communicatiesof Manipulatie, p. 99.

Overigens is onlangs bij éditions du Cerf
een boek verschenen over Le Haut de
Saint-Erme, onder de titel: Rodiographie
d'une secte au-dessus de tout soupçon, ou
l'histoire mouvementée du groupe de
Saint-Erme. (Zie 'Bulletin 77' des édi-
tjons du Cerf, octobre 1982).

Ja... den blok, examens ...maar dan: VAKANTIE!!!

Vrij-Buiten-Radioweg~10-3008 Veltem-016/488416

Programma eveneens verkrijgbaar in

Restaurant LUKEMIEKE-Vlamingenstraat 55-3000 Leuven
~----------------------------------------~---------ADVERTENTIE

ZOMERSE KANOTREKTOCHTEN

Juni tot september: Zuid-Frankrijk

Zon, helder water, zwemmen,
pastiske op een terrasje,
kampvuurgastronomie,
paradijselijke siesta's en ...

sportief peddelen, zeven dagen lang !

met VRIJ-BUITEN
DrOme
Ardèche
Allier
Tarn
Grande L'Eyre
Marais Poitevin

ALMAMENU'S VAN MAANDAG 16 MEI TOT EN MET VRUDAG 20 MEI

Restaurant
Alma 11 en 111

Snack Alma 1
Gasthuisberg, Pauscoll.

Meisjescentrum

Snack A1ma 11
Alternatief

ma 16/5

--- VOEDING

Sedes

minestrone
gepaneerde varkens steak
worteltejs met saus
aardappelen
yoghourt

minostrone
voge lnestjes
met saus
aardappelen
youghourt met fruit

rijst
met
champignons

soep van de dag
rundspojarsky
met fijne erwtjes
aardappelen
yoghourt

di 17/5 soep van de dag
pizza

wo 18/5

preisoep preisoep
biefstuk gehakte steak
béarnaise rauwkost
zilvervliesrijst aardappelen
fruit yoghourt

solferinosoep solferinosoep
braadworst visvulsel
groentekrans royal
aardappelen puree
yoghourt yoghourt met fruit

longcha mpsoep longchampsoep
KS: Mabelaars- varkensrib
lekkernij met verse groenten
zilvervliesrijst aardappelen
yoghourt met fruit yoghourt

tyroolse soep tyroolse soep
visvulsel bitok met
royal madeirasaus
puree aardappelen
yogourt met fruit fruit

haversteak
met
sojasla

yoghourt met fruit

soep van de dag
toscaanse
gehakte steak
aardappelen
fruit

soep van de dag
Avond: varkensgebraad
andijvie
aardappelen
yoghourt

soep van de dag
kabeljouw
cadgery
aardappelen
yoghourt met fruit

WERKGROEP VOEDING: dit is een keuze uit de ALMA-menu's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze
menu's bieden ti' de beste garantie voor een evenwichtige voeding. Voor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LEO VAN DER AA. Tel. ·ALMA 229911

De Werkgroep Voeding dank iedereen die zo vriendelijk is geweest het enkeneformulier terug te sturen. Jullie suggesties worden
aan de direktie van Alma overgemaakt. -
Verder hebben we nog verschillende kleurenbrochures in voorraad aan gesubsidieerde prijzen. zoals daar zijn:
Gezonde voeding met de Maaltijdschijf 5 fr. Voedingstyps voor kamerbewoners 10 fr.

o 0 0 Koken kun jezelf 25 fr. Groenten, gewoon of anders _ 25 fr.

T I tt R k ti Tuinkruiden 25 fr. Sport en voeding 5 fr.
en s 0 e.. e ensomme Je. • G d di d 5 f M ' d I f vi 10 fB k 100',. d éé ezon e voe ng zon er vlees . r. enu s en recepten zon er v ees 0 VIS r.
evehom c::: mt Jaf - W1vn4' ir:Sitfdl{iiJr;n~,.",:-,.r~t: ,••'#10 .. ;..~ ,".l.'lj._.~.~~::~.:.~·.·." •.~.. ~ ..cras . •• _ _ .- ~,1'!'. "- .. 'oL-....:... •• _ , ' ..••. -;~~f':.

gegratineerde
spi nazi

yoghourt

macaroni
met
groentenratjetoe

do 19/5
gierstsoufflé

vrij 20/5
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Vrijdag 13 mei
TEATER 20.00 u. Koning OIdIpoU., Hn qu... te (Stuc-
produktie 11). in regie van P. Peyskens. In Lab. de Manipu-
lations de Chimle Générale (Naamsestr. 96). Inkom 150/100.
I(URSOS (tol 15 mei) T,.lnlrv'lcu,.u • .".1. Dramatische'
ekspressie en improvisatie. In Kessel-Lo (info 021241 8833).
Organisatie. stichting Lodewijk de Raet,

AGENDA .Donderdag 19 mei
JAZZ 21.30 u. Marc Mattbijs, Johan Vandendriessche, Jean-
Louis Rasslnfosse en Freddy Rottier in 't Jazz-Café, Half-
Maartstraat 3. Toegang gratis.
CONCERT 20.00 u. Huldeconcert Flor Pee'e,. en Jul .. IfII"
Nu"", door de vocale en instrumentale ensembles van het
Lemmens/nstituut, o.t.v. P. Schollaert. In Lemmensinstituut,
Herestraat53. Inkom 120/80 .

v. Redaktie: Ingeborg Verplancke
.

Zaterdag 14 mei
FILM 19.30 u. De klllplope,. van Roland Jatte (GB, 1977). In
Volkskring, Dorp 15, 94ro Nieuwerkerken(distr.Bevrijdings-
films Leuven).
BETOGING 1430 u. Nog IfJfIerkemcenlraltla.da'.gHnwerlcl
Vertrek op de Groenplaats te Antwerpen (org. VAKS).
T.EATER 20.00 u. Koning Oldlpou. lzie vrijdag 13 mei)

Vrijdag 20 mei
FILM 20.00 u.SemblgenzJvanSarah Maldoror(Angola, 1973).
In Kult Centrum Heusder)-Zolder. Distr. Bevrijdingsfilrns
Leuven.
FILM 20.00 u. Hoepel hier op ('Fuera de aqul') van JQrge
Sanjines (Bolivië. 1973), over de geschiedenis van een
dorpsgemeenschap in het Zuidamerikaanse Andesgebergtel
voor een grootdeef vernietigd envanzijngrond verjaagd door
een multinationale mijnbouwonderneming. In Jeugdhuls
Mol-SluiS (distr. Bevrfjdingsftlms Leuven).

Zondag 22 mei
F1LM16.00 u. De fII'Ole .choonmaak van S. Groulx (Canada,
1978). In Jeugdhuis Flash. Oude Desselgemsestr. 35, Ware-
gem. (Distr. Bevrijdingsfilms Leuven).

Tentoonstellingen
Tot 30 mei: Lul.ler IfIInL.ellllen. Hoe kunstenaars gebouwen
en monumenten zien.
Etnische juwelen. In nieuwe lokaelen van de kunstgalerij
Embryo. Naamsestraat 49.

Dinsdag 17 mei
TEATER 20.00 u. Koning OIdJpou. (zie vrijdag 13 mei).
BENEFIETKONSERT 20.00 u. Ten voorde" ~an de vluchte-
lIn~n van de OgadenlfllOei. Mmv. pianisten Sfefan Poetmens.
Daniël Sadkovski en Jas Baptist. Op 8ste verd. van W & L.
Blijde lnkomststraat 21. Inkom 150 fr.

Zondag 15 mei
FILM 11.00 u. Deaert~oorCon.l8nce (antenne 2, Top films).
Realisatie Sarah Maldorar. naar novelle van Daniel BouJan-
ger. Uit'l'enf~ de Bohème'. InSpinkelspade. Hoefstraat2/1.
3568 Hechtel. (Distr. Bevrijdingsfilms Leuven).

Maandag 16 mei
TEATER 20'.80 u. Koning Oldlpoua (zie vrijdag 13 mei).
FILM 20.30 u. Re'.ende Krleger van eh. Schlocher (Zwitser-
land. 1981). In Aud. Ves. Inkom 60/50, org. DAF.
VERGADERING 20.00 u. VAKA-Bra"'nt vergadert in Van
Elewijckstraat 75. 1050 Brussel.

Woensdag 18 mei
FEEST vanaf 13.00 u. EINDDAG VAN 'T STUC

13.00 - 19.00 u. (met onderbrekingen).
EpIgonenteater animaties
.Boulevard ZLV, zij Leerden Hun
Volk niets', projekt gekreëerd
voor Kaaltheater '83.

21.00 u. Swln~nde funky muziek met Pas Mal
22.30 u. en Boots.
na 24.00 u. Fuif. verzorgd door Cinderella-DJ's

~s In en rond 't STUC. Toegang gratis.

HuIl, in England·
(vervolg van p. 4)
jaar helemaal vernieuwd. Wie een
bepaald aantal stemmen haalt is voor
het ganse jaar verkozen. de anderen
moeten zich na I of 2 trimesters
herverkiesbaar stellen. Zoals bij de
verkiezingen voor het Bestuur of voor
de Financiële Kommissie. komt elke
kandidaat individueel op, hoewel de
meesten zich wel tot een bepaalde
politieke partij bekennen (Konserva-
tieve, Labour. Liberal of SOP). Ande-
re etiketten zijn Broad Left, Third
World First of de minder ernstige
Official Monster Party. In het alge-
meen haalt Broad Left met LAbour een
komfortabele meerderheid binnen de
Raad, hoewel men meestal niet erg
partijgericht, maa r wel voor de kandi-
daten persoonlijk stemt. De Raad, die
ongeveer om de drie weken bijeen-
komt, heeft beperkte financiële be-
voegdheden (en keurt bij voorbeeld
kredieten goed voor goedkoop busver-
voer naar betogingen in verband met
besparingen in het onderwijs of i.v.m.
kernraketten). adviseert de Financiële
Kommissie en geeft instrukties aan het
Bestuur en aan de studentenvertegen-
woordigers in de Akademische Senaat
of op nationale studentenkonferenties.
Soms ontstaan hierrond kontroverses
omdat de liberale en konservatieve
vertegenwoordigers voor die- konfe-
renties (eveneens direkt verkozen)
geen bindende instrukties 'willen ont-
vangen van de door links beheerste
Raad. De zittingen van de Raad zijn
openbaar.

God save the Q.
De jure is de Algemene Vergadering

Een minder ernstig, maar niettemin
erg passioneel debat betrof de vraag of -
de Corona/ion Street Appreciation

het hoogste beslissingsorgaan. In feite Society al dan niet nog IlftJgér officieel
is het een praatbarak die zeer moeilijk erkend zou worden. Het televisiefeuil-
tot geldige beslissingen komt omdat leton Coronation Street (ooit nog opde
het kworum (200 personen) bijna BRT) teistert hier sinds mensenheug-
nooit gehaald wordt. zelfs als men . nis elke maandag- en woensdagavond
gratis bussen inlegt om de studenten tussen half acht en acht het scherm van
op te halen die wa t verder van de de komrnerciéle ITV. Gezien de enor-
kampus wonen. De feitelijke macht me popoulariteit,van het programma
ligt dan ook voornamelijk bij het (ook onder studenten) waag je het op
Bestuur en de Financiële Kommissie dit uur beter niet te telefoneren of even
en in mindere mate bij de Raad. Door bij een kollega-student binnen te
de relatief hoge opkomst bij de diverse lopen. Er bestaat dan ook een meer
verkiezingen (ongev. 50%) wordt hun dan 30 leden tellende vereniging van
representativiteit weinig of niet in Corona/ion Street-fans die elke don-
vraag gesteld en rijst omtrent hun derdag de uitzendingen van de week al
beslissingen meestal geen kontroverse. - dan niet kritisch evalueert. Naar
Wel gaan er stemmen op om de aanleiding van een van de uitzendin-
bevoegdheid van de Algemene Verga- gen probeerde de Society enkele
dering naar de Raad over te hevelen. maanden geleden een motie door de

We vermeldden terloops reeds enige Raad te laten. ~nnemen waarbij de
van de issues die dit jaar in de Raad het sekslst~sche .gedrag van een
belangstelling stonden: de kinderop- van-de protsgomsten ~nhet feuilleton
pas, de kernbewapening en de bespa- veroordeelde. Sommige raadslede~
ringen in het onderwijs. Bij het begin zonder gevoel v~or humor vo~den ~It
van het akademisch jaar trachtte de al te bar en ~tlde.n de Societ y met
univ deze besparingen te ondervangen ~nger erke~d zien. Iets wat ~en ech~er
door een ekstra-inschrijvingsgeld van met gelukt IS•.hoewel de motie zelf met
21 pond te vragen voor hetgebruikvan aangenomen werd.
de sportinfrastruktuur, de huisvesting Zo werkt de studentendemokratie in
en het dispensarium. De studenten Huil dus in ernst en luim. Als we erin
boycotte~ ~e b~taling en g!~gen tegen geslaagd' zijn de VETo-lezer even te
deze beslissing In beroep bij de Queen. doen glimlachen of zelfs even te doen
E~ bestaat Immers nog een universi- nadenken over de manier waarop hij
taire rech tbank en de Queen.staat daar of zij inspraak heeft in de ingewikkel-
aan het hoofd van. Gelukkig voor de de Leuvense radendemokratie dan is
studenten (die finaal toch zull~n dit artikeltje niet aan zijn doel voor-
moeten betalen. cfr. de 10000-akue) bijge schoten.
had de Queen het tot nog toe zo druk
met haar onhandelbare zoon Andrew
en diens liefjes dat ze nog geen
uitspraak: heeft kunnen doen.

Kartoonwedstrijd eksamens

-

Ludwig Van Heucke - derde prijs

Geen Dallas op ITV?

Jean Verstraete

Nieuw Rechts
(vervolg van p. S)

Selektieproces
Volgens deze logica is de 'levensruimte
een konkrete, noodzakelijke realiteit
voor het evenwicht van elk individu.
'In de natuur wordt dit evenwicht
nonnaliter verzekerd door de 'préda-
tion' (de vernietiging van het bevol-
kingsoverschot van een soort door
individuen van een andere soort).
Wanneer de 'prédation' niet meer
werkt. komt er een autoregulatie
tussenbeide. die niet enkel verband
houdt, zoals Malthus dacht, met de
aan- of afwezigheid van vo edselreser-
ves, maar ook met de 'fysiologische
reaktiemeehanismen op de dichtheid'.
Volgens De Benoist brengt de ver-
hoging van de bevolkingsdichtheid een
kwalitatieve verandering van de le-
vensstijl met zich mee. Boven een
bepaalde tolerantiedrempel wordende
meest alledaagse aktiviteiten onmoge-
lijk. De wetten van de massapsycholo-
gie verdringen de individuele gedrags-
beginselen.' Wanneer we de visies op
het 'vreemde'. het 'parasitaire' verbin-
den, met de wetten van de massa-
psychologie die zich voordoen als er
een bepaalde bevolkingsdichtheid 0-
verschreden is, en de natuurlijke
selektieprocessen, Qeautoregulatie op-
treedt. dan weten we wat Nieuw

Benefiet
Ogaden- Vallei
In een 37-tal kampen in Somalië leven
vluchtelingen afkomstig uit de Oga-
den-vallei. Ze willen niet terug naar
hun thuisland dat sinds het begin van
deze eeuw officieel tot Etiopië be-
hoort. In de Ogaden-vallei werd in '77
en '78 een oorlog tussen Etiopië en
Somalië uitgevochten. Een 'tribal war'
in deze vallei? Inden beginne.ja. Maar
omdat 'The horn of Afriea' strategisch
én ekonomisch zo'n belangrijk gebied
is. werd dit kleine plan hoog boven de
hoofden van de mensen van de Ogaden
die een stuk zelfbeschikkingsrecht
probeerden te bereiken op wereld-
politiek vlak beslecht. De Russen

vochten mee met de Etiopiërs: Soma-
lië verloor. Na deze oorlog werden de
Ogaden zo goed als weggejaagd uit
hun geboortestreek (zie ook artikel in
Veto 24, p.W.)
Volgende week brengen we een

interview met een vertegenwoordiger
van het Somalie Relief Committee in
België (Leuven).
Ten voordele van de vluchtelingen

van de Ogaden-vallei zal opdinsdag 17
mei, om 20.00 u in de zaal van. het
fakulteitsgebouw Wijsbeg. & Letteren
(8ste verdieping) een koncert door-
gaan. Stefan Poelrnans, Daniël Sad-
kovski en Jos Baptist, alle kandidaten
voor het Hoger Diploma van Piano.en
laureaten van wedstrijden als Tenuto,
zullen werk brengen van Franck,
Chopin, Beethoven, Bach en Proko-
vief. U bent allemaal hartelijk uit-
genodigd. Toegang is 150 fr. 0

• omdat klederen belangrijk zijn. Cy-
aankali boetiek voor betere tweede-ZOEKERTJES hands kleding. Diestsestr. 217. Open
va 12.00 tot 18.30 u. Maand. gesloten.
• Chris doet al uw typwerk vooral snel,
verzorgd en met veel ervaring (IBM-C
met s= lettertypes) tel tot 12.00 en na
18.00 uur 016/563998 (+ WE). Kom
halen en brengen indien nodig.

Naamsestraat 81. .• Te koop: grote Spectrum Encyclo-
• gratis: wit katertje, zindelijk. so- pedie 24 delen (1980). Geïnteresseer-
ciaal, zoekt kamer (on middel. vrij) den draaien 056/779074 tijdens het
z.w.: Fred. Lintstr, 23 Leuven. weekend.

• Gezocht: huis (5 à 7 pers.) te
Leuven vanaf sept-okt! Leifst in goede
st. (Succesvolle-typ = I bak bier. Roei
vd. Wijgaert Parkstr. 202 of Joost
Roman us Lerkenveld Waversebaarg,
220 Heverlee.

• verloren: boekentas met cursus-
nota's in het restaurant van het
Pauscollege. Z.w. Luc Palmans,

• zoek vriend(in) om 's avonds te
sporten (lopen ....snelwandelen, ver-
springen. diskussiewerpen etc.) Even-
tueel in groep. Nadien verassing in m'n
petto. Luk Goessens Zelelaan 23
Leuven.
• Verloren: een bril in de Erasmus.
Donderdag tussen 20 u. en 21 u.
Depuydt Philip, Frederik Lindestraat
107.

• Wie wil volgend jaar meerijden
heen en terug Maasmechelen-Lana-
ken. Z.w. Jean-Marie Weldadigheids-
straat 26.

Rechts denkt over vreemdelingen,
Heel het denken van Nieuw Rechts
geeft beleidsvoerders de wenk dat zij
nu moeten ingrijpen. 'alvorens het te
laat is', alvorens het racisme uit de
hand loopt. alvorens de natuurlijke
selektieprocessen dwingend zullen op-
treden.
Tot zover een korte blik op het

denken van Nieuw Rechts. Het mense-
lijk gedrag wordt dus verondersteld
geregeld te worden via natuurwetten.
Deze vertellen ons hoe 'rechts', d.w.z,
hoe 'autoritair'. onze samenleving zou
moeten worden georganiseerd, wil zij
in overeenstemming blijven met 'onze
natuur'.

L.V.
(I) P. Moreau, 'La Révolution Conser-
vatrice et Nouvelle Droite Allemande'. in
Les Temps Modemes. 1982.
(2) A. De Benoist, 'Vu de droite ',
Copernic, 1979.

Werkten mee aan VETo-28 :

Filiep Canfijn, Mieke Cantineaux,
Francis De Groot. Peter de Jonge.
Eddy de Maerloore, Louis de Meu-
terteuter, Fotozetteke Pol. Gaby Go-
ris. Guido Janssens, The Kern. Ineke
Leemans, Dirk Leestmans, Marcel
Meeus, Bart Ram~kers"·-:-Pieter 't
Jonck, Rik Umans,' Leov anderA a,
Jos Vandikkelen. 'Luc...Y.anheerentals.
Ludwig Van Heucke, J.H. Verbanek.
Georgi Verbeeck, Koen Verboven,
Wim Verhelst, Ingeborg Verplancke,
Jean Verstraete. de Werkgroep Eksa-
mens' 0

De WERKGROEPEXAMENSdeelt mee in
het kader van haar EXAMEN-5ERVICE:
de bereikbaarheid van de afdelingen
van de studentenvoorzieningen.
Alle diensten zijn open op de

werkdagen van 9 tot 12.00 uur en van
·14 tot 17.00 uur. Het medisch centrum
is open tot 18.00 uur en op zaterdag
van 9 tot 12 uur. Daarbuiten is er een
permanente wachtdienst optel 2349 21

Sociale Dienst
Bogaardenstraat I 3000 Leuven
tel. 23 49 21
Medisch centrum
Bogaardenstraat 1.3000 Leuven
tel. 23 49 21
Studie Advies
Naamsestraat 63, 3000 Leuven
tel. 225684
Psychoterapeutisch Centrum
Naamsestraat 63. 3000 Leuven
tel. 23 72 71

ZOEKERTJES
• Medisch centrum voor studenten
zoekt gewetensbezwaarde. voor stu-
diewerk en administratief werk
(G.V.O.) (preventie) (vanaf oktober
83. duur 15 maanden) (dringend)

• Kamer te huur gedurende juli. aug .•
sept. Te bezichtigen ma-vrij tss. 20u-,
22u. O.L.- Vrouwstraat 52 (bel 3X
kort)


