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DE MOEIAL
Steenhaut stakingsbreker 
tijdens rakettenakties
Blozen voor het verpozen : aktie dus. Donderdag 28 maart, 
nét voor de lentevakantie, schreeuwden een heel klein percen
tage VUB-studenten hun kelen schor tegen de plaatsing van de 
kruisraketten in Florennes. 's Voormiddags werd in de gebouwen 
B en C gestaakt. Voordien werden de CVP'ers Coens en
Geens het zwijgen opgelegd bij hun plechtige openingsrede voor 
een auditorium. De enige (bijna) geslaagde aktie, bleek later.

CVP, weg ermee!

Donderdag 21 maart. Een zestigtal vredes- 
militanten van verschillende strekking (V0, 
VAKA, MLB, SJW, ALS) waren 's morgens aan 
het restaurant samengekomen om een aktie 
te ondernemen tegen fle CVP’ers Coens en 
Geens, die de nieuwe lokalen en uitrus
tingen van de faculteit toegepaste weten
schappen officieel kwamen inhuldigen. Voor
zien van de nodige atributen (spandoeken, 
borden, megafoon) trokken ze naar audito
rium Kl, waar de heren ministers toespraken 
zouden houden. Er werd een haag gevormd 
in de gang die naar het auditorium leidt. 
Onder luid gejoel ('CVP, weg ermee'; 'CVP- 
Staat, rakettenstaat, politiestaat') moest 
Gaston Geens deze meute.ipasseren. Een der
tigtal vredesmilitanten konden samen met 
Geens het auditorium binnengeraken, voor
aleer de toegangsdeur werd afgesloten. Een 
vijftigtal profs, assistenten en wat pers
mensen hadden de zaal al gevuld. Ook Coens 
was reeds aanwezig. De aktievoerders stel
den zich op aan de kant.
Rektor Steenhout begon een beetje nerveus 
zijn welkomsspeech. Daarna was het de beurt 
aan decaan Cardon, die het had over de rol 
van de faculteit Toegepaste Wetenschappen 
t.o.v. de nieuwe technologie en de D1RV. 
De studenten hielden zich rustig, tot Coens 
het spreekgestoelte besteeg. Toen brak het 
protest pas goed los. Gedurende een tiental 
minuten werden er onafgebroken slogans te
gen de raketten en de CVP geskandeerd, om 
op die manier Coens het spreken te belet
ten, wat overigens perfekt lukte. Carbon 
en Steenhout riepen vergeefs op tot stilte. 
Vooral de rektor maakte zich kwaad en be
schuldigde de studenten afbreuk te doen 
aan het principe van Vrij Onderzoek, dat
o.m. de vrije meningsuiting inhoudt. Via 
de megafoon werd echter duidelijk gemaakt 
dat men niet van plan was iemand die samen 
met zijn partij de mening van meer dan 70S 
van de bevolking aan zijn laars lapt,te 
laten spreken. Toen Coens met klem vroeg 
of hij iets mocht zeggen over de ingen
ieurs, want 'ge zijt toch akkoord dat er 
ingenieurs nodig zijn', repliceerde een 
student 'Om raketten te maken zeker!' 

Toen duidelijk werd dat de studenten niet 
zinnens waren op te houden met skanderen, 
stelde de rektor voor dat de ministers hun 
toespraken in het receptielokaal zouden 
houden voor diegenen die een uitnodigings
kaart kunnen voorleggen. De aktievoerdec 
haastten zich meteen naar dat lokaal en 
achter hun rug viel de deur dicht, zodat 
de toespraken van Coens en Geens ongestoord 
konden doorgaan. De rektor was evenwel mee 
buitengesloten!

De vredesaktivisten trachtten de plechtig
heid toch nog te verstoren door aan de bui
tenkant van het auditorium een hels kabaal 
te produceren. Er werd ook een zwarte vlag 
geplaatst onder de Belgische driekleur, 
die de nog te onthullen gedenkplaat in de 
inkomsthal afdekte. Rond het middaguur werd 
de aktie beëindigd.

De vergaderingen

"Door het stil leggen van alle universi
taire aktiviteiten kan men méér mensen be
reiken om daadwerkelijk mee te doen aan 
akties", was de algemene konklusie op de 
aktievergadering. De grote meerdeheid van 
de 60 aanwezigen besliste dan om tot sta
king over te gaan op donderdagvoormiddag 
28 maart. De ondersteunende petitie met 
1000 handtekeningen liet veel goeds ver
hopen. Achteraf bleek een handtekening 
sneller gezet dan dat er mee werd gedaan 
aan de akties.
Zoals de geplogenheid vereisen geeft een 
algemene vergadering, met zoveel mogelijk 
studenten, haar fiat over de te ondernemen 
akties. Maar vöör de beslissing natuurlijk 
eerst de traditionele strategie-diskussie 
tussen klein links. Zo oud als de straat. 
En ze zi’jn er nog niet uit! (Hier is een 
rekord in de maak). Een VAKA personnage 
mengde zich ook met de smekende semenaris- 
tenpraatjes van "schermutselingen kunnen 
we missen". Ondertussen had een ACOD ver
tegenwoordiger de solidariteit van het per
soneel met de aktie toegezegd. Donderdag 
waren de personeelsleden minder op de hoog

te van dit feit. Vakbonds(info)wegen zijn 
lang, zeker ? Ondertussen had VU8-public 
relation man Tony Ti 11é hartstochtelijk 
voor eigen winkel gepleit. Zou de infodag 
voor laatstejaarstudenten -toevallig op 
dezelfde dag- gestoord worden, was zijn 
bezorgde vraag. Hieraan werd teveel tijd 
en aandacht besteed. VUB-propaganda is geen 
geen zaak voor een anti-rakettenkomitee. 
Ook het weekhartige pleidooi om een aantal

studenten met eksamens tot de gebouwen toe 
te laten was volstrekt misplaatst. Wanneer 
beslist wordt tot staking betekent dit : 
iedereen gelijk voor de wet. Staking bete
kent alles dicht.
Maar bon, in een rommelig einde besliste 
de Algemene Vergadering van 120 personen 
dan uiteindelijk tot staking. De gebouwen 
B en C zouden volledig worden afgesloten. 
In de anderen zouden 'overtuigingspiketten' 
geposteerd staan. (Men moet realist blijven 
aan de VUB). Wel zouden de eksaminandi door 
gelaten worden. Jammer, daarmee was de 
staking reeds gebroken vooraleer ze begon.

De staking , *•

Donderdag 28 maart was'het- dan zover. Om
streeks 5u30 werd van start gegaan met het 
afsluiten van de'toegangsdeuren van de ge
bouwen B en C, d.m.v. kettingen en prikkel
draad. Voor de middenste ingang vatte een 
pikèt post. Rond kwart voor acht kwam de 
rektor eigenhandig, vergezeld van een aan
tal mensen van het technisch personeel, 
de kettingen met een tang doorknippen. Hij 
wilde vooral het goede verloop van de ont
haal dag gewaarborgd zijn. Volgens het sta- 
kingskomitee was dit tegen de afspraken 
die de vorige dag met de rektor gemaakt 
waren. Er was immers overeengekomen dat 
personeel, profs en de scholieren van de 
onthaal dag de gebouwen zouden binnenmogen, 
zodat het vrijmaken van de ingangen totaal 
overbodig was. De stakers wilden het geknip 
van de rektor dan ook beletten en een stoe
re vredesmilitant zette hem buiten. Het 
technisch personeel, dat duidelijk sympha- 
tiek tegenover de staking stond, kwam de 
rektor niet ter hulp. Steenhout ondernam 
in de loop van de morgen nog een drietal 
pogingen om de toegangen vrij te maken. 
De aktievoerders maakten telkens de ket
tingen weer vast en zetten de rektor bui
ten.

Een aantal studenten, die duidelijk tegen 
de staking gekant waren, sloegen erin bin
nen te glippen via een door de rektor vrij
gemaakte toegang, die niet tijdig terug 
afgesloten kon worden. Onder hen Mark Val-
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kenburg, bijgenaamd de Vark, de kolossale 
pro-praeses van de rechtsfaculteit. Hij 
wilde de staking breken en weigerde elke 
discussie met de aktievoerdes. 'Hou uw bak
kes, vuil links krapuul!'riep hij uit en 
hij duwde iedereen omver. Hij greep een 
aktievoerdster die hem de doorgang wilde 
beletten bij de keel en wierp haar tegen 
de grond. Als toemaatje kreeg ze nog een 
stamp op haar borst; medische verzorging 
sleek nodig. Ook een free-lance journalist 
van een links weekblad die het incident 
wilde fotograferen kreeg een klap op zijn 
gezicht, zodat hij een contactlens verloor. 
Tenslotte slaagde het aktiekomitee erin 

de heer Vark buiten te zetten. Hij hield 
er een gescheurde trui aan over.
Het aktiekomitee was achteraf van mening 
dat de staking geslaagd was, wat zeker te 
-elativeren valt. Immers, alleen de humane 
vetenschappen waren in staking, en zelfs 
daar zijn heel wat studenten (o.a. exami
nandi) de piketten gepasseerd. Het aktie- 
<<omitee meldde ons nog dat een aantal pro
fessoren hun kolleges hadden geschorst. 
De professoren die toch kollege gaven, o.a. 
Veyemberg en Witte (die bekend staat als 
'links') hadden af te rekenen met massaal 
absenteïsme. Bij Weyemberg bv. zaten twee 
studenten.
Omstreeks 12u werden de piketten opgeheven 
en begaven de aktievoerders zich naar het 
•-estaurant, om aldaar te mobiliseren voor 
de betoging.

De betoging

Steenhouts betreurenswaardige opwerping 
tot stakingsbreker in de voormiddag liet 
nopen op wat 'vuurkracht' in de betoging 
om 15u. Niets was minder waar. Het vuur 
was nooit aanwezig. De studentenmassa 
trouwesn ook niet. 2S0 bibberende lichamen 
<wakten nogmaals de vertrouwde manifesta- 
tielijn Rogierplein-Zuid af. De anarchis- 
tenklan was blijkbaar te vroeg opgestaan, 
want zelfs 'provokantje spelen' zat er 
nauwelijks in. Slechts één idioot liep de 
ganse weg oertraag net vöör de politiekombi 
die de betoging afsloot. Hij wilde waar
schijnlijk op een goedkope manier sandalen 
naken van zijn winterboots. 0 ja, opmerke
lijk was dat een aantal laffe studenten- 
vakbondsaanhangers langs de wegkant de
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De regeringsafgevaardigde
een interview
Regeringsafgevaardigde mevrouw Anita Van der Speeten heeft 
een hele geschiedenis achter de rug op het vlak van de onder
wijsproblematiek. De woelige tijden van de schoolstrijd maakte 
zij mee als jong afgestudeerde. Na de onderschrijving van het 
school pakt tekende zij de eerste kaarten met rijkscholen uit 
als lid van het schoolburo van de socialist Leo Collard. Van 
1969 tot 1972 was zij sekretaris van de Raad van Beheer van 
de VUB en sinds 1972 oefent zij de funktie uit van regerings
afgevaardigde op de VUB.
We gingen twee uur met haar praten over haar funktie, de Raad 
van Beheer, de studenten. We kwamen terug met stof voor heel 
wat interessante lektuur.

Haar werkkamer -nou, ja een gans huis- 1s 
gelegen in de zeer residentiële A.Huysman- 
laan, dicht bij de ULB-kampus Solbosch. 
De grootte van het met tapijten gevulde 
optrekje verklaart ze door de hoeveelheid 
dossiers die op te stapelen zijn. Het is 
ook zo ruim omdat nog drie medewerkers in 
het gebouw huizen en werken.
DM : U zit wel erg ver van de VUB verwij
derd.
AV : U moet dat terug zien .in de tijd dat 
de VUB hier op de Buyllaan "zat. De VUB had 
toen geen vierkante metef'beschikbaar. Ik 
moest een lokaal zoeken en dat is hier in 
deze buurt niet 2o eenvoudig. We hebben 
uiteindelijk dit huis gevonden en het is 
hier wel rustiger om te werken dan op de 
kampus. Het huis wordt trouwens gehuurd 
door het ministerie van Nationale Opvoeding 
DM : Die afstand'verklaart misschien waarom 
uw funktie totaal onbekend is op de VUB?

AV •. Tja, de grote massa studenten zijn 
slechts van weinig op de hoogte. Het maakt 
niet veel verschil of men ginder zit of 
hier, denk ik. Maar voor diegenen die be- 
trokkken zijn bij het beheer van de univer 
siteit is mijn funktie wel bekend.

DM : Er schort dan toch wel iets aan de 
informatieverstrekking ?
AV : Ja, dat is een van de grote problemen. 
Dat houdt verband met de snel wisselende 
generaties : men is weg voor men iets te 
weten komt. Misschien zou men de mensen 
rond bepaalde tema's moeten proberen te 
sensibiliseren, want men is ook niet steeds 
geïnteresseerd in alles.
DM : Kan u in het kort omschrijven wat uw 
funktie juist inhoudt ?
AV : De regeringsafgevaardigden aan de uni- 
versiteiten kijken na of de beslissingen 
van de beheersorganen niet strijdig zijn 
met wetten en reglementen. Wij houden ook 
toezicht op wat gedaan wordt met de gelden 
van de gemeenschap. We hebben daar grosso 
modo twee mogelijkheden voor : enerzijds 
het veto-recht. We kunnen binnen een be
paalde termijn verhaal indienen bij de 
minister wanneer een beslissing van de Raad

van Beheer niet strookt met de wet. Ander
zijds hebben wij een voorafgaandelijk visum 
voor bedragen boven de 100 000 BF., dit 
wil zeggen als een uitgave dat bedrag over
schrijdt dat wij daar vooraf van op de 
hoogte moeten zijn en dan natuurlijk advies 
kunnen geven. Verder geven we de minister 
advies rond probleemdossiers.
De funktie van de regeringsafgevaardigde 
bestaat pas vanaf 1971 aan de vrije univer- 
siteiten. Voordien was de regeringskom- 
misaris -zo wordt die daar genoemd- enkel 
werkzaam aan rijksuniversiteiten omdat het 
systeem van financiering gans anders was. 
Sinds 1971 geeft de overheid alle universi- 
teiten volgens dezelfde kriteria een toe
lage. Dat betekent dezelfde rechten en 
plichten, dat betekent ook kontrole.
De regeringsafgevaardigden aan universi- 
teiten zijn permanent aangesteld. Onze op
dracht is bij wet vastgelegd. De minister 
kan ons dus niets opleggen en niets ver
bieden. Ons statuut geeft een zekere onaf
hankelijkheid.
DM : Is uw funktie niet iets van “tussen 
twee banken zitten" ? Ik bedoel : men hangt 
af van de nationale overheid en men kon- 
troleert de akademische overheid.
AV Een tegenstrijdigheid is dat niet. 
Het belangrijkste is dat rcen onafhankelijk 
werkt, zowel ten opzicht van de akade
mische overheid als ten opzichte van de 
nationale overheid. De wetgever heeft spe
ciaal het statuut van de regeringsafgevaar
digden gelijk geschakeld met dat van gewoon 
hoogleraar om die onafhankelijkheid tan 
aanzien van de akademische overheid te be
waren. In het parlement is toen platweg 
gezegd de kontroleurs gelijk gesteld moes

ten worden met de gekontroleerden, gezien 
de mentaliteit in de akademische wereld... 

Langs de andere kant staat de regeringsaf
gevaardigde ten opzichte van de nationale 
overheid onafhankelijk omdat de funktie 
permanent is.
DM : U kijkt op de vingers van de profes
soren die in de Raad van Beheer zetelen. 
Krijgt u vanuit die hoek geen rare ge
zichten ?

AV : Men heeft mij de naam van uw tijd
schrift al wel eens gegeven. Maar ik pro
beer gewoon te weten wat er gebeurt op de 
VUB om de achtergronden van de zaken te 
begrijpen en zo met kennis te kunnen rea
geren. Dat betekent natuurlijk dat men zich 
met vanalles moeit en ik vermoed dat daarop 
reakties zijn. Zoiets weet men voor dat 
men aan die job begint. Tot incidenten 
heeft die situatie nog nooit geteld. 
Trouwens de nationale overheid was er zich 
van bewust dat kontrole op een vrije uni- 
vsrsiteit niet zo gewenst zou zijn. Om 
spanningen te vermijden heeft de toenmalige 
minister Vermeylen gepoogd om de regerings
afgevaardigden zo te kiezen dat ze tot de 
filosofische strekking van de vrije uni- 
versiteit behoren.
DM : Adviseert u ook bij de toekenning van 
de financiële middelen ?
AV : Daar hebben wij in de praktijk zeer 
weinig in de pap te brokken, omdat die fi
nanciering van bovenaf gebeurt, hoofdzake
lijk op basis van beschikbare middelen.
DM : Beschikbare middelen, zegt u. Speelt 
de krisis -meer doen met minder- een rol 
in uw taak ? Moet u nauwlettender toezienl 
AV : Het spreekt vanzelf dat het gemakke
lijker is wanneer men over voldoende mid
delen beschikt. De beperking van de mid
delen door de krisis, die men overal voelt, 
heeft zeker een weerslag. Maar objektief 
gezien moeten de universiteiten niet meer 
inleveren dan anderen. De werkingstoelagen 
zijn wel beperkt gestegen en met een goed 
beheer kan men er nog aan uit. Men moet 
echter onvermijdelijk een aantal maat
regelen nemen om overdreven uitgaven en 
dreigende deficieten te vermijden.
DM : Daarin geeft u ook raad ?
AV : Ja. Mijn persoonlijke opvatting over 
mijn taak zegt dat preventieve opmerkingen 
beter zijn dan enkel een negatieve houding 
aan te nemen en reeksen verhalen in te 
dieneh. Over de VUB zijn in dertien jaar 
niet een tien verhalen ingediend. Ik be
slis dus zelden tot : "dat gaat niet", maar 
stel vragen en geef advies op voorhand. 
Zo zijn beslissingen zelden in strijd met 
wetten en reglementen.
DM : Hebt u de Indruk dat met uw inbreng 
rekening wordt gehouden ?
AV : Men antwoordt toch meestal op mijn 
vragen. Dat duurt soms lang, maar men moet 
geduld hebben in de universitaire wereld. 
Die werkt zeer traag.
DM : Kan u een voorbeeld noemen waarbij 
u gebruik heeft gemaakt van uw vetorecht 
AV : Och, dat is al zo lang geleden... Ah, 
ja in verband met de 'VZW-kwestie' heb ik 
het principieel gebruikt. Men wilde rond 

de VUB een soort van satellietorganisaties 
(VZW's) oprichten die zo aan de kontrole 
konden ontsnappen maar die wel zouden 
werken met geld van de universiteit. Daar
tegen heb ik verhaal aangetekend.
Daarmee verbonden werd gevraagd of de So
ciale Raad-autonomie wel te rijmen viel 
met de kontrole. Maar dat is geen enkel 
probleem : de S0R blijft binnen de rechts
persoonlijkheid van de VUB, wat niet het 
geval is voor een VZW.
DM : Dat lijkt allemaal weinig sensationeel.
AV : Maar voor mij was het essentieel. Men 
moet korrekt de bestemming van de gekregen 
gelden eerbiedigen en men moet werken via 
de eigen organen. Daar was trouwens geen 
strijd rond. Men wilde slechts duidelijk

heid. Grote incidenten zijn er aan de VUB 
tot nu toe niet geweest.

DM : Ook niet in verband met de zo net aan
gehaalde SOR-problematiek ? Ik kan mij 
voorstellen dat daartegen werd geprotes
teerd omdat de studenten toch een zekere 
autonomie verkregen.
AV : Ja, daar waren duidejijk twee strek
kingen. Men wilde de S0R tegengaan met het 
kontrole-argument, maar -zoals‘gezegd- dat 
was geen probleem. £n alles loopt nu zeer 
vlot.
DM : De Raad van Beheer is het hoogste VUB- 
orgaan.. Wat is de mening van een "halve 
buitenstaander" : werkt de Raad van Beheer 
optimaal ?
AV : Daar is natuurlijk heel wat over te 
zeggen, maar dat is delikaat vanuit mijn 
funktie. Maar er zijn aan de Raad van 
Beheer zeker een aantal problemen ver
bonden. Zo zijn in principe alle universi
taire geledingen vertegenwoordigd, maar 
in de praktijk is dat op een heel ver
scheiden manier. Het volstaat om naar de 
aantallen te kijken. Ook de tijdsduur van 
de afvaardiging legt een groot gewicht in 
de schaal. De jaarlijks wisselende mensen 
hebben het zeer moeilijk om zich in te wer
ken. Eer ze het kennen moeten ze er al 
terug uit.
DM : U, die reeds meer dan tien jaar in 
de Raad van Beheer zetelt, bezit wel een 
machtspositie tegenover diegenen die jaar
lijks wisselen ?
AV : Dat is Inderdaad een voordeel. Je kan 
een heleboel gegevens in je geheugen opsta
pelen waardoor je je opmerkingen kan 
staven. Voor studenten bijvoorbeeld moet 
het heel moeilijk zijn om volgen. Ze missen 
een achtergrond die de anderen wel hebben. 
DM : Hoor ik hieruit dat studenten onder
vertegenwoordigd en benadeeld zijn ?
AV : Kwantitatief zijn ze even goed ver
tegenwoordigd als de anderen. Maar in de 
praktijk is het onderwijzend personeel 
dubbel vertegenwoordigd door het feit dat 
alle dekanen sowieso in de Raad zetelen, 
naast de gewone afvaardiging van het onder

wijzend personeel. De vertegenwoordiging 
gebeurt vrij korrekt, behalve voor het ad
ministratief en technisch personeel.
Een ander probleem is dat volgens de statu
ten het Buro van de Raad het dagelijks be
stuur is terwijl het dit niet is. Zo worden 
een groot aantal beslissingen door niemand 
gezien buiten mijzelf. Men mag toch ver
wachten dat de statutaire organen op jijn 
minst op de hoogte zijn van de dagelijkse 
beslissingen. Ook is er al protest geweest 
tegen het groot aantal beslissingen bij 
hoordringendheid en bij delegatie. Ik sluit 
mij bij dat protest aan omdat dat systeem 
mij stoort.
DM : Die beslissingen bij delegatie, waar
over gaan die ?
AV : Oh, dat zijn allerhande beslissingen, 
vnl.administratieve. Ze worden genomen door 
de voorzitter in naam van de Raad van

Beheer of door administratieve delegaties. 
De beslissingen van deze laatsten moeten 
niet ter bekrachtiging voorgelegd worden 
aan de Raad. Ik heb daartegen reeds gepro
testeerd. Men raoet op zijn minst de Raad 
informéren over die beslissingen.
DM : Dat betekent dat de Raad van Beheer 
ten dele wordt uitgeschakeld.
AV Ik denk niet dat men die wil uit
schakelen. Maar geen enkele instelling kan 
werken zonder delegaties voor dagelijkse 
beslissingen. Men kan wel de stelling ver
dedigen dat het Buro die beslissingen weke
lijks doorneemt.
DM : U bent een van de weinige vrouwen in 
de Raad. Speelt dat een rol ?
AV : Ik ben niet meer in de eerste jaren 
van mijn loopbaan en het stoort mij zeker 
niet, omdat ik al vele jaren de gewoonte 
heb alleen te zetelm als vrouw in vergade
ringen. Maar aan die situatie kan heelwat 
veranderd worden. Het is toch opvallend 
dat in een universitair midden zo weinig 
vrouwen zich kandidaat stellen, want het 
zijn tenslotte toch verkiezingen.
DM : De klassieke VUB-tegenstelling tussen 
vrijzinnige liberalen en vrijzinnige so
cialisten zien we ook in de Raad van Be
heer.
AV : Ik weet niet of die in de raad van 
Beheer sterk aanwezig is. In ieder geval 
komt ze op die blauw-rode manier zelden 
aan bod. Natuurlijk zal In de achtergrond 
van een stemming de persoonlijke overtui
ging spelen.
DM : Wordt die tegenstelling niet bevorderd 
door politici te koöpteren ? Ik denk aan 
een Tobback, een Declercq, een Neyts,...
AV : Het koöpteren van die politieke mensen 
heeft de goede bedoeling de universiteit 
niet in een getto op te sluiten. Een prak
tische vaststelling daarbij is dat die 
mensen zeer moeilijk komen.

DM : Dus het heeft weinig nut ?
AV : De universitaire overheid kan beroep 
doen op die mensen, ook wanneer ze niet 
aanwezig zijn in de Raad. Ik vermoed dat 
die kontakten er ook zijn.
DM : Komt het partijpolitieke element zo 
niet in de Raad geslopen ?
AV : Nee. Het is zelden dat partijpolitiek 
komt kijken bij de agenda van de Raad van 
Beheer. Soms in een disk^ussie in de rond
vraag, dat is alles. Algemeen gezien geven 
akademische belangen wel de doorslag.
DM : U werkt in opdracht van het ministerie 
van Nationale Opvoeding. Heeft het nu in
vloed dat het door een katholiek wordt be
heerd ?
AV : Nee. Mijn funktie is door de wet be
schreven en ik krijg geen opdrachten van 
de minister. De persoonlijkheid van een 
minister zal wel een weerslag hebben op 
de mogelijke houding van zijn kabinet. Niet 
omdat h1j katholiek is, maar omdat elke 
minister een eigen visie heeft. Ik heb dus 
niet de indruk dat dat speelt en incidenten 
zijn er nooit geweest.

vervolg op blz, 3



3Bullshitten 
Over Drugs

Het was lang geleden dat een debatavond nog op zo'n grote pu
blieke belangstelling mocht rekenen. De keuze van het onder
werp "drugs!' was organisatorisch gezien dus beslist een schot 
in de roos. Drugs zijn misschien toch nog het enige waarvoor 
de moderne student zich interesseert. Sommige toehoorders had
den trouwens duidelijk de bedoeling om door hun vragen heen 
aan iedereen te laten merken hoe grondig hun praktische ken
nis in zake drugseksperimenten wel was. Anderen konden dan 
weer nauwelijks verbergen dat ze juist op het debat af waren 
gekomen in de hoop iets van die praktische kennis te kunnen 
meepikken. Er mag hier echter niet de indruk gewekt worden 
dat de stemming onverdeeld pro was; naar het einde toe werd 
vanuit de zaal zelfs een lang en hartstochtelijk, maar niet 
steeds even begrijpelijk pleidooi tegen druggebruik gehouden.

Voor het debat waren er die avond drie 
sprekers uitgenodigd: Micheline Roelants, 
psychiater bij het krisiscentrum van het 
Brugmanhospitaal, Christiaan Eliaerts, kri- 
minoloog aan de V.U.B. en Simon Vinkenoog, 
rijmelaar en junkieheld. Het was Micheline 
Roelants die de boel aan het rollen moest 
brengen met een overzicht van wat er alle
maal aan drugs op de markt is. Hiervoor 
weigerde ze de traditionele indelingen, 
zoals soft versus hard-drugs of legaal-il-
1 egaal, te hanteren. Voor Roelants zijn 
er twee soorten produkten: de psychisch 
en de fysisch verslavenden.

Psychische verslaving betekent dat de ge
bruiker de indruk heeft dat hij zich gees
telijk veel beter voelt na het gebruiken 
van een bepaald produkt. Bij fysische ver
slaving daarentegen gaat het lichaam zich 
zo op een bepaald produkt afstellen dat, 
indien de gebruiker het produkt niet meer 
opneemt, er ontwenningsverschijnselen op
duiken. Bij fysische verslaving heeft het 
lichaam ook steeds meer van een produkt 
nodig om normaal te kunnen funktioneren.

Produkten met een hoge psychische maar lage 
fysisch e verslavingsgraad zijn tabak, hen
nepproducten, cocafne, hallucinogenen en 
de etherprodukten. Van deze vernoentde stof
fen 1s alleen tabak legaal terwijl het ge
bruik er van op lange termijn schadelijk 
voor de gezondheid 1s. Van de illegale hen- 
nepprodukten (hasjles, Marihuana) daaren
tegen Is nog niet wetenschappelijk bewezen 
dat ze schade berokkenen. Volgens Roelants 
berust het onderscheid legale-11legale 
drugs dan ook meer op ekonomische (de be
lasting op tabakswaren) dan op farmaceu
tische bas.is. Dat de Illegaliteit van een 
produkt zeker niet evenredig is met de 
graad van fysische verslaafdheid wordt 
duidelijk bewezen door alkohol dat een zwa
re psychische en fysische afhankelijkheids- 
graad heeft maar dat wel door de wet is 
toegelaten.

Buiten alkohol zijn de meest gekende fy
sisch verslavende drugs de kalmeermiddelen 
(valium, themesta), speed en de opiumderi
vaten (opium, morfine, heroTne en methadon) 
De opiumderivaten gelden als enorm versla
vend; bovendien went het lichaam vlug aan 
de stof zodat de doses steeds vergroot moe
ten worden wil hetzelfde effekt bereikt 
worden. Doordat heroTne vaak van kwaliteit 
verschilt, naargelang de producent of dea
ler er meer of minder bijstoffen zoals 
bloem, melksuiker of waspoeder aan toege
voegd heeft, komt het voor dat mensen zich 
doodspuiten aan een overdosis omdat het 
spul dat ze kochten veel sterker was dan 
het vorige waar ze aan gewend waren. Vele 
ongelukken met heroTne worden ook veroor
zaakt door ondeskundig gebruik van injek- 
tienaalden waardoor bloedvergiftiging, 
aderonsteking of trombose kan ontstaan.

Na de uiteenzetting van psychiater Roelants 
belichtte krlmlnoloog Christiaan EHaerts 
de juridische reaktie op het gebruik van 
verslavende middelen. Vooraf benadrukte 
hij dat onze nationale wetten voor een be
langrijk deel bepaald worden door inter
nationale verdragen. De Belgische wetgeving 
in verband met drugs stamt van 1921. Deze 
houdt 1n dat de regering gemachtigd is om 
de invoer, uitvoer, vervaardiging, vervoer, 
bezit, verkoop, aflevering of aanschaffing 
van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende 
middelen, ontsmettingsmiddelen en antisep- 
tica te regelen en daarover toezicht te 
houden.

In 1975 werd deze wet aangepast. De belang
rijkste verandering was dat meer repressief 
kon opgetreden worden tegen de overtreders. 
Opmerkelijk is ook dat de wet geen kwan
titatief noch kwalitatief onderscheid maakt 
Theoretisch kan men in België dus even 
zwaar gestraft worden voor het bezit van

10 gram hasjles als voor 5 kg heroTne. Dit 
in tegenstelling met de Nederlandse wetge
ving die rekening houdt met de risikofaktor 
van het produkt en met het onderscheid tus
sen bezit voor eigen gebruik en bezit voor 
verkoop.

Doordat Micheline Roelants vrij lang ge
sproken had was Eliaerts genoodzaakt zijn 
betoog drastisch in te korten. Zo was ook 
Simon Vinkenoog, de volgende spreker. Vin- 
kenoogs uiteenzetting was veel minder diep
zinnig dan de vorige twee maar ze was daar
om niet minder interessant. Met veel gloed 
vertelde hij over zijn trips en verdedigde 
de opheffing van elke wetgeving inzake 
drugs. Na de pauze was het aan het publiek 
om vragen te stellen. Deze waren bijna al
lemaal gericht aan Roelants en hadden be
trekking op de aard en effekten van de ver
scheidene produkten. Even nog werd de link 
gelegd tussen fascisme, drugverkoop en de 
teloorgang van de jaren-zestig-idealen.

Tot een diskussie over de aanpassing van 
de wet en de legalisatie van sommige drugs, 
wat eigenlijk, de bedoeling was van het de
bat, kwam het echter niet meer. Janmer ei
genlijk. Vlo

Bekentenis van 
een Verslaafde

Mijn verslaving begon al toen ik een zui
geling was. Mijn moeder had mij zo'n prent- 
jesboek in mijn handen gestopt om een ein
de te maken aan een van mijn huilbuien (ik 
had grote honger). Toen ze wat later nog 
eens kwam kijken merkte ze dat het boekje 
verdwenen was. Ik had het opgegeten! Het 
beviel mij zo goed dat ik het steeds vaker 
begon te doen. Nu ben ik 21 en nog steeds 
een papierverslaafde (een paperjunk zou 
men i n New York zeggen).
Het leven is voor mij zeker geen pretje. 
Mijn verslaving heeft me reeds meermaals 
in zware problemen gebracht. Verleden jaar 
tijdens de examens heb ik mijn cursus filo
sofie, die ik aan het blokken was, binnen
gespeeld. Ik kon er niet aan weerstaan. 
Gedaan met blokken dus. Met de moed der 
wanhoop ging ik de volgende morgen naar 
het examen, dqt uiteraard uitdraaide op 
een regelrechte flop. 'De stof zit niet 
in U meneer', zei de prof. 'Toch wel',wierp 
ik terecht op. Toen gooide hij mij woedend 
buiten.
Ook in cafés ziet men mij niet graag komen: 
ik eet nl. alle bierviltjes op, en soms 
ook het WC-papier, als ik grote honger heb 
tenminste.
Dan is er nog het fenomeen 'overdosis', 
dat mij zeker niet onbekend is. Toen ik 
de verzamelde werken van Kafka in één 
'maaltijd' verorberd had, dacht ik dat 

het einde nabij was. Gelukkig ben ik er 
weer bovenop gekomen.
Een pluspunt aan mijn verslaving is wel 
dat ze geen bijkomende financiële proble
men met zich meebrengt. Papier is goedkoop 
en overal vrij verkrijgbaar. Op d'Unief 
worden er trouwens bijna elke dag pamflet
ten e.d. uitgedeeld, die ik gretig in ont
vangst neem. Vooral de MLB-pamfletjes zijn 
een ware délicatesse. Ook hun affiches trek 
ik van de muren, gewoonweg omdat ik er niet 
kan aan weerstaan. Ze zijn zo heerlijk! 
Zo'n beetje te vergelijken met mensen die 
dol zijn op chinees. Het liefst van al 
echter eet ik de Moeial. Ik lust hem bij 
voorkeur rauw!

Pjotr Romanski

REGERINGS
AFGEVAARDIGDE
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DM : Men kan zeggen dat Sinds de tijd van 
Collard de situatie sterk*Is-geëvolueerd. 
Collard was tijdens de schoolstrijd inrners 
de kop van jut voor de katholieken. Het 
was de tijd van de heftige tegenstellingen. 
Nu Is er een katholiek minister van Natio
nale Opvoeding zonder dat dat onoverkome
lijke problemen geeft.
AV : Dat is inderdaad sterk veranderd. U 
moet ook niet vergeten dat het juist de 
tijdens de schoolstrijd zo bedreigde Col
lard is geweest die in 1969 de fameuze op
roep heeft gedaan voor de progressieve 
frontvorming waar toen ook Wilfried Martens 
achter stond. De politieke lijn die nu ge
volgd wordt door de SP was dus van toen 
reeds aanwezig.
DM : Als regeringsafgevaardigde hebt u niet 
mei '68 meegemaakt, maar wel de 10 000 ak
ties in 1979. Vertelt u daar iets over.
De studenten hebben mij toen gegijzeld ! 
(Grote hilariteit bij de interviewers)
AV : In een poging om de aandacht te ves
tigen op hun aktie heb ik op een dag bezoek 
gekregen van een paar studenten. Een beetje 
zoals jullie gekomen zijn (gelach). Ze heb
ben mij heel vriendelijk verteld dat ze 
mij kwamen gijzelen en ze legden uit in 
welk kader dat gebeurde. Nu hadden de stu
denten in Gent de dossiers van het rekto- 
raat naar buiten gegooid en dat stond mij 
zeker niet aan. Ik heb dus maar een dagje 
doorgebracht in het bezette rektoraat tot 
ik na het TV-nieuws werd vrijgelaten.

PDK en GS.

raketten akties
vervolg van blz. \

'massa' stonden uit te lachen. Waren zij 
te bekakt om mee te lopen ? Aan de Zuid 
werd een misplaatste hoerastemming opgewekt 
door drie korte toespraakjes over de stu- 
dentenakties tegen de raketten in de steden 
Gent, Leuven en Brussel. Twee van de drie 
sprekers hadden een rood sterretje -u weet 
wel- op de jas gehaakt.
Na de ontbinding van de betoging hadden 
een twintigtal personen zichzelf niet ge
noeg afgereageerd en wilden een 'strate
gisch gebouw' bezetten. Afspraak was een 
helf uur later opnieuw te verzamelen in 
de buurt van het 'doel'. De twee snel ogende 
Moei al reporters installeerden zich in een 
kaffee met uitzicht op de aktieplek maar 
zagen buiten het passeren van een verkenner 
niets. De aktie liet het afweten.
Eén vraag blijft hangen na deze ontnuchte
rende betoging : moeten we geen aktie 
voeren met een zeer beperkt aantal ge
trainde personen naar gerichte doelen of 
wil men verder 'en masse' betogen ? Dan 
moet men serieus leren mobiliseren. En ten 
slotte : waar zat VAKA-VUB ??

PVR en GS. ” -

15 Jaar 
Bangla Desh
" 15 jaar geleden, 27 maart 1970, behaalde 
het Bengaalse volk zijn onafhankelijkheid 
van de Pakistaanse Millitatre Junta. Deze 
overwinning was te danken aan een negen 
maanden durende strijd die twee miljoen 
levens koste. Dit hadden zij er voor over 
omdat zij een lange tijd overheerst en uit
gebuit werden door de Pakistaanse Upper- 
class."

Dit werd gevierd in Bangla Desjh en op de 
VUB door de Bangla Desh Association Belgium 
Robert P. kreeg hiervoor een invitatie en 
kon dus bijgevolg niet weigeren zonder on
beleefd te zijn. Dus hij daar naartoe.

30 maart 1985 was QA gevuld met ander volk 
dat er gewoonlijk vertoefd of zou moeten 
vertoeven. Voor het evennement kon begin
nen was er een geharrewar en zenuwachtig 
over en weer geloop van verschillende voor 
mij onbekende individuen.

Uiteindelijk begon het dan toch, een wel- 
komswoordje in het Engels en in het Ben
gaals. Hierop volgde een doodse stilte 
voor de doden van vijftien jaar geleden.
Dan was er zang en dans uit Bangla Desjh 

opgevoerd door de studenten en enkele kin
deren. Ondanks de gebrekkige acomodatie 
(slechts 3 micro's waar normaal de colleges 
doorklinken) klonk alles vrij goed, blijk
baar omdat deze "primitieven" in staat wa
ren ingewikkelde toonladders zonder fouten 
te zingen. Over de inhoud van de liedjes 
kan ik weinig kwijt daar mijn kennis van 
het Bengaals zo goed als onbestaande is.

Het hele gebeuren was ammateuristisch maar 
verre van ongezellig te noemen. Deze sfeer 
is vooral te danken aan de onprettentieuse 
houding van het publiek welk geen aanstoot 
nam aan de enkele schoonheidsfoutjes van 
de artiesten.

Van de artiesten zelf kan men ook zeggen 
dat zij zeer competent waren en geen over
dreven sterallures vertoonden zoals hun 
blanke broeders op het Persvrijpodium on
langs.

UITVERKOOP

salontafel 2M X 0,5M X 0,5M ... 250 F

Kamerbreedtapijt (wol)

Bruin +- 15 vierkante meter ...200F 
Beige 25 vierkante meter, 90 F per vier
kante meter of geheel ongeveer 2000 F.
Zeer goede kwaliteit en levering aan huis.

Info : Triomf laan 54 (naast Faculty) of 
bij Vrij Onderzoek.

Het is bewezen: veelvuldig 

snuiven tast het verstand aan.

Het is bewezen: veelvuldig 

lezen tast het verstand aan.
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Vubtiek niet geprivatiseerd

Twee agendapunten van de Sociale Raad van 21 maart sprongen 
duidelijk in het oog: de studentenbetrokkenheid bij de S.O.R. 
en de reorganisatie van de Vubtiek, twee onderwerpen die de 
nieuwe voorzitter Eric Goubin bijzonder nauw aan het hart lig
gen. Over het eerste bestond weinig onenigheid, er werd eenpa
rig beslist een werkgroep studentenbetrokkenheid op te richten 
die een plan moet uitwerken om de Sociale Raad op te waarde
ren. Het probleem van de Vubtiek lag gevoeliger. Uiteindelijk 
kwam er een princiepsstemming over het al dan niet privatise
ren van de V.U.B.-winkel.

Dat er iets aan de vervreemding tussen de 
studenten en de Sociale Raad gedaan moest 
worden is dit jaar al duidelijk gebleken. 
De S.O.R. keurde daarom twee voorstellen 
goed. In de eerste plaats zal een werkgroep 
(bestaande uit alle studentenleden van de
S.O.R. en afgevaardigden van B.S.G., V.0. 
en de Moeial) opgericht worden die na moet 
gaan waarom de eerste verkiezingsronde een 
flop gewordenis. Daarna moet de werkgroep 
vanuit haar ondervindingen voorstellen doen 
om de studenten meer bij het beleid van 
de Sociale Raad te betrekken. Aan de andere 
kant zal ook werk worden gemaakt van een 
betere voorlichting naar het studentenpu- 
bliek toe. Hiervoor zal o.a. kontakt opge
nomen worden met de kommunikatiewetenschap- 
pen om na te gaan of de voorlichtingspro- 
blematiek van de S.O.R. niet het onderwerp 
van een seminarie-oefening of een eindver
handeling kan zijn.

De Vubtiek dan, die ondanks een monopolie
positie er nog steeds in slaagt verlies 
te maken. Om dit te verhelpen zou een re
organisatie en automatisering doorgevoerd 
worden. Rond het voorstel om 1,5 miljoen 
vast te leggen om deze plannen door te voe
ren kwam wel enige diskussie. De bedoeling 
was met de 1,5 miljoen drie automatische 
kassa's ( 2 te Elsene en 1 te Jette), een 
barcodesysteem en een computer (om het be
heer te vergemakkelijken) aan te schaffen. 
Van uit liberale hoek werd bij monde van 
George De Vos, afgevaardigde van de Raad 
van Beheer. De Vos stelde voor een studie 
te maken over een mogelijke privatisering 
van de Vubtiek.

Dit leidde op zijn beurt tot protest vanuit 
het linkse kamp. Uiteindelijk maakte de 
voorzitter een eind aan de diskussie door 
de raadsleden te laten stemmen over het 
al dan niet uitvoeren van een studie over 
de mogelijke privatisering van de Vubtiek. 
Het voorstel werd met zes tegen en twee 
onthoudingen verworpen. In een volgende 
stemming werd dan het voorstel tot automa
tisering, en het vastleggen van 1,5 miljoen 
hier voor, wel goedgekeurd.

Als alles meevalt zou einde mei de hele 
automatisering op poten moeten staan. Een 
antwoord op de vraag of de Vubtiek winst 
kan maken zal voorlopig echter nog wel een 
tijdje uitblijven. Sorge

Smeerolie en para
plu's buiten

$

Enkele Moeials geleden verscheen in dit 
blad een kritiek van een vrij aggresief 
allooi op de studentenwinkel "VUBTIEK". 
Bij wijze van verdediging voor de "Vubtiek- 
ers" (= personeel aldaar) namen we ze eens 
onder de loupe om volgende neerslag te 
presenteren.

De winkel "Vubtiek" funtioneert al enkele 
jaren en is een zelf bedruipend orgaan , 
eventuele winstoverschotten belanden in 
de kassa van de sociale sector.

Het valt niet te ontkennen dat er in het 
verledenenkele fouten gemaakt zijn, welke 
tot gevolg hadden dat een en ander niet 
zo vlot kon verlopen. De verantwoordelijk
heid valt gedeeltelijk op de in middels 
al vroegere beheerder (die met persoonlijke 
problemen te kampen had) en de administra
tieve molen die er voor zorgde dat er een 
"machtsvacuum" ontstond en welk er ook 
voor zorgde dat er een volledig jaar een 
chaos was in de "Vubtiek". Niemand kon 
hier echt verantwoordelijk voor gesteld 
worden, doch werd uit niet nader omschreven 
hoeken de verantwoordelijkheid voor de 
chaos wels op de rug van de inmiddels al 
vertrokken beheerder geschoven.

Het resultaat van de verkeerde investe
ringen kon menig klant bewonderen : Berend 
Boudewijn achtige paraplu's, dassen (die 
een VUB bureuafrik bij gelegenheid wel eens 
droeg), T-shirts, glazen... al dit fraais 
met het VUB embleem erop.

Dit alles zou mooi passen in een reklame 
campagne van een of andere multinational 
die zijn winsten gevoelig de hoogte zou

willen ingaan. De verstrooide student- 
chauffeur kon tot voor kort zijn motor olie 
en zijn antigel hier ook aanschaffen zodat 
zijn bolide de komende winter zonder pro
blemen door het zenuwachtige verkeer kon 
scheuren.

Dat deze produkten zich niet op een stu- 
dentepubliek richtten werd door menigeen 
ingezien en ook door de nieuwe beheerster. 
Zij hoopt verbetering in de situatie te 
brengen door zich meer op kleingoed te 
richten. Op dit gebied zijn al enkele ver
beteringen waar te nemen : sigarettestocks 
worden tegenwoordig regelmatig aangevuld 
betere coppyservice etc..

De rest van de verbetringen zullen nog wat 
tijd vergen welk normaal is bij aanstelling 
van een nieuw persoon. Verwijten voor het 
slecht functioneren dienen niet enkel aan 
het Vubtiekpersoneel gemaakt te worden. 
Sommige proffen dienen bestellingen nogal 
eens laat binnen, zodat "verplichte" boeken 
soms lang op zich laten wachten.

Last bust not least deelde de Vubtieker 
ons nog mede dat het soms alles behalve 
een pretje is dat enkele individuen van het 
studentepubliek zich vaak aanstellen als 
strontverwende kinderen welk voor niemand 
de zaken aangenamer maken , aldus de 
Vubtiek___

Robert P.

Junks in resto
Eten. Een “must" voor studenten, of ze nu 
overmand worden door stress, doodkalm 
blokken of losbandig café na café leegdrin
ken. Koffie, thee of een eitje maken kan 
iedereen. Zelfs een paar boterhammetjes 
maken behoort tot de kennis van de gemid
delde student. Wel liefst met fijne char- 
cuterie erop, want pa en/of ma betaalt 
toch. Moei lijker wordt het wanneer een war
me maaltijd bereid moet worden. Velen, zo
wel van het vrouwelijke als van het manne
lijke geslacht, denken zich deze kunst niet 
eigen te kunnen maken en hollen meteen naar 
het *staurant, om zich daar te bevoorraden 
van maitijdticketten genoeg om een hele 
familie van voldoende eten te voorzien gedu
rende minstens 7 jaar. Bovendien hopen ze 
interessante contacten te leggen in dit 
"immense" eetcomplex. Maar aan de 2de kant 
van de medaille wordt vaak niet gedacht. 
In dergelijke restaurants is hygiëne vaak 
niet steeds de troef. Denk maar aan het 
rondslingerend afval. materiaal dat slecht 
onderhouden wordt,... Ook wordt rijst en 
deegwaren vaak voorgjkookt, zodat het enkel 
maar moet opgewarmd worden. Het probleem 
is echter dat deze voorgekookte deegwaren 
in de keuken blijven rondslingeren, in 
plaats van ze te bewaren bij een tempera
tuur van 2 tot 4 graden. Het gevolg hier
van is dat het aantal micro-organismen in 
plaats van het gebruikelijke aantal van 
100.000 per gram oploopt tot zo'n enkele 
tientallen miljoenen. Neen, hol nu niet 
meteen naar de frietkraam als compensatie 
van het restaurant, want ook hier schuilt 
het gevaar. Frietvet dat niet geregeld ver
verst wordt, blijkt immers kankerverwekkend 
te zijn. Voor een ander gedeelte van de 
studentenbevolking is koken op kot een da
gelijkse realiteit geworden. Ook hieraan 
zijn een aantal risico's verbonden: men 
kan zich tevreden stellen met minderwaar
dige of eenzijdige voeding, ofwel, indien 
men op de kamer zelf over een kookinfra- 
structuur beschikt, kan men zich a-sociai 
gaan opsluiten in het eigen, kleine, gezel
lige, knusse en egocentrische leefwereldje. 
Want inderdaad, koken in een gemeenschappe
lijke keuken is inderdaad de meest voor

de hand liggende weg voor de opbouw van 
een leefgemeenschap, en het middel bij uit
stek tot het creëren van gezelligheid. Dat 
heet: als je vlees eens niet is gepikt, 
of gestolen in beschaafder termen, als niet 
alle kookplaten bezet zijn, zodat je in 
de rij moet staan, als de ruziemaker nu 
eindelijk eens vertrokken is,... Maar dat 
zijn nog de minste van onze zorgen. Erger 
wordt het immers wanneer we de eetgewoonten 
van dergelijke studenten onder de loupe 
nemen. De kwaliteit van het eten kan dan 

wel beter zijn dan zo'n 50 a 60 jaar gele
den, zelfs ondanks de insekten- en onkruid
verdelgers, D.D.T., bewaarmiddelen, kleur
stoffen, smaakmiddelen, overbemesting, 
broeihaarden van bacteriëen en industriële 
bevuiling, maar helaas zijn de voedingsge
woonten geweldig verslechterd. Velen eten 
te eenzijdig. Denk maar aan H., die steeds 
spagetti bolognaise at, afgewisseld met 
spagetti milanaise, waarbij hij dan nog 
de verfoeilijke, tegen de borst stuitende 
methode had aangenomen om hiervan slierten 
tegen het plafond, de muren, de deuren,... 
te smijten, zogezegd om te zien of ie gaar 
was. Ook wordt er te vettig gegeten, met 
te veel zout, en dergelijke meer. Dit kan

| STu D EN TE N R E} TAu H ANn

dan de zogenaamde "welvaartsziekten" (cor
pulentie, vaatziekten, leverziekten,...) 
tot gevolg hebben.
Het is een feit, kameraden, de keuken ver
schaft meer mogelijkheden dan het opwarmen 
van een of ander geprepareerd gerecht. Ge
bruik je verstand, wees even kritisch op 
je eten, net zoals je voor je mede-studen- 
ten bent, en zorg voor variatie. Een nieuwe 
wereld zal voor je opengaan, een wereld 
van een gezond evenwichtig leven en een 
gezonde voeding!
Marie T.5

24 URENLOOP
27 maart anno 1985 was het weer zover :een 
8 tal ploegen gingen zich meten in een 24 
Urenloop. De uitslag was als volgt:Vlam 
eerst (Vlaamse Ammateurs Marathonlopen), 
PK-CP (ULB equivalent) tweede en derde HIL0 
De sportmanifestatie werd echter overscha- 
duwd door commercie en volkse spelen (die 
eigenlijk weinig volk trokken). Welk eeen 
alles behalve leuke herinnering zal zijn 
voor de deelnemers.

Het circus draaide 24 uur op volle toeren. 
24 uur aan een stuk een jengelende discobar 
(die vele campus bewoners een slapeloze 
nacht bezorgde) met steeds dezelfde BSG- 
hits en om het uur werd deze afgewisseld 
door een op zijn minst gezegd enerverende 
jingle van een of ander reisbureau.

Daartussen vonden atrakties plaats zoals 
eieren gooien, touwtrekken, 2PK bezetten 
en 2PK vernie-len. Vooral het 2PK vernielen 
trok relatief veel volk, blijkbaar zijn 
velen onder ons studenten vrij gefrustreerd 
gezien de aggresie die ze ten toon spreiden 
bij het vernielen van die onschuldige 
Franse autootje.

Al deze activiteiten brachten geld in het 
bakje. Blijkbaar niet genoeg, want de or
ganisatoren achten het nodig ieder 50 
frank aan te rekenen bij het betreden van 
de tent, zelfs de bezwete marathonlopers, 
die begrijpelijk niet geïnteresseerd zijn 
in de fuif maar wel in de warmte van de 
tent , konden kiezen tussen twee alter
natieven hun zweet laten afregenen of 

afsneeuwen of 50 frank betalen om een poos
je in een rokerige en lawaaierige tent ver
toeven.

De verschillende voorzitters van de ver
schillende kringen waren niet te spreken 
over deze gang van zaken, stinkt de amma- 
teursport tegenwoordig ook naar BIG BUS
INESS !

Robert P.

TOMBOLA
En voor de deelnemers van de tombola. Onze 
excuses voor het niet publiceren van alle 
winnende loten, maar het publiceren van 
f O  prijzen vinden wij ten eerste een te 
tijdrovende bezigheid en ten.tweede kampen 
wij met plaatsgebrek in deze moeial. Hier 
volgen dan de vijf eersten :

1° en 2° prijs, een reis naar Parijs voor 
2 personen, de nummers 1466, 2477.

3° prijs, een soepservies, nummer 0577

4° prijs, een kandelaar, nummer 1788

5° prijs, een eierkoker, nummer 2677

De rest van de winnende loten (badhanddoe
ken, sportzakken en ander fraais) kunnen 
hun lot komen controleren aan het raam van 
het “Moeiallokaal" gebouw Y' (naast het 
kultuurcaféJ.



5
Doorbraak:
'veroordeeld tot slagen'
In ‘79 deed het fenomeen 'doorbraak1 zijn 
intrede in de Belgische politiek. De SP 
zette haar deuren open voor progressieve 
christenen, om op die manier een deel van 
de christelijke arbeidersbeweging voor zich 
te winnen en de verzuiling te doorbreken. 
Doorbraak stuitte op heel wat tegenstand, 
zowel binnen als buiten de SP. Het initia
tief zou meer te maken hebben met elekto- 
ralisme dan met progressieve frontvorming, 
waarvan het slechts een lauw afkooksel is.
De Aktief Linkse Studenten (ALS) trachtten 
enige helderheid te scheppen in de proble
matiek en organiseerden op 25 maart in Qc 
een debat met Jef Ulburghs (priester, door- 
braakfiguur en Europarlementslid), Marijke 
Van Hemeldonck (Europarlementslid SP), 
Louis Van Geyt (voorzitter KP) en Yves Mi- 
roir (vertegenwoordiger van de Marxistische 
tendens binnen de SP (VONK) en gemeente
raadslid in Oostende). ALS-voorzitter Alain 
Isaac speelde ,voor moderator. Er waren zo'n 
veertigtal aanwezigen.
Jef Ulburghs kwam als eerste aan de beurt. 
Hij stelde dat de doorbraak-problematiek 
nauw samenhangt met de verzuiling op alle 
niveaus van het openbare leven (Katholieken 
versus socialisten). De Kerk heeft zich 
nooit kunnen verzoenen met de socialisti
sche ideologie, terwijl ze dit wel kon met 
het liberalisme. De oproep van Collard voor 
een front der vooruitstrevenden in '69 was 
mislukt. De SP kwam dan in '79 met een 
nieuwe oproep. De kernpunten van het door- 
braak-manifest zijn openheid voor christe
nen, openheid naar de Derde Wereld en ba- 
siswerking. Ulburghs legde uit dat basis
werkers, zoals hijzelf in Genk, een partij 
als steun nodig hebben, want de partijen 
beslissen tenslotte. Oaarom werd de oproep 
tot doorbraak met beide handen gegrepen. 
De openheid is nu doorgedrongen, hoewel 
er nog heel wat moeilijkheden zijn, ook 
binnen de SP. De voornaamste uitdagingen 
zijn, aldus Ulburghs, de sociale zekerheid, 
de vrede en de Derde Wereld.
Dan kwam KP-voorzitter Louis Van Geyt aan 
het woord. Hij stelde dat Vlaanderen een 
politiek-ideologische mutatie aan het on
dergaan is. De traditionele Katholieke o- 
riëntering boet aan terrein in, wat zich 
manifesteerd in het ontstaan van brede plu
ralistische massabewegingen (cfr.Vredesbe
weging). Op politiek vlak is de SP de uit
drukking van deze mutatie tot op zekere 
hoogte. Volgens Van Geyt kan de SP slechts 
gedeeltelijk elektorale verschuivingen be
werkstelligen, omdat slechts een deel van 
de christelijke basis naar de SP zal over
stappen. De christelijke progressieven moe
ten zelfstandig tot meer afstand t.o.v. 
de conservatieve vleugel komen, en niet 
door op de SP te stemmen. Van Geyt had ook 
kritiek op de allergie in de SP om te steu
nen op de grote stroming van de massa's. 
Verder stelde hij dat de SP-alternatieven 
te vaag zijn en coalities toelaten met

rechtse partijen. De SP moet haar allergie 
overschrijden om bondgenoten te zoeken bij 
hen die de hegenomie van de SP-top niet 
bij voorbaat aanvaarden. De SP heeft bij
voorbeeld de convergentie met de KP voor 
de Europese verkiezingen verworpen. De KP 
is volgens Van Geyt een element dat bij
draagt om bepaalde aspiraties die bij de 
bevolking leven politiek uit te drukken. 
Ze wil bongenootschappen aanvaarden, zonder 
evenwel haar zelfstandigheid te verliezen.

Europarlementslid Marijke Van Hemeldonck 
maakte meteen duidelijk dat ze een hevig 
voorstander is van een gemeenschappelijk 
front der progressieven om structuurhervor
mingen door te voeren, maar dat ze een vij
and is van het Doorbraak-programma, dat 
volgens haar getuigt van een ongelooflijke 
vaagheid, zonder enige Marxistische stel- 
lingname. Het plan werd overigens opgesteld 
door zeven mannen, stel je voor! In plaats 
van de vertegenwoordiging van vrouwen en 
jongeren te vergroten, haalt de SP christe
nen binnen, wat ertoe geleid heeft dat de 
kamaraden 'vrienden' geworden zijn, dat 
de vuist in het embleem verdwenen is, kort
om : de SP is de populistische toer opge
gaan. Verder is er heelwat onduidelijkheid 
over wat nu precies van de doorbraak-chris- 
tenen verwacht wordt. Volgens Van Hemel
donck moeten progressieve christenen onom
wonden anti-klerikaal zijn, anders kunnen 
ze zich niet progressief noemen. Ze zouden 
trouwens beter een doorbraak maken in Kerk 
en CVP en in het ACV. Ze haalde ook fel 
uit naar Jef Ulburghs, die ze verweet noch 
lid te zijn van de SP, noch van de Socia
listische Fraktie in het Europarlement, 
terwijl hij in betogingen e.d. wél mee op
stapt met de SP-delegatie. Volgens haar 
maakt Ulburghs deel uit van een elektorale 
propaganda-operatie, die ten koste gaat 
van de ideologische inhoud van de SP.

Vervolgens kwam Yves Miroir (VONK) aan het 
woord. Hij stelde dat, in tegenstelling 
tot de meeste Europese landen, de Belgische 
arbeiders verdeeld zijn op basis van hun 
geloof. Sinds de krisis haar intrede deed 
in '74 is er echter een proces van ver- 
linksing op gang gekomen in het kamp van 
de arbeiders. Ook binnen de christelijke 
arbeidersbeweging is er radikalisatie merk
baar (vb. ACW op anti-rakettenbetoging). 
De christelijke arbeiders beginnen immers 
te beseffen dat de CVP gedicteerd wordt 
door de burgerij. De polarisering zal op 
termijn leiden naar een nieuwe arbeiders- 
eenheid. De CVP is ten dode opgeschreven, 
want het verenigen van verschillende klas
sen in één partij is niet langer haalbaar. 
Ook binnen de Katholieke Kerk zal er een 
splitsing komen : een 'Paus-vleugel' aan 
de ene kant en de basischristenen (bevrij
dingstheologie) aan de andere kant. Dit 
alles zal er toe leiden dat twee blokken 
radikaal tegenover elkaar zullen staan

de arbeidersbeweging versus het christelijk 
en liberaal patronaat! Miroir drukte erop 
dat de SP zeker geen coalitie mag aangaan 
met burgerlijke partijen, omdat dit onver
mijdelijk leidt tot een anti-arbeidersre- 
gering. De SP moet de zaken aanpakken op 
de juiste manier en ijveren voor grondige 
structurele veranderingen in België, Europa 
en de hele werëld.

In de discussie die volgde (met vragen van
uit het publiek) reageerde Ulburghs gevat 
op de ‘beschuldigingen' van Marijke Van 
Hemeldonck door duidelijk te stellen dat 
hij op het vlak van de strijdbaarheid voor 
niemand moet onderdoen. Hij verweet ook 
Van Hemeldoncks gebrek aan historische ana
lyse in haar uitlatingen over de Kerk. Vol
gens Ulburghs is wat er momenteel gaande 
is binnen de Katholieke Kerk enorm. Hij 
stelde dat godsdienst een dynamiek is die 
zeer belangrijk kan zijn en dat mensen uit 
de christelijke zuil de socialisten moge
lijk kunnen voorbijsteken op het vlak van 
de progressiviteit. Echt socialisme moet 
vanuit de basis groeien, aldus Ulburghs.
De discussie groeide uit tot een levendige 
gedachtenwisseling over de te volgen stra
tegie voor de Socialistische Partij.
Yves Miroir benadrukte dat de SP een 
strijdbaar programma moet bieden en hij 
verweet de top geen uitdrukking te geven 
aan de wil van de basis. Hij kloeg ook aan 
dat de SP de arbeidersklasse verraden had 
tijdens de grote septemberstaking in '83. 
Miroir meende dat er grote veranderingen 
op til zijn tengevolge van de economische 
en politieke krisis. Eenmaal de arbeiders
beweging volop op gang zal gekomen zijn, 
zullen de wetten niet meer waard zijn dan 
het papier waarop ze geschreven staan, al
dus Miroir. Een VONK-militant merkte op 
dat de huidige leiding de enigen zijn die 
niet thuishoren in de SP.
Jef Ulburghs drukte er nogmaals duidelijk 
op dat socialisme geboren wordt in de so
ciale strijd en van onderuit moet groeien. 
Er moet een nauwe binding komen tussen de 
basisstrijd en de politiek, aldus Ulburghs, 
die overigens zeer optimistisch was : ‘We 
zijn veroordeeld tot slagen!’riep hij uit. 
Van Geyt verweet de SP te weinig politieke 
steun te geven aan de arbeidersstri jd en 
niet aan het essentiële te raken. De voor
uitstrevende krachten binnen, buiten en 
rond de SP hebben een belangrijke rol te 
vervullen.
Marijke Van Hemeldonck pleitte voor een 
regeringsdeelname van de SP, om zo struc
turele veranderingen door te voeren. De 
SP moet volgens haar teruggrijpen naar de 
richtlijnen van het ideologisch congres 
en een juiste koers volgen.
Hierop sloot moderator Alain Isaac de dis
cussie.

Peter V.R.

Krullen
Het klinkt bijna banaal als meer dan eens 
de universitaire administratieve organisa
tie vergeleken wordt met een karikaturale 
maatschappelijke nonsens. Deze opvatting 
populariseren een gevoel voor het absurde 
het waanmerk van de eigentijdse gevoelig
heid. Het cynische besef van de illusie 
ook, waarvan de opvallende "ijverige" on
verschilligheid een gevolg is, eerder dan 
een doel op zich. 'Beeldenstormende' ge
woonten, kritiek op gezag en traditie, een 
'materialistische' en wetenschappelijke 
visie gegroepeerd in de 'Universitas', 
blijken niet veel meer te zijn dan een ver
ouderd intellectuele voedingsbodem. De des
integratie van het (studenten)bewustzijn, 
en het afsterven van de bekwaamheden zou 
wel eens de verloren prijs worden voor de 
intellectuele bevrijding. Heel ver weg van 
de Lotto en vorsingsparkings.
Van Vreckem, gesproten uit een te decadente 
literatuur, maar te geniaal ook om moreel 
te zijn, doet de student verbleken in zijn 
of haar kinderlijke schoolsheid. Klooster- 
zi jn.
Nieuwe bronnen broeien -ectKer aan de V.U.B. 
Nieuwe polemologen voorspellen met een 
moeilijk weggemoffeld Antwerps accent ver
keerde realiteiten of voor de hand liggende 
finaliteiten terwijl Niezing, ja Niezing, 
gewoon weet. Economen vorsers vertwijfelen 
in • HUMO-hilariteiten en garage-artikels, 
terwijl de economie verkwijnt. Kerkelijke 
vormingswerkers, genaamd Communicatievete- 
ranen, stotteren al dan niet in megalomane 
uitingen over Vlaams, of wat dan ook, in 
Brussel, of waar dan ook. En zij, Zij, in 
pels en blond richt mijn ziel naar hun 'au 
sérieux'-deelname. Tenebras. En de Rechten 
en Exacten, die rechts zijn in hun eigen 
formele houding van het bestaande, het ge-
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SOR - kopst ukken 1
Een reaktie op "S.O.R.-kopstukken" in De 
Moeial nr. 12, Pag. 2 (Open Tribune) waarin 
DDM kritiek geeft op Eric Goubin en Erwin 
De Clerck. Enkele voorafgaande opmerkingen:
- hoe meer lawaai er rond de S.O.R. en an
dere raden van de V.U.B. gemaakt wordt, 
hoe beter.
- Toch lijkt deze polemiek me zinloos: hij 
raakt de grond van de zaak niet. Of is hij 
juist verhelderend?

Waarom DDM's "kritiek om de kritiek"? Want 
wie door de (populaire?) scheldtoon van 
deze polemische tekst heenkijkt, merkt dat 
er weinig meer overblijft dan de bedoeling 
om per se iets tegen te zeggen.

Niemand zal ontkennen dat A.L.S. en M.L.B. 
zeer aktief zijn in de V.U.B. en er buiten 
Alle aktiviteiten aan hen toeschrijven zou 
echter betekenen: alle individuele of an
dersdenkende aktieve studenten miskennen. 
Een weinig pluralistische houding.

In tegenstelling tot wat DDM suggereert, 
waren niet alleen A.L.Sr en M.L.B. aktief 
rond de raketten. Of bestaan ARK, VAKA-VUB 
en de individuele studenten misschien niet? 
De vrijstellingsproblematiek werd op de 
VUB aanvankelijk op gang gebracht door Ben
ny tarlé en Eric Goubin, of is het geheugen 
zo kort? Dat bepaalde politieke groeperin
gen er ook dit maal snel in slaagden deze 
aktie naar zich toe te halen, versterkt 
spijtig genoeg de irriterende indruk dat 
ze soortgelijke akties als publiciteits
stunts uitbuiten. Wie de akties en de beto
ging tegen de raketten van donderdag 28 
maart van nabij meemaakte, begrijpt wat 
ik bedoel. Door de opvallende vlaggen, de 
luide leuzen, de vele pamfletten..., deden 
de partijen alsof zij voor de hele groep 
spraken: ze anexeerden gewoon de andere 
te kalme studenten die voor hun eigen me
ning op raketten-gebied op wilden komen. 
Ja, en wie werkt er konstant voor en tij
dens (en na) de verkiezingen? Zeker niet 
alleen A.L.S. en M.L.B. Voor de eerste en 
tweede stemronde werd er blijkbaar niet 
voldoende, of niet op de juiste manier ge
werkt. Men kan de lage interesse en de te
genkanting toch moeilijk anders interprete
ren. In de derde ronde werd er werkelijk 
een grote inspanning gedaan: er was trou
wens een goede samenwerking tussen de ver
schillende kandidaten (uitgezonderd de 
"Nieuwe Lijst" dan die weinig of zeer se- 
lektief van zich liet horen). Maar niet 
alleen de kandidaten zelf waran aktief. 

Ook Eric Goubin heeft zich tenvolle ingezet 
om tenminste in deze ronde het quorum te 
oereiken. Als afgevaardigde van de rektor 
(hij moest dus niet meer verkozen worden!) 
kon hij eventueel de lessen schorsen en 
is hij overal gaan oproepen om te gaan 
stemmen. Dit tot opluchting van alle lijs
ten en kandidaten. Het is dan ook hypokriet 
te insinueren dat hij daarvoor niets gedaan 
neeft.

Misschien werken deze opmerkingen een beet-; 
je verduidelijkend. Ik wil hiermee geen 
afbreuk doen aan het nut (en de noodzaak) 
van een heleboel akties, noch aan dat van 
groeperingen en organisaties wanneer men 
iets wil bereiken. Er komt inderdaad nog 
steeds te weinig informatie naar de studen
ten vanuit de raden. Ik verwijt mezelf dit 
ook. Een mens is maar beperkt, zelfs als 
nij met meerderen kan samenwerken. Vandaar 
Jat kritiek enorm nuttig kan zijn, vooral 
als het gegronde kritiek is.

'arianne Bollen, Herwig Bruyninx (studen- 
tenleden van de S.O.R.)

SOR - kopstukken 2
Graag wou ik volgende bedenking kwijt bij 
de Open Tribune "S.O.R.-kopstukken'* in vo
rige Moeial. De brief van D.D.M. was een 
reactie op het interview van De Moeial met 
Erwin De Clerck (oud-voorzitter S.O.R.) 
Eric Goubin (nu S.O.R.-voorzitter) en me
zelf (ondervoorzi tter).

Erwin en Eric hebben in dat interview, vol
gens ODM, pure laster geïnsinueerd ("... 
A.L.S. of M.L.B. .... 's avonds wat in de 
Plug hangen en zeggen hoe erg het allemaal 
wel is“), niets gedaan rond vrijstellingen- 
problematiek, raketten, verkiezingen. Chi
li..., Carrière gemaakt en vorig jaar 
niets, totaal niets gedaan (over informa
tie doorstroming), behalve het gezellig 
gemaakt in gebouw M (na 15 jaar ei del ijk 
iemand die iets gezellig kan maken tussen 
al het beton hier).

Als mijn geheugen mij niet in de steek laat 
heb ik echter ook in allerlei raden gezeten 
(en net als Eric daarover in de Moeial ge
schreven), heb ik samen met Eric in die 
raden de vrijstellingen verdedigd, en ben 
ik nu zelfs mee tot een "kopstuk" van de
S.O.R. gepromoveerd.

Toch wordt mij door DOM niets verweten. 
Het is schandelijk dat alleen de voorzitter 
en de oudvoorzitter aangevallen worden, 
aan een andere student wil DDM zijn belang
stelling en kritiek blijkbaar niet beste
den. Ik protesteer met klem tegen deze 
discriminatie.

Benny Carlé

OPEN .̂ TRIBUNE
Pers Free Podium
POËTISCH WEDERWOORD AAN EMMANUELLE V

Als gij met onverholen haat 
De blik van de verwende 
Alles verbaal Inslaat 
De schrik van 't onbekende?
En niet meer onderscheidt 
't Moment der creativiteit 
En dat der agressiviteit 
Dit laatste u echter wel bekend 
Met 't laagste dat men kent,
De anonimiteit of schuilnaam.
Dan is er al geen kritiek 
Maar tot mijn spijt en straks tot uw ver- 

( tot uw verdriet 
alleen een voluit geschreven miskraam.

Eddy Loozen

Ant.: In uw plaats zou 1k stoppen met mu
siceren en dichter worden.

PERS FREE-PODIUM

Dit keer zou ik toch graag mijn recht op 
antwoord willen gebruiken. Ik vraag mij 
af op welke bladzijde deze brief zal ver
schijnen. Het is immers typerend dat voor 
een aankondiging, van het Vrij Podium van 
de Pers slechts plaats is in een klein 
hoekje achteraan, terwijl één of andere 
geobsedeerde, indien mannelijke, zoniet 
gefrustreerde Dame, zijn of haar gal kan 
spuwen op de -derde pagina, in een artikel 
dat niet méér getuigt van originaliteit 
en zeker niet korter is dan het toch zo 
"verderfelijke" Vrij Podium zelf.

Eigenlijke zou ik mij tot uitlatingen als 
deze niet moeten lenen; maar ik ben ook 
maar een mens, weliswaar vrij obsceen van 
karakter en slechts een klungelig communi- 
catiestudentje. Daarom was zwijgen onmoge
lijk.
De auteur, duidelijk meer op de hoogte van 
het cantusleven dan van meer relevante za
ken, had misschien beter zelf deelgenomen, 
zodat hij (zij?) het cultureel en artistiek 
peil van deze happening aanzienlijk had 
kunnen verhogen. Jammer...
Emanuelle V, pseudoniem dat spreekt voor 
het cultureel en intellectueel niveau van 
de schrijver, heeft de bedoeling van een 
Vrij Podium niet begrepen. Elke poging om 
hem/haar dit uit te leggen is waarschijn
lijk zinloos. Wij, klungelige communicatie- 
studenten, zijn niet boos, niet kwaad, wel 
een beetje verontwaardigd, maar vooral heb
ben we veel medelijden.
I. Polders, P. Vermeersch, T. Van Daele, 
A. Oltmans, S. Schillemans, K. Frangois, 
M. Trullemans, M. Spitshoven, Y. De Munck.

Blijkbaar willen deze mensen dus inspraak 
hebben in de lay-out en de lengte van de 
artikels in de Moeial, ondanks het feit 
dat ze zich tot twee keer toe klungelige 
kommunicatiestudentjes noemen, zelfs ob
sceen van karakter. Het zich duidelijk wil
len verlagen tot dergelijke creaturen, in 
plaats van zich hiertegen te verzetten, 
is hun zaak. Maar het argument dat een be
paald pseudoniem spreekt voor het cultureel 
en intellectueel niveau van de schrijver 
is totaal ongegrond. Ook bedankt de onder
getekende feestelijk voor de invitatie -
2 weken na de feiten - om deel te nemen 
aan de "happening", zoals men het gebeuren 
voorstelt. Inderdaad jammer voor het artis
tieke en culturele peil.
Emanuelle 5



Verminnen:
Optreden Interview
Vorst Nationaal mag dan al catacomben heb
ben de Aula van de VUB hoeft er zeker niet 
voor onder te doen. De temperatuur dateert 
er ook nog van 100 voor C. Warmte zoek je 
dan best boven, en bij de voorstelling 
"Zanger Zonder Meer" van Johan Verminnen 
vind je die ook. In januari schreef ik het 
al: "Ik heb Zanger zonder Meer bijgewoond 
en een stukje van de hemel gezien" Ondanks 
het feit dat ik de voorstelling nu voor 
de 4de keer zag, stond de hemel nog steeds 
vol sterren. En dat van "zonder meer" valt 
ook al maar te bekijken. Eigenlijk kan ik 
alleen maar aanraden om gauw nog zelf er
gens te gaan kijken, want een kritiek hoef 
je hier niet te verwachten.

Is "de afwezigen hadden ongelijk" een 
cliché, wel, laat het dan hier voor de 
laatste keer gebruikt zijn, een mooiere 
apotheose is voor een dooddoener nauwelijks 
denkbaar. De 35 aanwezigen op 27/3 hebben 
echter de kwaliteit gekregerl die aan een 
bomvolle aula besteed was, dank u.
Geen kritiek dus, de valies met superlatie
ven is steeds bij mi-j thuis te bezichtigen, 
ik waag me aan een povere reconstructie. 
En dit om 23u34, onder de gewelven van het 
Centraal Station; dit stukje moet vanavono 
nog geschreven, de nacht mag mijn dromen 
niet komen stelen. Mmm, mooi zinnetje. Maar 
goed, Zanger zonder meer dus.
Was Johan om 17u nog wat zenuwachtig, (Jan 
Hautekiet verving Tars Lootens en had in
3 dagen het werk van maanden moeten aanle
ren...) na aanvang van het programma bleek 
al vlug dat dit wel zou loslopen. De twee 
voelen mekaar goed aan, en er was toch vol
doende persoonlijke inbreng van hautekiet: 
(Bach aan de studenten verteld?) het hoofd
doekje van de friskoman, de statige repro- 
duktie van Volondat (goed opgelet tijdens 
de Ha! van Humo) en de meer funky overgan- 
gen tussen diverse nummers waren daar ze
ker niet vreemd aan. Toch jammer dat een

synthesiser de vleugel moest vervanqen, 

de klank en warmte van hout zijn immers 
veel intenser.

Het valt me op dat het programma rond the
ma'tjes is opgebouwd: er is b.v. het stuk
je over "onze jongens van minister Vreven, 
en de overgang naar Bar Tropical. Dit laat
ste was al al een sterk nummer, maar de 
bewerking voor Zanger zonder meer is zo 
totaal dat er zeker een plaatsje voor te 
vinden is op een nieuwe elpee. Een ander 
deel is de combinatie van het bluesy 
"M’n broer en ik", het gedicht van Bert

Verminnen "Kind, nimf, gitane" en “Niemand 
weet". Dit werd naar mijn gevoel wat vlug
ger afgehande’d. Is de therapie met de dia 
dan toch gelift? In elk geval werd het duo 
'nummer*dia' ar minder pathetisch door. 
En dat is bij Verminnen zeker geen verwijt, 
hij is de barokke persoon die hij op de 
planken zet. Zeer alert en gevoelig voor 
de reacties /an zijn publiek. Toen Jan 
Hautekiet de /uurproef van de eerste num
mers had doorstaan, wist hij dat deze 
avond goed zou zijn. En dat resulteerde 
in tal van ’-nprovisaties. Als een kleine 
(endat is al een heel groot compliment) 
Freek de Jor;he, veranderden de teksten 
eerst op een :nderhuidse manier (Wim, Quaë- 
ro Vas...), liter kon de improvisatie niet 
meer op (min4ster Vreven, zonder wrevel, 
Avond voor Cmbodja...). Ja laat Sinatra 
dan maar kor»n. 'Het enthousiasme op de 
scène ging noc wat tussen de coulissen door 
Dat 1s natuur’ijk het voordeel van bij de 
nappy few te noren, lekker vooraan zitten 
en meer opme-<en. Een ideaal publiek dus 
om een try-oi--. te doen. Jan Hautekiet en 
Johan Vermlnrjn, een combinatie die een 
volle zaal aa-'.an. Tars Lootens kan gerust 
zijn, en .lug genezen, natuurlijk.

CODB

Een interview met Johan Verminnen. Mooi 
is dat als voorbereiding op een waardevol 
programma. De spanning die er nog is (il
lustere voorgangers vertelden ons: “geen 
vragenlijstje gebruiken, inpikken op de 
antwoorden, een aantal lijnen voor het ge
sprek bepalen...) valt gauw weg wanneer 
we voorzichtig de 3 lijnen: “carrière. Zan
ger zonder meer en Brussel" opwerpen. "Ik 
wist niet dat ik zoveel lijnen in nrfjn le
ven had, ik heb er nogal wat privé, maar 
daar zullen we het maar niet over hebben 
zeker?" gevolgd door een bulderende lach,
1s de respons van Johan. Oef, hij aanziet 
ons niet voor Joepie. Het gesprek kan be
ginnen. En al zegt hij dan "Ik praat niet 
zo graag” töch babbelt hij in een halfuur
tje 50 minuten vol. Waarvan akte.

DM: Ik dacht steeds dat Verminnen zou in
staan voor een gedeelte van de muziek voor 
"Brussels By Night". Maar alleen Raymond 
Van Het Groenewoud nam de produktie van 
de muziek op zich.

JV: Ik denk dat dat te maken heeft met de 
oude vriendschap tussen Mare Didden en RvhG 
Het is prettig om zo eens iets te doen, 
ik had dat graag gedaan, maar het liedje 
Brussels by Night bestond al en gaf goed 
de sfeer van de film weer.

DM: Is het niet omdat de film een tropische 
ondertoon heeft en jij op een andere manier 
aan de stad gebonden bent?

JV: Misschien ja, trouwens, ik denk dat 

je het eerder aan een muzikant moet vragen 
om filmmuziek te maken. Bij een film ver
trek je van een thema, de muziek moet dit 
precies weergeven én onder verschillende 
vormen in de film terugkomen. Dat heeft 
veel meer te maken met het schrijven van 
een melodie. Raymond heeft dat zeer goed 
aangevoeld.

DM: In welke mate ben jij dan gebonden aan 
die stad?

JV: Ik ben geboren in Wemmel, Brussel was 
de stad om school te lopen, bijgevolg ben 
ik ermee vergroeid. Het is de belangrijkste 
stad van ons land, niet alleen politiek 
gezien. Het is de meest onprovinciale stad, 
je hebt er contact met de meest verscheiden 
culturen, wat ik een groot voordeel vind. 
Het ontmoeten van Turken, Grieken, Span
jaarden, Marokanen enz. draagt bij tot een 
groter cultureel inzicht. Het is een zeer 
verdraagzame stad, iedereen komt er betogen 
en iedereen breekt ze af en die stad blijft 
dat maar dulden. Ze pist in meer dan twee 
talen, zeg ik altijd, en wij ook... Ik heb

een zekere gebondenheid met de Franstali- 
gen. Ik wil geen Belgiclst zijn, maar ik 
vind dat wij meer te maken hebben met de 
Franstalige cultuurgemeenschap in ons land 
dan met de Hollanders b.v. Wij worden door

Krullen
vervolg van blz. 5
vestigde. Anderen doen hun best om het te
genovergestelde te beweren met een zwarte 
'De Morgen' onder hun bekken en witte ogen, 
als vlek op de laatste bladzijde van een 
boek.
Het element van de uitbanning van het con
flict krijgt dan zijn ware toedracht: De 
Waarheid, De Objectiviteit. Studentenverte
genwoordigers zijn reeds geïdentificeerd 
aan hun later beroep: bureaucraat of stem
pelaar. De uitbanning van hun eigen afwezi
ge persoonlijkheid zal niets in vraag stel
len, en dus de keuze vermonmen in kritische 
uitdrukkingen. De SoR: alleen richtlijnen, 
reformistische boterhamnen en kommissies. 
Gelukkig voor de opslagruimte, genaamd bu
reau, van de eeuwige voorzitter van het 
mislukte besef van de Karrièrre. Een cli
ché. Toeval wordt levensopzet.
Als ik denk aan deze sérieuze mensen, voel 
ik mij in een sprookje waar alles vat heeft 
op nfets. Het omgekeerde krijgt voor eeuwig 
en altijd de toverslag die het slapen op
wekt. Als ik denk aan deze sérieuze en in
telligente mensen, dan valt het mij op dat 
ze noch angsten, noch paringsdansen, noch 
voorzetsels verwoorden. Enkelen hopen het

deze laatsten als een soort kolonie be
schouwd. We spreken een eigenaardig Neder
lands en de Walen ondervinden hetzelfde 
vanuit Parijs: “Ils parlent un Francais 
petit-nègre". Als de politiek eruit blijft, 
schieten de 2 taalgemeenschappen best met 
elkaar op. Je komt als Vlaming nog wel en
kele halstarrigen tegen, maar dat is een 
minderheid, want dat zijn slechte kooplui. 
Maar dar evolueert goed, vind 1k.

DM: Heeft een Verminnen dan minder respons 
wanneer hij b.v. In Vlaanderen optreedt?

JV: West-Vlaanderen is een slecht voorbeeld 
want dat is een zeer muzikale provincie.
Het is niet voor niets dat Thorhout in 
Torhout ligt, dat enorm veel konserten 
doorgaan in steden als Tielt, Harelbeke 
en de hoofdstad van de hardrock*- Poperinge. 
Zeer veel kunstenaars komen utt. die provin
cie, Frankie de Coninck bv., die vorig jaar 
de prijs van de Jeune Reinture Beige gewon
nen heeft. Er wordt vaak met die provincie 
gelachen, maar veel tallentvolle jonge 
mensen komen er vandaan. Ik heb er niet 
minder respons. Antwerpen vind ik persoon
lijk veel enger. Antwerpen is een belang
rijke theaterstad, maar zo chauvinistisch..
In Brussel heerst er een zekere vorm van 
vrijheid. Ook historisch gezien : heel 
veel belangrijke mensen zijn er geweest, 
ik denk aan Multatuli, Victor Hugo, veel 
bannelingen uit de tijd van de Griekse ko
lonels kwamen naar Brussel en vonden hier 
bescherming. Dat brokkelt af, vind ik, 
dat soort liberalisme, wat dus niets met 
partijen te maken heeft. Waarschijnlijk 
is dat eigen aan de krisis die alles af
breekt. Maar ik woon hier echt graag.

DM : Precies 1n 1985, wanneer de Belgenpop 
in een malaise zit en alleen grotere talen
ten de muziekscène regere'n, noemt Johan 
Verminnen zijn LP "Melancholie” en gaat 
h1j zich aan het chanson wijden, gaat hij 
met ander woorden in tegen de stroom in...

JV : Eerlijk gezegd, als je lange tijd be
zig bent met iets, besef je dat je alleen 
je eigen zin moet doen. Met deze voorstel
ling lokken wij veel volk; lokken is eigen
lijk het verkeerde woord... De mensen vin
den er een dosis geloofwaardigheid in terug 
en dat is de enige vorm die je moet hante
ren. Mode en trends zijn vluchtig. Dat 
geldt ook voor de schrijvers : sommigen 
zijn een tijd in de mode en dan hoor jer 
er niets meer van. Terwijl iemand als Hugo

Claus wars is van alle modes. Ik wil me 
niet met hem vergelijke, maar hij doet rijn 
zin, hij moet vele muren slopen, maar het 
gebeurt tenirinste niet met hem. Toch goed 
dat dat nog bestaat : het besef dat men 
tal 1 ent vroeg of laat toch respecteert.
De mensen hebben tallentloosheid vlug door 

vlugger dan vele critici___

WS WDD CODB. 

wordt vervolgd in volgend nummer

heilig woord “informatie"; (ze bedoelen 
niet helemaal journalistiek want, volgens 
hen, is dit te gevaarlijk) te vatten. Dit 
a-llemaal in woorden die ze van zich afgooi- 
en omwille van intellectuele onmacht en 
waan. Ze verwarren ook laffe en onbekwame 
heldhaftigheid. Dit paradox verbindt ze 
aan (katholieke) loyaliteit van de juiste 
gehoorzaamheid: het woord vrijzinnigheid. 
Dit is even rechts, denk ik.
Hun retoriek analyseren vergt handigheid. 
Want wie zijn ze, deze omsluitende kippen 
en zonsondergangen die laten of zullen 
stempelen of emplrieke opeenstapelingen 
van' citaten zullen verzamelen. In naam van 
de wetenschap, links of rechts fatsoen en 
de heilige bovenste verdieping. Waar zoals 
u misschien weet, Hypokritus Seutens en 
Co, regeren over een bodemloos glas en het 
Alomvattend papier, verkreukt in Roes en 
Benoemingen. Oit terwijl o.m. rektor De 
Somer, onze Oskar, en zijn vergrijsd haar 
vervangt 1n de Raad van Beheer van het Na
tionaal Fonds voor Wetenschappelijk Onder
zoek in de Egmontstraat. Instelling van 
openbaar nut, a.u.b. Mogelijk zal de Ultie
me Bom alles overspoelen, want 1k heb ge
teld: in het jaar 2068 zullen er, zonder 
ongeluk, meer kernwapens zijn dan leden 
van de CVP en PVV. Onwaarschijnlijk opti
misme?
Lodewijk XIV

van wandelen 
naar handelen

Zoals je al weet vonden na de beslissing 
van de regering tot plaatsing van de Cruise 
verscheidene protestakties plaats, onder 
andere ook aan de VUB.
Staken alléén lijkt ons echter nauwelijks 
voldoende. Welke aktie stellen wij dan wel 
voor ?

Wel allereerst kan je je aansluiten bij 
de aktie Vredesbelasting. Hierbij weiger 
je als belastingsbetaler 500 frank defensie 
belasting aan de staat. Dit geld stort je 
daarentegen op het Vredesbelastingfonds; 
bedoeling is om zoveel mogelijk beroering 
te wekken om een wettelijk statuut van onze 
gewetensbezwaren af te dwingen.
Wanneer je dan al te veel last met de staat 
zou krijgen, tot nu toe bleek djt echter 
niet het geval te zijn, krijg je je geld 
terug. Spreek daarom je ouders, familie, 
kennissen, profs, assistenten en ga zo maar 
door aan om hieraan mee te doen.
Kontakt: Vredesaktie vzw 014/544486 
rekeningnr. ,001-1281216-19 met vermelding 
VREDESBELASTING.
Een tweede aktie wordt georganiseerd door 
het Aktiekomitee ‘Neen aan de wapenhandel, 
omschakeling wapenindustrie'.
Hierbij wordt je als individu of als groep 
uitgenodigd om een aandeel van een firma 
die wapens of onderdelen van wapens fabri
ceert te kopen.
Nu in mei wordt PRB (Poudreries Réu m e  de 
Belgique) op de korrel genomen.
Wat doe je konkreet ?
-Je koopteen aandeel van PRB (6000 frank) 
bij jouw financiële instelling. Dit kan 
je dan n.a verloop van tijd af hal en.
Voor 21 mei g a je met je aandeel naar de 
BBL of de Generale om je aandeel te depo
neren. Daar krijg je een ontvangstbewijs 
dat als ingangskaartje geldt voor de alge
mene aandeelhoudersvergadering.

-Deze gaat dinsdag 28 mei door. Bedoeling 
is zo lastig mogelijk zijn door kritische 
vragen te stellen en ver antwoording voor 
het gevoerde beleid te vragen. Je hebt 
bovendien stemrecht. Je wordt alleszins 
nog op de hoogte gebracht van de geplande 
akties.

Als je de gevergde tijd niet kan opbrengen 
kan je ook het aktiekomitee zelf jouw 
plaats laten innemen door haar een rente
loze lening toe te staan.
Na de aktie krijg je in beide gevallen van
zelfsprekend je geld terug.

Kontakt: Aktiekomitee 02/6487583 
rekeningnr. 001-0577402-37

Woensdag 15 mei wordt er een potten- en 
pannen betoging georganiseerd door VAKA. 
We gaan langs de CVP- en PVV-gebouwen als
ook naar het Amerikaanse en Russische huis 
Samenkomst 16u30 aan het IPB, Cuimardstr.1

(bus 95-96 tot halte Luxemburg).
Vergeet vooral je potten en pannen niet.

Nu meer dan vroeger is het belangrijk om 
onze krachten te bundelen en zinvol aktie 
te voeren. Hiertoe kan je gebruik maken 
van de struktuur en ervaring van talrijke 
organisaties die variëren qua aktiebereid- 
heid en inhoudelijke filosofie/politieke 
strekking.
Wens je hierover meer informatie en over 
de respektievelijke akties kom dan eens 
vrijblijvend informeren bij VAKA-VUB. Je 
kan ons vinden in het lokaal van Studie
kring Vrij Onderzoek naast het KK.

RG
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kultuurkrant
tentoonstellingen 
in galery'_______
Ginette Bauwens en Bob Huts 
Erotische foto's en Illustrerende ge
dichten of vice versa.

Vernissage op dinsdag 23 april ‘85 om 20u 
in Galerij', boven het Kultuurkaffee, 
Pleinlaan 2, 1050 Brussel.
De tentoonstelling loopt van dinsdag 23 
april tot 2 mei '85 en is alle werkdagen 
toegankelijk tijdens de kantooruren.

Tussen twee geliefden, een mens en een 
ander is er steeds een gaping, een af
grond.
Een dergelijke afgrond, minder gruwelijk, 
maar wellicht dieper bevindt zich ook tus
sen U, kijker, die naar deze "tentoonstel
ling" komt en wij, die iets tonen.

Het geheel is een "mise en scène”.
De foto's een "mise en image”.
Het onderwerp: herinneri ng...verbeelding..

een erotische geschiedenis.

Spijtig genoeg ligt in het woord erotiek 
heel wat misverstand, misverstand waarvan 
zonder twijfel de christelijke wereld 
waarin we leven de oorzaak is. Door de 
erotiek te verbinden met de zonde, ver
schijnt het erotische als een foltering 
en wordt men verscheurd tussen het eigen 
ik en zijn verlangens en het schuldgevoel 
opgedrongen van buiten uit.
We willen hier nog zwijgen over de schade 
aangebracht op dit terrein door Freud’s 
theorieën, dit zou ons te ver leiden. He 
nemen dat liefde, als eros, in het mense
lijke leven centraal staat en de enige 
motivatie is van het menselijke zijn.

De tentoonstelling is een mise en scène. 
Erotiek is ook een mise en scène, die aan 
gene zijde (au-dela) staat van de onmidde- 
gene zijde (au-dela) staat van de onmid
dellijke werkelijkheid, al lijkt ons het 
erotisch spel en zijn bijhorende fantasmen 
reëler dan de realiteit zelf.
De foto's geven een deel weer van een don
ker universum die in ons leeft en mis
schien zijn honderden foto's nodig om een 
duizendste deel van dit universum weer te 
geven? Maar het niet uitgebeelde laten we 
aan de verbeelding van de kijker over.
Het blijven bewust momentopnames, tussen 
datgene wat al niet meer is en datgene wat 
nog niet is.

eerr

Al wat getoond wordt kan niet gezegd wor
den.
Maar ook de foto's kunnen alleen zichzelf 
tonen, dat wil zeggen geen waarheden uit
drukken.
Het gaat er uiteindelijk om alle graden 
van het erotisme te beleven, geen 
enkele te verwaarlozen en er steeds nieuwe 
dimensies aan toe te voegen, bewust van 
het feit dat de andere ons altijd onbe
reikbaar zal blijven, zelfs in de hoop dat 
onze dorst naar het absolute nooit gelaafd 
zal worden, omdat juist die leemte ons 
aanspoort om altijd weer opnieuw te be
ginnen.
Of om het met de woorden van Novalis te 
zeggen: "Celui qui aime doit éternelle- 
ment sentir le manque, doit garder les 
blessures toujours ouvertes”.

Yvan Stroobants
Zeefdrukken, schilderijen, collages.

Vernissage op dinsdag 7 mei '85 om 20 uur 
met fagot recital door Chantale Derongè 
in Galerij', boven Kultuurkaffee, Plein
laan 2, 1050 Brussel.
De tentoonstelling loopt van 8 tot 24 
mei 1985 en is toegankelijk iedere werkdag 
tijdens de kantooruren.

Yvan Stroobants 
-geboren 1958
-Plastische Kunsten aan de Secundaire 
St.Lucasschool
-Schilderkunst aan het Hoger St.Lukas- 
instituut

-Avondakademie R.H.O.K. en Bosvoorde 
-laureaat L1jn Volume Kleur 1979 
-groepstentoonstellingen in binnen- en 
buitenland.

concerten festivals etc• • •

VRij. 10 MEI 85 
KULTUURKAFFEE 
VANAF 19 U TOT..

Uitslag Poëziewedstrijd

De dienst Kuituur van de Vrije Universi

teit Brussel nodigt U uit op de tentoon

stelling van Yvan Stroobants' vernissage 

met fagot recital door Chantale Derongè 

op 7 mei om 20u00 in Galery' (boven kul

tuurkaffee) in gebouw Y', Pleinlaan 2, 

1050 BRUSSEL (02) 641.23.26. De tentoon

stelling loopt van 8 tot 24 mei 1985, 

en is toegankelijk iedere werkdag tijdens 

de kantooruren.

Fanus loopt sluimerend op de loer. Het 
massale aanbod van grafische beelden 
(o.a. uit de media) zetten hem op zijn 
honger. Opgemerkte flarden verzinnebeelden 
poëtische verbanden. Frakties hiervan zijn 
voldoende om Fanus' pikturale muze te 
voeden. Hij broeit ze uit tot een nieuwe, 
visuele poëzie: een persoonlijke en kop
pige harmonie van vorm en kleur is er de 
neerslag van. Ontdekkingen en verrassingen 
zijn hem in de natuurlijkste zin niet 
vreemd: in zijn nooit voorafbepaalde orde 
ligt de rechtstreekse link met zijn ge
dachten en gevoelswereld.

-ARTEFACTUM_
Heb je al gehoord van het tijdschrift voor 
hedendaagse kunst in Europa ARTEFACTUM ? 
Artefactum is een internationaal kunstblad 
met artikels over al wat reilt en zeilt 
in de aktuele plastische kunstwereld. 
Artikels in het Nederlands, Engels, Duits 
of Frans, met samenvattingen in je eigen 
taal. Verantwoordelijke uitgever is de 
bekende kunstcriticus Flor BEX.
Op de Dienst Kuituur kan je altijd een 
kijkje nemen in dit prachtig uitgevoerde 
kunstblad. Losse exemplaren (350,- F) of 
abonnementen zijn hier steeds verkrijgbaar. 
Artefactum verschijnt tweemaandelijks, en 
geeft je eveneens alle informatie over ten
toonstellingen in binnen- en buitenland.

Winnende gedichten van de poëziewedstrijd 
1984-1985 van het BSG.
Sponsors waren het Ministerie van de Vlaam
se Gemeenschap, de Standaard Boekhandel, 
de Vereniging voor Nederlandstalige litera
tuur en de Vubtiek.
De jury was samengesteld uit Michel Barto- 
sik (assistent Germaanse Filologie), Bart 
Sonck (student eerste licentie Germaanse 
Filologie en Kultuur-BSG) en Peter Jonck- 
heere (student tweede licentie Germaanse 
Filologie en berucht poëziegenieter).

De criteria waren:
1. Eenheid en struktuur van het gedicht.
2. Originaliteit in beelden en beeldspraak, 
thematiek en behandeling.
3. Logica, eenheid in de uitgedrukte ge- 
dachtengang.
4. Ook de subjektieve faktor speelt uiter
aard een rol in het beoordelen van de ge
dichten. Omdat het onfair is om op grond 
van dit element zomaar te gaan onderschei
den tussen de eerste en de derde prijs, 
besloten wij vaag te blijven en drie hoofd
prijzen toe te kennen, met twee eervolle 
vermeldingen. Over deze laatste twee was 
iedereen het eens dat ze ergens wat 'min
der' gepresteerd hadden dan de eerste drie, 
vandaar.

De winnaars!
De hoofdprijzen gingen naar:
1. “Narcissus en ik" van Echnaton (Ualgasi 
Fatima uit de Germaanse)
2. "Het dorre blad" van Maecenas (Chris 
van San uit de Rechten)
3. "Nepturne" van Tristan (Bostijn Koen 
uit de Filosofie).
Eervolle vermeldingen vielen te beurt aan:
4. "eenvoudige woorden..." van 3,1415926... 
(Cuffens Mare uit de Germaanse)
5. "Mijn met wit omwonden gedachten..." 
van Lulu (Desloover Lydia uit de Communica
tiewetenschappen).

De gedichten die de hoofdprijzen in de 
wacht sleepten volgen hieronder.

NARCISSUS EN IK

Narcissus, mijn vriend, 
ik voel wat jij hebt gevoeld.
Al voel ik ’t voor hem,

't gevoel ik gelijk: 
zoals jij hield van jezelf, 
zo hou ik van hem.

maar

Evenmin als jij
kan ik bereiken wie ik wil.
Dus lijden wij ook

dezelfde pijnen.
Van 't verdriet werd jij narcis.
Word ik als Echo?

Echnaton fecit.

HET OORRE BLAD

belichaamde eeuwigheid 
van triesten treurenis verdriet 
waar wie gewelf kan abstraheren 
waar wie een kruinhaard zal ontwaren 
in de aders van mijn palm

dor blad
kanalen rond de metropool 
bontheid kleuren waterlelie 
zacht jasmijn 
doorkruist mijn pad

samen samen
kruipen naar het heiligdom 
waar vrede hel zal breken 
en brandend krispel hout 
de gensters explosief verspuwen

Maecenas

NEPTURNE

1

Tijdens het seizoen 
wordt het wellicht nooit stil. 
Onze plaatselijke bootsman 
hier,
rijgt de guitige kinderkopjes 
aan de vlaggestok.
(Hoe fier prijken de wimpels 
op de ansichtkaarten!)

Gisteren nog
vond men het afgetobde lijk 
van een vrouwmens.
Aan haar witte buik 
hadden onze zeebewoners 
zich goed gedaan.

En dan die smerige honden...!

2

-Elke nacht glijd ik 
langs het strand.
Bij de genade van de maan, 
zoek ik tussen de kleedkabines 
naar liefdesparen.
Nooit ziet men iemand.
Alleen mijn hoofd loeit er.

- In het verschilferde duister 
van de pier,
wekt mijn sleep soms de wieren. 
Snotgroen fladderen ze dan op 
uit hun zoute nest.

Op de bazalten verte 
zegent Maria, Sterre der Zee, 
zoals altijd, 
de kaden, de kranen, 
onze teertanige vloot.

Boven in de stad 
dampt mijn hart 
tussen de uienringen.
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AGENDA
Dinsdag 16 april

19u:Flikkerlicht, algemene ledenvergadering 
verkiezing bestuur. B 402

20u:0e andere poëzieavond. Org. Vrij Onder
zoek. Lokaal V.O., gebouw Y'. Inkom 
gratis.

Oonderdag 18 april

13u:VAKA-VUB: Algemene ledenvergadering, 
vergaderzaal Y

19u:PPK: algemene ledenvergadering. *

20u:NC0S, kadervorming (zie artikel pag.8)

Vrijdag 19 april

18u:Femina, alg. ledenvergadering, kot 3 
oefenpiein.

Zaterdag 20 april

10u:Politiedag kriminologie, 8 4de verdiep.

Maandag 22 april

lOu: Lezing:''Is the human body a thing?" 
door prof. R. Harre (Oxford) QO

18u:Kandidatuur voor buro studiekring V.0. 
indienen in hun lokaal.

Oinsdag 23 april

19u:alg. ledenverg. Flikkerlicht.

Woensdag 24 april

l!u:Coördinatie tegen de morele herbewape
ning, persconferentie in het IPC

13u:alg. ledenvergadering Vrij Onderzoek, 
gebouw Y, vergaderzaal geneeskundige 
dienst.

Oonderdag 25 april
16u:Sol 1icitatiegesprekken gewetensbezwaar

den bij/voor Vrij Onderzoek in V.O.- 
lokaal.

Oindag 30 april

20u:VRG ontgroenings- en overdrachtscantus 
in La Bécasse.

sans 
rancune
De artikels in de Moeial zijn vaak mooie 
maar lege ballonetjes. Indrukwekkend door 
hun intellektuele woordjes en veelvuldig 
gebruik van Frans en Engels. Maar argumen
teren of zelfs maar nadenkenken, ho maar. 
Betweter Serge Simonart maakt school. Een 
eerste voorbeeld uit het nummer van 19 
maart is “Van Thilt steelt de poen". Waar 
maakt de schrijver zich druk over ? Ik 
heb die 15000 ballen niet betaald, ik voel 
me niet bedrogen. Dat de Dienst Cultuur 
zich laat naaien (een halfuurtje is inder
daad niet avondvullend) is haèr zaak. Toen 
was er... dansmuziekdie hier enkele jaren 
geleden "fashionable" was. Duidelijk ie
mand die met het begrip fashionable in zijn 
maag zit (het woord alleen al). Net zoals 
de mensen van het tweede voorbeeld C'café's 
in de stad") is hij in de war omdat hun 
simplistische etikering DNA * FM Bruxel 
= modieuse punkmuziek niet opgaat. Overig
ens indien jullie toch de wijsneuzen willen 
uithangen, mogen jullie wel.jmeten dat DAF 
al jaren niet meer bestaat en dat DNA voor 
desoscyribonucleïne zuur staat. Helemaal 
belachelijk is het chips-argument ("achter 
den toog lagen hopen chips, punkers lijken 
geen afzetmarkt te zijn voor chips"). In 
de Caroline staan vele platen voor Prince, 
Brussel lijkt dus .geen afzetmarkt te zijn 
voor platen van Prince. Van die dingen 
ja. Die Siberische toestand hangt volgens 
mij eerder in de Falstaff. Het is een 
diepgeworteld vooroordeel dat een oud café 
automatisch ook een gezellig café is. Ik 
word koud van de snobs in de Falstaff met 
het hoofd in de nek paraderend, in hun 
fashionable geblokt hemd en blauwe sjaal. 
Nederlands leren schrijven, leren argumen
teren en leren tellen (slechts 1 muur in 
de DNA is met een spiegel bekleed) en kom 
dan nog eens terug. Sans rancune, by the 
way.

Guy Lejeune (M 424)

NCOS
KADERVORMING
Zoals je wel weet organiseert het NCOS (Na
tionaal Centrum \oor Ontwikkelingssamenwer
king) jaarlijks de 11.11.11.-aktie. Maar 
het NCOS doet meer. In iedere provincie 
1s er een provinciaal comité dat maande
lijks samenkomt om allerlei dingen te be
spreken en aan vorming te doen. Deze lente 
wordt er door het Brabants comité een kader
vorming rond "honger" opgezet. Honger is 
immers het thema van de volgende 11.11.11.- 
aktie. Deze kadervorming bestaat uit drie 
avonden met iedere keer een ander onderwerp. 
De eerste avond wordt er hoofdzakelijk rond 
oorzaken van de hongerproble«atiek gewerkt. 
De vertrekbasis is een bandmontage waar 
uit een aantal interv’ews blijkt wat voor 
de man in de straat de oorzaken zijn van 
het voedselprobleem.
De tweede avond handelt over de oplossingen 
of schijnoplossingen voor de voedselpro- 
blematiek. Ook hierbij komen bandmontage 
en videobeelden bij kijken. De aanpak van 
het NCOS en de NCOS-projektwerking zullen 
hier onder'de loupe worden genomen.
AloTs Gerlo mag dan wel vinden dat studen
ten en het NCOS niet aan politiek moeten 
doen, toch hebben we het de derde avond 
over het verband tussen honger en politiek. 
Zijn er politieke oorzaken en oplossingen 
voor het hongerprobleem ? En waar situeert 
het NCOS zich in het politieke machtsspel 
De bedoeling van deze avonden is niet al
leen dat je informatie opvangt maar ook 
dat er door de deelnemers gediscussieerd 
wordt (hetgeen niet betekent dat je van 
te voren reeds specialist in de behandelde 
onderwerpen moet zijn!)
Deze kadervorming gaat door op donderdag 
18 april (haasten is dus de boodschap), 
donderdag 25 april en donderdag 9 mei, tel
kens om 20 uur op het NCOS, Lakensestraat 
76 1000 Brussel. Al d1t moois kost je 0 
fr. Voor meer inlichtingen en inschrijvin
gen kan je natuurlijk bij het NCOS terecht, 
maar ook dichter bij huis, nl. Studiekring 
Vrij Onderzoek (Y' langs kultuurkaffee tel. 
641 2328).

UIT IN BRUSSEL
Vanavond zit Tlna Turner In Vorst Nationaal

17/4 George Adams en het Don Pullen 
Quartet, Mirano 

19/4 Frankie arrivés in Vorst Nationaal. 
Ingrid Caven, Ancienne Belgique

20/4 Klnks, Koninklijk Circus 
Zwischenfall, 1'Etc.

21/4 Tears for Fears, koninklijk Circus 
25/4 Eyeless in Gaza, 1'Etc.

In mei komen o.a. Dire Straits en Pat Met- 
heny.

HTP

Van Jan Decorte kan men veel verwachten, 
maar deze toegeving aan het publiek stond 
echt wel achteraan in de rij. “Kleur is 
alles" kondigde zich aan als een komedie 
en inderdaad dit stukje 1s grappig. Er 
zijn geen zekerheden meer. Het verhaal 
draait rond een schilder (J.Decorte), 
andere personages zijn : een buurmeisje, 
een pygmee, vrouw/vriend/vrouw, een kerst- 
manboom en een playboybunny. Dus toch wat 
van de verwachtingen ingelost, Decorte is 
zijn experimentele-pluimen toch niet alle
maal kwijt, maar ik heb zo'n gevoel dat 
die in deze proporties beter te verteren 
zijn. (

Wo 17, Do 18, Vrij 19 april om 20 h 30 in 
de Beursschouwburg.

HERMAN OE CONINCK

Deze houdt vanavond in de reeks “hart op 
de tong" een lezing over “het behagen in 
de cultuur". Hij wentelt zich in woorden, 
wanneer de video-cultuur hoogtij viert. 
Een deel van zijn enthousiasme tracht hij 

over te dragen aan zijn publiek. En dat 
is natuurlijk maar half werk, want deze 
mensen hoeven niet meer overtuigd te worden 
Troostend pessimisme dus om 20 h 30 in de 
Beursschouwburg.

JOZEF VAN DEN BERG

Je hebt nog de kans om een van de mooiste 
theatervoorstellingen van dit seizoen mee 
te maken. Deze man maakt immers veel goed. 
En het is nog aangenamer om hem aan het 
werk te zien in het gene wat hem het beste 
ligt : Het Kindertheater. "Kinderen zijn

een moeilijk publiek, maar ze zijn ook veel 
spontaner, zowel 1n hun positieve reaties..

Het 1s dan ook 1n die voorstellingen dat 
Van Den Berg inspiratie haalt voor volwas- 
senenprodukties. Songs of Innocence, ahw. 
Nog even te beleven op 21 april om 15 H 
In de Beurs.

KVS

Voor het ogenblik speelt men er "Ik en J1J, 
Hij en Zij" betreden op eigen risico.

BKT

Dit 1s al veel veiliger terrein. Het Brus
sels Kamer Toneel houdt de schaal in even
wicht. Vooral dit seizoen, 1n de nieuwe 
speelruimte aan de Kapellemarkt (rechts 
van het centraal station, voorbij de Alber- 
tina), met kwaliteitsproduktie als kwartet, 
Tubutsch... En nu Kaldewey van Botho Straus

TENTOONSTELLINGEN

PSK : De jonge Belgische schilderkunst. 
Museum van Elsene : Yannlck Bruynooghe : 

tot 28 april.
Passage 44 : tot 30 juni : Resurgam, de 

Belgische wederopbouwpolitlek 
na WO I.

Frank Sweijd : tot 20 april in de A. Gal- 
lery (wijnautstr. 27, 

1000 Brussel)
"afstand scheppen v/h kunst
werk dat de aandacht trekt 
door zijn onderwerp en door 
de structuur de Inhoud dui
delijk maken. Een mengeling 
van fauvisme en kubisme, 
en een ruime dosis fantasie"

KAAITHEATER

In de volgende "Moeial" extra veel informa
tie over dit theater. Maar op de dienst 
cultuur is nu al een speciale krant ver
krijgbaar. Kaaitheater loopt van 1 tot 
12 mei, de nadruk 11gt op vernieuwend thea
ter en experimentele dans. Worden ver
wacht : Pat van Hemelrijck, Steve Paxton, 
Belgisch pianokwartet, AT De Keersmaker, 
Albert Vidal, Globe, Jan Farbe, Micheak 
Clark,Maximalist ! ea Toegangsprijzen gaan 
van gratis tot 390 F (CJP vermindering).

CODB.

VO. deelt mee
Studiekring Vrij"Onderzoek heeft een infor
matie- en documentatiecentrum. Hierin vindt 
je boeken, tijdschriften en tijdschriftar
tikels over het universitaire en andere 
onderwijswereld, over allerlei maatschap
pelijke fenomenen waar de Studiekring met 
zijn neus (en kritisch vergrootglas) opzit. 
Je vindt er natuurlijk niet alles over 
alles, we zijn het Wettelijk Depot niet, 
maar wel vlakbij de deur heel wat informa
tie om mee te beginnen en waarmee Je, als 
dat nodig blijkt, verder kan gaan zoeken. 
Om je een idee te geven waarvoor je bij 
ons allemaal terecht kan een greep uit onze 
tijdschriften: Graffiti, De Rode Vaan, De 
Wereld Morgen, Socialistische Solidariteit, 
Amandla, Bareel, Navo-kroniek, Veto, Vlaams 
Blok tijdschrift,...
Boeken en Brosjures: Werknemers in Onzeker
heid, De Vlaamse Kwestie, De Verlichte 
Leegte, Zachte Technieken, Nieuwe Drempels 
tot de Universiteit, 125 jaar Vrijdenken, 
Potemkln,___
Rubrieken van onze Knipselkrant: Jeugdwerk
loosheid, Orde van Geneesheren, Pausbezoek, 
C.C.C., Abortus, Universlteltsproblematlek, 
Zuid-Amerika....
Deze opsomming is natuurlijk niet exhaus
tief. Maar hoe kan je deze schat aan infor
matie nu bekomen en gebruiken? Je komt ge
woon naar ons lokaal (in gebouw Y', langs 
het kultuurkaffee) en vraagt uitleg aan 
het aanwezig V.O.-burolid over wat waar 
te vinden is. Daarna kan Je alles doornemen 
en lezen in het lokaal alwaar ook fotoco- 
pies kunnen genomen worden tegen 1,7 Bfr. 
de cople. Overigens heelwat boeken zijn 
te koop.

Wie heeft gevonden?
Studiekring Vrij Onderzoek hield op 20 
maart haar groot drugdebat. Zeker en vast 
een geslaagde activiteit met een groot aan
tal toehoorders. Bij dat debat was er een 
kleine informatiestand, verzorgt door V.O., 
alwaar men een aantal publicaties kon "IN
KIJKEN". Twee (2) van d1e publicaties: 
"Een trip van de sluier" en een boekje over 
verslaving "Verslaving" die er enkel maar 
"TER INZAGE" lagen, zijn we daar kwijt
geraakt. Men kan zich inbeelden dat we 
zulks nogal spijtig vinden. Daarom dan ook 
de vraag of iemand ons enige Inlichtingen 
kan verstrekken omtrent voornoemde publi
caties? Want we zouden die boeken toch

graag terughebben. Mensen met inlichtingen 
of met de boeken mogen die altijd bij de 
Studiekring Vrij Onderzoek in gebouw Y' 

(naast kultuurkaffee) binnenbrengen. Die
genen die dan alsnog geïnteresseerd zijn 
in die boeken kunnen hiervan Copies maken. 
Bij voorbaat dank. Vrij Onderzoek.

leden 
vergadering
STUDIEKRING VRIJ ONDERZOEK/ ALGEMENE LEDEN
VERGADERING! !!!!!!
Opgelet: Woensdag 24 april om U.OOh heeft 
in de vergaderzaal van gebouw Y de Algemene 
Ledenvergadering van Studiekring Vrij On
derzoek plaats. Op het programma staan o.a. 
de voorlegging van het moreel, akttvitei- 
ten en financieel verslag, alsook de ver
kiezing van het nieuwe buro. Aan alle leden 
gelieve aanwezig te zijn op 24 april in 
gebouw Y (geneeskundige dienst).

Schaaktornooi
Hun snelschaaktornooi was een succes : een 
twintigtal kandidaten. Hier zijn de eerst 
5 : Bogaerts Jan met 10 punten, Schols 
Joël met 9 punten, Mal filet Bernard met 
8 punten, De Ceukelaire Gert met 7,5 punten 
en Peeters Frank iet 6,5 punten.
Vanwege het succes werd er beslist dit nog 
eens over te doen en een schaakclub op te 
richten, waar ieder VUBer te recht kan. 
Inlichtingen : Jaro Bouda, Kot 254, Campus 
oefenpiein.

Te Koop:
Diverse onderdelen (lampen, uitlaat, wielen 
en banden,enz.) van een Opel Record 1900:S 
Coupé, en dit wegens een kapotte motor. 
Prijs overeen te komen. Neem dringend 
kontakt op met Walter Vermander, Triomflaan 
54, 1160 Brussel, tel. 02/641.23.28

VAKA
Graag jullie aandacht voor het volgende 
Op donderdag 11 april komt VAKA-VUB voor 
de laatste keer samen in de vergaderzaal 
van gebouw Y om 13 h.

Daar zal in het kort het moreel en finan
cieel verslag voorgelegd worden. We willen 
ook een evaluatie maken van de laatste ak
ties tegen de raketten. Een ideale ge
legenheid om je grieven te uiten ! Er zal 
ook besproken worden hoe de werking van 
VAKA het volgend akademiejaar het best kan 
starten, en hoe men de studente akties kan 
kaderen in de nationale VAKA-akties. Ieder 
is van harte welkom !

B.S.G.
3SG meldt dat er sleutels gevonden zijn. 
De eigenaar(ster) wordt vriendelijk, doch 
dringend verzocht ze af te halen, bureau 
SSG gebouw Y' naast het KK.

Oe Heer Loozen Mare, Bikschotelaan 147 te 
2600 Berchem (tel : 03 322 30 32) is een 
gepassioneerd onderzoeker van de karper. 
Hij zou graag inlichtingen winnen over deze 
goddelijke vis, in het specifieke over zijn 
voeding, de kweek en dergelijke. Via dit 
orgaan zoekt hij sympatisanten die hem ver
der kunnen helpen.

1
Studiekring Vrij Onderzoek zoekt een gewe
tensbezwaarde voor een periode van 20 maan
den. De te verrichten activiteiten zijn 
o.a. administratief werk, het organiseren 
van aktiviteiten. Onze kandidaat zou 
Hefst ook enige interesse voor vormings
werk en sociale problematiek mogen hebben.

Ben je geïnteresseerd ? Loop dan eens langs 
bij StudleKring Vrij Onderzoek in gebouw 
Y' en liefst voor 24 april . 16 H.


