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Na vier jaar Steenhaut-bewind, worden er opnieuw rektorverkiezingen in het vooruitzicht gesteld. In tegen
stelling tot vorige verkiezingen is er deze keer meer dan één kandidaat.
Het lijkt wel alsof het de hoogste tijd wordt dat aan gebouw M psychiatrische bijstand wordt geboden. De 
helft van de rektorkandidaten is alvast psychiater. Eén van hen, Prof. De Waele exhibitioneerde zijn rekto- 
rale opinies al geruime tijd in een verkiezingspamflet dat hij alle kollega’s toezond. De Moeial heeft het 
haar taak geacht om -op hoogst eigen initiatief- de 4 rektorkandidaat op te zoeken. Aan VUB-studenten 
en -assistenten!) is weliswaar geen stemrecht gegund (in tegenstelling tot de studentenafvaardiging in 
Leuven bijvoorbeeld), maar dat alles betekent nog niet dat studenten niet hoeven te weten wie vanaf *86— 
87 de 5° verdieping van gebouw M zal bewonen. Het leek ons overigens niet oninteressant om op die 
manier te schetsen hoe de unief er de komende jaren mogelijkerwijze gaat uitzien.
De neerslag van onze Interviews vindt u op pagina 2,3 en 4.
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Kwartet
De Moeial huwelijkte ilchzelf uit aan de

4 rektorkandidaten:
-Bollaert, stropop van de akademische admi
nistratie, managementsbelelder en naïeve 
optimist Inzake onderwijsvernieuwing?
- Kameraad De Waele, schijnbaar hét ant
woord op de roep, ln duistere tijden, om 

een sterke man?
- Prof. Szafran, liberaal, psychiater, Fran- 
kofoon én Jood. Daarmee de Ideale kandi
daat voor een vrije Vlaamse unief om het 

NSV te pesten?
- Prof. Loccufler, voor zo'n grote meester 
zou het rektorschap wellicht een Ideale sta
ge zljn om eindelijk de VUB te leren ken

nen.
Een heel gedifferentieerd aanbod, maar 
blijkbaar toch nlet voor Iedereen bevre

digend. Er gaan heel wat stemmen op die 
dlgend. Er gaan heel wat stemmen op die 
smeken om een deus ex machina ln de vorm 
van een S* kandidaat.

______________ FRANS.

EDITO
Het is goed om ln tijden van onzeker
heid een stevige houvast te hebben.
De eksamenperiode is zo'n tijd van 
onzekerheid. Tot voor kort was er 
voor studenten tijdens de eksamens 
m w r weinig houvast te vinden. Na
tuurlijk, er was en is nog steeds het 
eksamsnreglement maar dat beperkt 
zich grotendeels tot praktische af
spraken. Slechts een paar artikels 
zijn bedoeld als bescherming van de 
student. Het aanstellen van een an- 
budsman bijvoorbeeld. Maar al bij al 
bleef de eksamenafleggende student 
vrij machteloos tegen mogelijke wil
lekeur van de profs. Vandaar dat er 
al lange tijd gevraagd werd naar een 
decntologische kode. Hiermee wordt 
het geheel van regels bedoeld waaraan 
het akademisch personeel zich te hou
den heeft. Daaronder valt ook hun 
houding tegenover studenten.
Zo’n decntologische kode is er nu 
eindelijk gekcraen. Wellicht onder 
druk van de gebeurtenissen die zich 
in het verleden in de Germaanse filo
logie voorgedaan hebben en die begin 
vorig akademiejaar door enkele moedi
ge studenten naar buiten gebracht 
zijn.
De decntologische kode zou er nu in 
feite moeten voor zorgen dat als er 
vanwege het akademisch personeel 
machtsmisbruik is t.o.v. de studenten 
het niet meer van enkele waaghalzen 
afhangt of deze praktijken naar bui
ten gebracht worden of dat ze in alle 
stilte blijven voortduren. Als stu
dent kan je het echter moeilijk ver
oorloven om één van je professors aan 
te klagen wegens niet al te mooi ge
drag. Vooral als je nadien nog bij 
dezelfde persoon eksamen dient af te 
leggen. De nieuwe deontologische kode 
betekent dat studenten die een klacht 
willen indienen voortaan beter be
schermd zijn. Zo is bijvoorbeeld in 
geval van klacht de geheimhouding van 
de naam van de aanklager gegaran
deerd.
Toch zou de deontologische kode nog 
heel wat verbeterd kunnen worden. In
dien je een aanklacht wil indienen 
ben je verplicht de hele hierarchie 
van de VUB te doorlopen. De kans dat 
je naam tijdens die procedure uitlekt 
is niet gering. Het zou ook te mooi 
zijn indien de studenten een waar
nemer kregen in de verschillende 
tuchtraden. Maar een student die aan- 
vezig is bij het beoordelen van een 
prof, neen dat zou de rollen te veel 
omdraaien.
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EEN INTERVIEW MET DE 4 REKTORKANDIDATEN: I BRUTTI, I BUONI, I PESANTI E I CATTIVI

S z a fr a n
DM:Waarom wil U rektor worden ?

S:lk heb mijn kandidatuur gesteld omdat Ik ver
schillende problemen binnen de unlversltelt wil 
aanpakken. Als decaan van de fakulteit Genees
kunde en Farmacie lu b  ik die van ■Uchtbij leren 
kennen en het leek ine boelem! cm ’m« dnar mee 
te gaan bezighouden.

DM:Hoe wil U Uw protfrnmma bekend maken ? 

Gaat U het sohrlftelljk verspreiden zoals Uw kol- 
lega Prof. De Waele ?

S:Neen, ik ben niet van plan mijn programma 
schriftelijk te verspreiden, ik geloof dat de rek

tor een vergadering zal organiseren, de akademi
sche raad, waarin iedereen zijn standpunten kan 
bekend maken.

DM:’.Vat is Uw houding t.o.v. de regeringsmaatre
gelen, vooral de Numerus clausus is in Uw fakul
teit een heet hangijzer ?

S:Het is nlet de eerste maai dat er sprake ls van 
Numerus clausus of Numerus fixus. De fakulteit 
Geneeskunde en Farmacie, en met hen de rest 
van de VUB, is hier om principiële redenen tegen 
gekant. Dat is niet het standpunt van alle Bel-

Op onze vraag waaraan hij zijn rektorambities 
te danken heeft, verwijst Prof. Bollaert In de 
eerste plaats naar zijn persoonlijke loopbaan, 
naar zljn loyauteit ten opzichte van de VUB, en 
naar zijn overtuiging dat een vrije universiteit 
een belangrijke rol moet krijgen in Vlaanderen 
in het raam van het vrij onderzoek en de vrijzin
nigheid.
ïe n  rektoraal beleid moet uiteraard toekomstge
richt zljn. Het moet nu zeker een reaktie vormen 
op de krlsis-splraal waarin deze maatschappij 
verzeild Is en die ondermeer ook de universitaire 
middelen beperkingen oplegt. Een precieze blauw
druk van hoe een dergelijk beleid er precies 
moet uitzien valt moeilijk te geven. Een univer
siteit lelden is teamwork. Het is eigenlijk een 
puzzel, die door alle belanghebbenden moet wor
den ingevuld. Prof. Bollaert geeft graag toe dat 
hij nog druk aan het 'puzzelen is. Hij zou daarbij 
dankbaar gebruik maken van zljn kontakten met 
binnen- en buitenlandse kollega's. In eerste in
stantie tracht hij op die manier een beeld te 
krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden, 
van de noden en van de kreatieve krachten die

HET KOMT ER NU OP AAN DE 
VROEGERE POSITIEVE KRACHTEN 
TE REVITALISEREN.

op deze universiteit aanwezig zijn. Positieve 
krachten zljn er zeker, ze waren in elk geval 
aanwezig blj de oprichting en groeiperiode van 
deze universiteit. Het komt er nu op aan de 
vroegere positieve krachten te revitaliseren. Ver
der kan er enkel door Intern overleg, en door te
vens te kijken 'wat elders gebeurt' een haal
bare strategie gevonden worden. Dit betekent 
geenszins dat er daarbij naar uniforrqisatie zal 
worden gestreefd. De universiteit put haar rijk
dom net uit haar verscheidenheid. Het beleid kan 
daarom nlet méér zijn dan een breed raamwerk
w aarin  s lech ts Is vastgelegd 'w aar we naarto*
gaan’.

Uiteraard zie ik mezelf als de 
meest geschikte kandidaat.

gische universiteiten. Als het toch op politiek 
vlak doorgevoerd wordt, mag de VUB niet lijd
zaam toezien en moeten er maatregelen getrof
fen worden.
DM:Wat hebt U voor op de andere kandidaten
7
S:Dat moeten de kiezers weten : ik meen eigen
schappen te bezitten die me geschikt maken voor 
het rektorschap, de kiezers kunnen zich baseren 
op m ijn houding tijdens de drie jaar dat ik de

caan ben geweest.Uiteraard beschouw ik mezelf 
als de geschikste kandidaat : anders had ik me 
niet verkiesbaar gesteld.
DM:ln sommige universiteiten beslissen de studen
ten mee over het rektorschap. Ziet U daar iets 
in ?
S:Die evolutie zit erin: de Raad van Beheer 
heeft een nieuw statuut tt'.t bespreking gesteld, 
dat de mogelijkheid ïou bieden om het weten
schappelijk personeel mee te laten kiezen. Ik ben 
daar zeker nlet tegen, het hoort bij een demo- 
kratische evolutie van de universiteit. En de VUB 
is de reaktionairste universiteit niet...
DM:Hebt U al een chauffeur op het oog ?
S: Eerlijk gezegd heb ik nog niet aan zo'n 
praktische aangelegenheden gedacht.

Bollaert
Prof. Bollaert kan men alvast nlet verwijten nlet 
vertrouwd te zljn met het rellen en zeilen van 

een universiteit.
Mgestudeerd ln 1957 aan de RUG, als licentiaat 
in de lichamelijke opvoeding, bekleedde hij al 
snel enkele leidinggevende funkties in een aantal 
sport- en vrije tijdsverenlglngen, tot zelfs blj het 
ministerie van Kuituur. Vanaf 1962 is hij verbon
den (aanvankelijk nog deeltijds) met de Brusselse 
unlversltelt en sinds die tijd heeft hij er reeds 
wat voorzitterspostjes opzitten (o.m. dat van de 
Sociale Sektor, thans ls Prof. Bollaert vooral be
kend als voorzitter van de Onderwijsraad en van 
het HILOK). Voorts sleet hij heel wat jaren ln 
verschillende kommjssies van de VUB, zowel van 
akademiese, financiële als organlsatoriese aard. 
Uiteraard omvat een universiteit meer komponen- 
ten dan interne kommissies. Ook met het eigen
lijke onderwijs, research, de distributie van uni
versitaire kennis aan de buitenwereld en de 
dienstverlening aan derden is deze rektorkandl- 

daat vertrouwd.

menten aan de opleiding worden toegevoegd die 
gekoppeld zijn aan de nieuwe eisen die de maat
schappij stelt. Daarbij mag nlet vergeten worden 
een bepaalde mobiliteit bij de student aan te 
kweken, ook kwa mentaliteit. De student moet 
gewapend worden om te leven ln een dynamische 
maatschappij.
De manier waarop de VUB haar onderwijs organi
seert moet eveneens geoptimaliseerd worden. 
Prof. Bollaet verwijst hier ook naar de student
gerichte initiatieven die onder zijn voorzitter
schap in de Onderwijsraad werden genomen. Deze 
raad boog zich ondermeer over de problematiek 
van het examenreglement, men bekeek er de pro
gramma's op een krities manier wat betreft de 
studiebelasting en de samenhang van de kurriku- 
la, er werd ook gtracht een optimale begeleiding 
te verzorgen voor werkstudenten. De onderwljs- 
kredieten konden bovendien verhoogd worden (32 
miljoen in 1983, 59 miljoen in 1986). De kroon 
op Prof. Bollaerts onderwljsvernieuwende aktivi- 
teiten noemt hij zelf het in de Onderwijsraad ge
lanceerde raamprojekt 'kwaliteitsverbetering van 
het Onderwijs'. Daarin wordt reeds hard gewerkt 
aan de uitbouw van verschillende zelfstudiecentra 

(o.m. met de hulp van de computer) en van een 
audlo visueel centrum. De Onderwijsraad organi
seerde verder een ultgebrelde lezingenreeks voor 
het akademles personeel over onderwijsvernieuw
ing. Hopelijk wordt daaruit de nodige Inspiratie 
geput voor de uitbouw van een toekomst gericht 
onderwijs.

WE HEBBEN ER ALLE BELANG 
BIJ DE HERSENEN VAN DE 
JONGEREN MAKSIMAAL TE ONT
WIKKELEN EN TE BENUTTEN.

Verder wenste deze rektorkandidaat de sociaal- 
kulturele dimensie van deze universiteit te verde
digen. Een ekonomische reduktle periode zoals

Bollaert: Het beleid van een universiteit is teamwork.

Het spreekt vanzelf dat een nood aan interdisci
plinaire samenwerking zich opdrlngt. In de Onder- 
zoekssektor werden overigens reeds Impulsen In 
die zin gegeven. Naast het doorbreken van fakul
taire grenzen moet men zich tevens openstellen 
voor zaken buiten de universiteit, Europa en an
dere internationale uitdagingen. Er moet zeker 
gestreefd worden naar een aansluiting bij allerlei 

ËG-initiatleven inzake onderwijs, onderzoek e.d. 
(COMETT., FAST., DELTA., ESPRIT., ERASMUS.) 
Een industrieel beleid kan daarbij op de voorg
rond treden, toch dienen daaraan etiese grenzen 

te worden gesteld: een universiteit mag zich niet 
aan de industrie verkopen.

Op een vraag naar rektorale standpunten over 
zaken die wellicht dichter blj de studenten lig
gen, benadrukte Prof. Bollaert in de eerste plaats 
een streven naar de kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs. Slechts door kwalitatief hoogstaand on
derwijs aan te bieden kan de VUB haar reputatie 
en imago bevorderen t.o.v. alle potentiële ge
bruikers. Enerzijds moet er getracht worden de 
universele waarde van de universiteit te bewaren 
door de studenten een polyvalente basis aan te 
bieden, terwijl aan de andere kant nieuwe ele

we die nu doormaken, dringt ons een te utilitaire 

houding op. Daarbij dreigt men te vergeten dat 
een unlversltelt ook burgers moet maken, die be
schikken over de nodige sociale weerbaarheid en 
een kritiese zelfstandige persoonlijkheid. De So
ciale Sektor mag In geen geval worden afge
bouwd, ze moet Integendeel nog worden ultge- 
breid. De Indeksering van het inschrijvingsgeld 
kan ook ln deze optiek worden afgekeurd. Ze 
vormt een nieuwe rem op de ontplooiingskansen 
van de jongeren. Bovendien zljn er andere moge
lijkheden om financiële middelen te verwerven. 
België kan nlet terugvallen op haar grondstoffen, 
het moet beroep doen op zljn grijze stof, zljn 
hersenen, om de krisis te overwinnen. We hebben 
er alle belang blj die grijze stof van de jongere 
maksimaal te ontwikkelen en te benutten.(Waarop 
Prof. Bollaert een Engelse cartoon te voorschijn 
haalde die duidelijk Illustreerde dat het licht aan 
het einde van de tunnel niet ver meer af 
scheen.)

L o c c u fie r
Professor Loccufier 1b dekaan van de fakulteit 
voor ekonomtfche, sociologische en politieke 
wetenschappen. Lv.m. de verkiezingen stelde hij 
een nota op met als titel :"Krachtlljnen van een 
ontwikkelingsbeleid voor de V.U.B." Die nota is 
echter nlet bedoeld om ruim verspreid te 
worden. Dus laten we de kandidaat zelf aan het 

woord.

DM: Waarom wilt u rektor worden?

SL: Mijn antwoord daarop ls zeer klaar en duide
lijk. Ik vind de V.U.B. een zeer waardevol pro
jekt voor de Vlaamse en de Brusselse gemeen
schap en dat degene die op de ontwikkeling van 
dit projekt een visie heeft, zowel voor de 
onderwijs aktivltelten als voor het wetenschappe
lijk onderzoek, alsook Lv.m. het interne beheer, 
dat die dat ln de eerste plaats moet kunnen 
uitdrukken. En dat kan aan een vrije unlversltelt 
zeker. Maar niet alleen uitdrukken, hij moet ze 

ook kunnen realiseren. Ik heb een bepaalde visie 
op deze punten waarvan lk denk dat ze realis
tisch genoeg ls om gerealiseerd te kunnen wor

den.

DM: Hoe maakt u die visie bekend?

SL: Zeer eenvoudig. Ik denk nlet dat wij In de 
maalstroom moeten geraken van de politieke 
partijen, die wanneer ze een kandidaat naar voor 
willen brengen dit doen op de ons bekende wijze 
van reklame of zeer zwaar geladen aktivltelten 
die aanleiding kunnen geven tot meetings en 
dergelijke. Op dit ogenblik denk lk dat de fakul
teiten zich zeer bewust zljn van de draagkracht 
van de nieuwe rektor. Zodanig dat er een aantal 
uitnodigingen komen vanwege die fakulteiten, 
zijnde de fakulteit Toegepaste Wetenschappen en 
de fakulteit Geneeskunde; en er zuilen er waar- 
achljnlljk nog een aantal andere zljn die ook ln 
die richting zullen gaan. Op die bijeenkomsten 
kunnen we de denkbeelden en de visies die we 
hebben zeer klaar en duidelijk stellen. Plus dan 
ook nog -voor mij het belangrijkste- antwoord 
geven op de ter plaatse gestelde vragen en 
wanneer men vragen krijgt wil dat meestal 
zeggen dat dit ook de poblemen zljn waarmee 
men begaan ls en Je kunt dus daar onmlddeltjk 
een direkt antwoord op geven.

WË MOETEN MEER AAN 
MANAGEMENT DOEN. DOOR 
EFFICIËNTER TE WERKEN KRIJ
GEN DE BESTAANDE DIENSTEN 
MEER MANAGEMENTSRUIMTE.

DM: U zet dat u zich ook met het Intern I 
heer, de administratie, wil bezighouden. Dus niet 
alleen met academische aangelegenheden.

SL: Wel, wat het Intem beheer betreft moet men 
nlet vergeten dat lk uit een fakulteit kom, uit 
een opleiding kom, zijnde de ekonomle en de 
bedrij fsekonom le. Zodanig dat dit voor mij pri
mordiaal ls. De unlversltelt, ook de sociale 
sektor dus, zal ln de komende Jaren met een 
groot aantal besparingsmaatregelen gekonfronteerd 
worden. Dat wil dus zeggen dat we minder geld 
zullen hebben, maar dat er van de unlversltelt 
als dusdanig meer zal geëist worden, op het 
niveau van het onderwijs, op het niveau van de 
studentenopvang en ook op het niveau van het 
wetenschappelijk onderzoek. We zullen dus met 

minder geld meer moeten doen.
Het geld dat we ultgeven aan het administratief 
beheer moet dus op een zeer efficiënte manier 
gebruikt worden. U zult natuurlijk de vraag 
kunnen stellen hoe lk dat ga realiseren. Wel, wij 
moeten ertoe overgaan om de aktlviteiten van 
de administratie te beperken tot de Juiste aktivi- 
telten. Dus dat wil zeggen dat er heelwat sane
ringen moeten gebeuren ln verband met die 
aktivltelten. Ik zou zeggen versobering ln de 
administratieve geplogenheden van deze unlversl

telt.
Heel de administratie moet geprofessionaliseerd 
worden. We hebben de potentlalltelten, zijnde op 
dit ogenblik de Informatica. Er moet heel wat 
verbeteren aan de administratieve toevoer, van 
admlnlstratlegebrulker naar de administratie. Het 
Is normaal dat nlet alles heel goed verliep ln de 
vorige 15 Jaar, omdat er een opbouwfase ls en 
eens die opbouwfase voorbij moet men rationali
seren en dat zit er nu ln. We moeten meer aan 
management gaan doen, door efficiënter te 
werken krijgen de bestaande Jlensten meer 
managementrulmte. Daarbij moeten de Raad van 
Beheer en de andere raden zich meer met het 
eigenlijke beleid van de unlversltelt kunnen 

bezighouden.
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DM: De toestroming naar ‘de unlversltelt l.v.m. 
numerus clausus, matutttemyxarflen enz. Wat ls 
uw viste daarop? »  ' r *

SL: Ik zou eerst het probleem willen behandelen
van de toestroming. Op dit ogenblik zitten we
in een zeer moeilijke Fase. Een fase waarin wij
als V.U.B. waarschijnlijk een minder grote toe-

Loccufier: Managementsvlsies.

stroming zullen krijgen door het feit dat er 
ondermeer een vrij sterke blokkering geschiedt 
ln het rijksonderwijs. De strijd die op dit ogen
blik gaande is rond het rijksonderwijs zal nefaste 
gevolgen hebben, ook op de aanbreng naar onze 
universiteit toe. Besparingen allerhande in het 
rijksonderwijs zullen als gevolg hebben dat er een 
verder onevenwicht bestaat tussen vrij en rijks
onderwijs en tot hiertoe hebben wij een zeer 
grote aanbreng gehad van dat rijksonderwijs.
Dan wat betreft numerus clausus. Ik ben reeds 
Jaar en dag degene die zich daartegen grondig 
verzet. En vooral de manier waarop dit dus nu 
wordt uitgebouwd is volgens m ij een echte blaam 
voor de universiteit. In deze zin, dat er wordt 
aangedrongen op het Invoeren van nog strengere 
normen ln de eerste kandidatuur. Duidelijk om 
minder mensen te moeten onderwerpen aan de 
numerus clausus, om ze nlet te laten overgaan 
naar het tweede jaar. D it ls een regelrechte 
kaakslag voor de universiteiten omdat ze zelf 
nlet bekwaam geacht worden.

DE VOORBEREIDING VAN DE 
VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

DM: De overheid oefent dus druk uit?

SL: Natuurlijk, het gaat bv. over de geneeskunde, 
numerus clausus ls daar geponeerd geworden. WIJ 
zien natuurlijk dat de verhouding artsen/patiënten 
vrij onevenwichtig Is, maar we moeten ook gaan 
kijken naar de struktuur van hun aktivltelten. 
Wanneer we horen dat dus de artsen -en zeker 
de huisartsen- een gemiddelde werktijd hebben 
van tussen de 60 en de 70 uren per week. Wel, 
dan Is er daar een onevenwicht te merken, lk 
geloof dat we eerder daar naar struktuurwljzl- 
gtngen moeten gaan dan naar numerus clausus. 
Ten andere, het ls duidelijk dat ln at de landen 

waar numerus clausus Ingevoerd geworden ls, dit 
opnieuw aanleiding gegeven heeft tot elltevormlng 
ln de geneeskunde, en lk geloof nlet dat wij dat 
moeten aanmoedigen. Ik zal mij ertegen verzet
ten in de echte zin van het woord.

DM: Wat hebt u voor op de andere kandidaten? 

SL: Wel, ik denk een visie. Een visie op verschil
lende niveaus, maar een vlsle die gesteund ls op 
een wijze van de problemen aan te pakken, 
zijnde een managementvlsle. En lk ga ervan uit 
dat wanneer wij die managementvlsle nlet krijgen 
binnen de grenzen van onze unlversltelt, dat deze 
universiteit zal blijven stagneren op het niveau 
van een kleinschalige Instelling. Op dit ogenblik 

wordt er gevraagd aan de universiteit zich in te 
schakelen op Europees vlak waar een grootscha
ligheid van onderzoek gevraagd wordt.
De universitaire gettieenschap moet niet kiezen 
voor een persoon», maat wel voor een vlsle op 
de verschillende problemen en op een visie die 
aanleiding geeft ^ot de verdere uitbouw van de

unlversltelt. Ik zou met deze unlversltelt de 
voorbereiding willen doen van de vierde Indus
triële revolutie, daarvoor is een degelijke vlsle 
nodig.

DM: Op de V.U.B. mogen alleen professoren 
stemmen blj de rektorverklezlngen. In Leuven bv. 
ook een aantal studenten. Wat vindt u daarvan?

SL: Dat is Inderdaad totaal kontradlktorlsch. 
Waarom, wel omdat eens dat men rektor Is, men 
in een hele andere situatie komt te staan. De 
rektor wordt degene die door al de geledingen 
van de unlversltelt over het beleid en de admini
stratie van de unlversltelt verantwoordelijk 
geacht en gesteld wordt, ls het nlet materieel, 
dan toch moreel. En Inderdaad, hij wordt maar 
door een deel, uiteraard een belangrijk deel, van 
die universitaire gemeenschap verkozen. Ik denk 
dat wij in de toekomst zullen moeten overgaan 
tot een wijziging van dat patroon. Op dit ogen
blik zljn er nog een aantal achterhoedegevechten 
om dit te beletten. Ik denk nlet dat dit een 
goede zaak ls, en wanneer men verantwoordelijk 
Is voor het geheel, moet men door het geheel 
mede aangeduld worden.

Uit de nota van Prof. Loccufier halen we enkele 
standpunten die nlet aan bod kwamen ln het 
gesprek.

...de V.U.B. moet haar vrijzinnig karakter verder 
benadrukken. In een periode van versterkt natio
nalisme, racisme en onzekerheid dient ze meer 
dan ooit mensen te vormen met een open en 
vrijzinnige vlsle.

...de V .U .a  moet dringend een sociale en kultu- 
rele draaischijf worden ln de Vlaamse en Brussel
se gemeenschap.

...de aanwezigheid van de V.U.B. in de derde 
wereld en andere landen moet verder uitgebouwd 
worden.

De Waele
Psychiater en gevangenlsbeheerder. Professor De 

Waele, dekaan van de fakulteit Psychologie en 
Pedagogie, ambieert nu ook het rektorschap. Hoe 
zal de VUB er uit zien met J.P. De Waele aan 
het hoofd? Krijgen we versterkte muren rond de 
kampus? O f wordt de hele administratie onder
worpen aan een psychologisch onderzoek? Krijgt 
De Waele de dlrekteur generaal op de sofa? Een 
"Case Study".

DM: Waarom wil u rektor worden? Wilt u lets 
fundamenteels veranderen?

DW: Ja, fundamenteel veranderen, dat ls veel 
pretentie hebben. Ik weet nlet of men dat kan.
Ik ben al zeer lang blj de VUB betrokken. Ik ben 
ln feite tot mijn grote verwondering, één van de 
oudste. Ik ben er blj sinds 1961, toen we nog als 
nederlandstallge afdeling bestonden ln de schoot 
van de ULB. Ik heb dus ook de splitsing meege
maakt en het feit dat wij in 1971 rechtspersoon
lijkheid kregen. Ik heb dus een bepaalde voorstel
ling van wat de VUB zou kunnen worden en 
vooral hetgeen wij bij de oprichting gedroomd 
hebben dat ze zou worden. Dromen zljn nlet 
noodzakelijk krlterla waaraan men de werkelijk
heid moet meten, meestal ls het het omgekeer
de. Maar ik vind, dat er tussen dat algemeen op
zet dat ons voorzweefde en aan de andere kant 
de werkelijkheid zoals die er vandaag uitziet, 
zulke grote verschillen ontstaan zijn dat er lets 
moet gedaan worden.

DEZE UNIVERSITEIT IS EEN VAN 
DE MEEST SCHIJNHEILIGE IN
STELLINGEN DIE IK KEN.

Ik weet zeer goed dat het eigenaardig mag lijken 
rektor te willen worden als men op het einde 
staat van een akademische karlerre maar Juist 
omdat ik aan het einde sta van een akademische 
karlerre zou lk het geheel liever beëindigen met 
het geven van bepaalde Impulsen die als doel 
hebben een reeks scheefgegroeide situaties te 
verbeteren en tn die banen te leiden die veel be
ter beantwoorden aan hetgeen we ons vroeger 
voorgesteld hadden als een vrijzinnige vooruit
strevende Vlaamse universiteit.

DM: Scheefgegroeide situaties?

DW: Wat bijvoorbeeld als eerste moet veranderen 
ls de manier waarop een kieskampagne gevoerd 
wordt. Denk toch eens na, enkele Jaren geleden

werd een rektor verkozen zonder tegenkandidaat. 
Wat ls dat voor een verkiezing, geen verkiezing. 
Andere keren was de kandidaat reeds aangeduid 
op voorhand. Nog nooit heeft een rektorkandidaat 
zljn principes zwart op wit uitgelegd. Dat vind 
lk abnormaal. Nu, mijn waarde kollega's die mijn 
tegenstrevers zijn hebben heel wat dingen te ver
tellen, tenminste lk veronderstel het. Waar is 
hetgeen waarvoor ze ultkomen? Wat zullen ze 
veranderen, wat willen ze verbeteren? Wat ls hun 
positie tegenover een reeks problemen? Ik wacht. 
Er ls geen diskussie. Deze unlversltelt ls één van 
de schijnheiligste Instellingen die ik ken. Er 
wordt zogezegd over alles gedlskussleerd, maar

DE REKTORVERKIEZING ZAL DE 
IDEOLOGISCHE EN POLITIEKE 
KRACHTVELDEN VAN DE VUB 
BLOOTLEGGEN.

gaat men overal kijken dan wordt er nergens ge- 
diskussleerd. En wanneer er gedlskussleerd wordt 
dan ls het met de gekende methode van "double 
talk". Men denkt aan het ene en men zegt het 
andere. Wel Wel om daar een einde aan pogen 
te maken heb lk gedacht dat lk mij kandidaat 
moest stellen. Al was het maar om kandidaat te 
zijn, nlet noodzakelijk om het te halen maar, om 
door mijn kandidatuur te stellen, het op een heel 
andere manier te doen. Met het programma dat 
ik opgesteld heb geef lk heel duidelijk mijn per- 
spektief. Ik meen dat men met dit programma 
zich een zeer duidelijk Idee kan vormen van wat 
ik bedoel.

Doelen hebben mijn eminente kollega's schijnbaar 
nlet. Of ze willen er nlet voor ultkomen. Volgens 
mij durven ze er niet voor uit komen. Uit puur 
opportunisme. Omdat ze zich Inhoudelijk willen 
plooien, kronkelen en draaien naar de situaties 
die ze gaan ontmoeten. En waarschijnlijk^ ik durf 
die hypothese stellen, omdat ze geen ideeen heb
ben. Daar ben ik bijna zeker van. Moesten ze 
maar een half Idee hebben, ze zouden er een 
halve bladzijde mee opvullen. Het is gemakkelljk 
wat zlj doen. Ze kunnen me op mijn programma 
aanvallen, weerleggingen ultvinden. Maar dat kan 
mij nlet schelen: zij hebben geen programma ver
spreid. En ik wacht nog altijd tot zij het doen. 
Dus indlen lk geen rektor verkozen word kan ik 
nog altijd zeggen "waar zijn uw doelstellingen".

DM: Wat staat er dan in uw programma?

DW: Goed, daarin staan de dingen die mij niet 
gaan. Voor deze universiteit stelt zich het prob
leem van een strategie. En het eerste probleem 
blj het ontwerpen van een strategie is de vraag 
naar de doelstellingen, het globaal perspektief. 
Bijvoorbeeld onze doelstellingen i.v.m. de DIRV. 
Gaan we die over ons heen laten gaan of inte
gendeel gaan we pogen lets te doen. Ik vind dat 
wij onze talentenjacht moeten op touw zetten. 
Dat we kansarmere jongeren die hoogbegaafd zijn 
speciaal moeten pogen te behandelen. Dat er 
daar een verantwoordelijkheid ls tegenover het 
Vlaamse volk die nlet opgenomen wordt. Ik vind 
dat daar niks voor wordt gedaan. En men moet 
maar gaan gaan kijken naar de sociale samenstel
ling van de studenten en men zal onmiddellijk 
weten vanwaar ze komen.

Een ander punt: de emancipatie van de vrouw, 
lk heb In de Raad van Beheer geprotesteerd, on
der gelach van mensen die absoluut geen ervaring 
hebben met zulke dingen, tegen de striptease.

DM: De striptease georganiseerd door het BSG, 
naar aanleiding van haar 150-Jarlg bestaan.

DW: Striptease ls een gedeeltelijke vorm van 
prostitutie. Wij kunnen dat hier niet dulden. Ik 

was helemaal tegen die striptease. Het Is mens

onterend tegenover de vrouwen. Dat wil nlet 
zeggen dat ik de schoonheid van naakte vrouwen 
nlet kan appreciëren maar nlet wanneer het ult- 

gebult wordt en ln het circuit van de betaalbare 
en dus ultbuitbare werkprestaties komt. Absoluut 
nlet. Het lichamelijke van de mens ls niet te be
talen. Het spijt mij zeer, biefstuk kan Je betalen 
maar nlet de billen van een vrouw.

Ik was dus helemaal nlet gelukkig met die strlp- 
tease want Ik denk dat de emancipatie van de 
vrouw een zeer essentieel element ts. Ik betreur 
het dat er nlet genoeg vrouwen ln de RvB zit
ten. Hoe komt dat? Waarom kiest men nlet voor 
meer vrouwelljke professoren? en waarom ls er 
nu geen dame die rektor kan worden?

DM: Nog enkele andere scheefgegroeide situaties 
die u tegen de borst stuiten.

DW: Nergens aan deze universiteit, misschien is 
het om studenten te winnen, legt men aan de 
studenten uit wat men onder Vrij Onderzoek ver
staat. Wat men onder vrijzinnigheid verstaat. Wat 
voor verschillende vormen van vrijzinnigheid bes
taan! Vroeger, op de ULB, werd dat wel gedaan.

Er was Iemand die les gaf in bijna alle fakultel- 
ten en die de betekenis van vrijzinnigheid blj- 
bracht zodat de studenten een Idee hadden van 

hetgene waar wij voor uit kwamen. Nu, waar 
wordt dat nog gedaan? Wie is de professor die 
een verband legt tussen het ideologische profiel 
van de universiteit en het onderwijs. Ik weet het 
nlet.

DM: De VUB moet zich meer profileren als vrij
zinnige universiteit. En verder?

DW: Er zljn nog veel andere zaken. Europa bij
voorbeeld. Nu ls er dat programma van de EEG: 
"Erasmus" (nvdr: Erasmus ls een uitwisselings
programma. zie DM nr. 10). Eindelijk gaat er 
iets komen. Waarom proberen we niet te beko
men dat alle studenten minstens één maand ln 
het buitenland kunnen studeren. WIJ zljn Vlamin
gen, wij kunnen maar als Europeanen ergens lets 
verwezenlijken. Waar we toe moeten komen is 
dat de studenten in hun opleiding een internatio
naal, vooral Europees, aspekt Inbouwen. Is dat 
nu zo moeilijk? Welk gebruik heeft men gemaakt 
van onze uitzonderlijke goede ligging, te Brussel, 
tegenover al wat Europees Is om deze universi
teit een uitstraling en middelen die van Europees 
formaat zijn te geven. Het spijt me, lk zie het 
niet. Het Erasmus-programma dat nu ln werking 
gaat treden komt van de EEG. Wat komt van 
hier?

Kijk naar de ontwikkelingslanden. Er is hier een 
programma, lets dat zo'n komieke naam heeft 
... euh, wat is het alweer ... VUBAROS. Bah, het 
trekt op nlet veel. Dat zljn zo amateurs.

ALS MEN NIET IN STAAT IS OP 
ZIJN WETENSCHAPPELIJK GEBIED 
TE PRESTEREN DOET MEN ER 
MAAR DE ADMINISTRATIE . VAN.

Iedereen die daar belangstelling voor heeft, de 
ene meer, de andere minder, doen daar ergens 
aan mee. Maar dat is toch ondenkbaar, het is 
één van de grote assen van een universiteit, die 
maar aantrekking zal uitoefenen wanneer men 
ziet dat het een instelling Is die een doel heeft. 
Noord-Zuid-Oost-West. Dat ls allemaal zo klaar 
en zo duidelijk.

Een ander punt is het onderwijs. Afgezlen van 
het feit dat het internationale karakter ontbreekt 
in de opleiding, waar ls de kuituur? ln het Kul
tuurkaffee? Waar zljn de tentoonstellingen? Waar 
zijn de schilders? Waar zljn de konserten, modern 
of klassiek? Waar zljn de dichters en de schrij
vers die tets komen vertellen? KIJk nu, bijvoor
beeld een debat tussen Maurice De Wilde en Hu
go Claus. Beide hebben de geschiedenis van de 
kollaboratie beschreven. De ene die door weten
schappelijk onderzoek een historisch overzicht van 
de kollaboratie geeft en de andere die door zljn 
kreatieve Inbeelding en zijn persoonlijke erva
ringen er een prachtig tafereel van schildert. 
Jonge mensen die zo'n debat meemaken zullen 
het hun hele leven nlet vergeten.

DM: Nog scheefgegroeide bomen?

DW: Er bestaat geen diskussie tussen de verschil
lende disciplines. Als professoren en assistenten 
uit verschillende fakulteiten met elkaar spreken 
dan is dat over de Raad Van Beheer en nlet over 
akademische kwesties. En zo komen we tot een 
probleem dat Ik voor zeer belangrijk houd en dat 
de pest ls voor deze universiteit. Dat is de be
stendige mengeling tussen akademisch en admini
stratief beleid. Wat buitengewoon ls, is dat heel 

wat leden van het akademisch personeel vrijwel 
voltijds aktief zljn ln het administratief beleid 
van de Instelling. Als zij dat doen dan kunnen 
zlj hun akademische funktles toch nlet goed ver
vullen. Wat zljn dat voor mensen die men overat 
van kommissie naar kommissie ziet lopen? Die 
manager spelen? En lk weet dat tenminste twee 
van de kandidaten voor het rektorschap zich 
voordoen als managers.. Er moet beter ge
managed worden alhier en aldaar. Ik vind dat een 
kinderachtige en belachelijke opvatting van wat 
een unlversltelt is. Een universltiet is om te be
ginnen een akademische instelling. En lk geloof 
dat dat een vlucht ls, een vlucht uit de lnkompe- 
tentle. Uit een soort Inkompetentle naar een ver
onderstelde andere kompetentle. Ik geloof dat als 
men nlet ln staat ls op zljn vakgebied weten
schappelijk te presteren men er dan maar de ad
ministratie van doet. Het ls hier een echte ziek
te, superadmlnlstrateurs uit het akademisch per
soneel. Ik herhaal het nogmaals: Indlen zij zoda
nig geïnteresseerd zijn in administratief werk, 
hoe vervullen ze dan hun akademisch werk. En 
als zlj zich als administrator ontpoppen dan Is 
de vraag: wat doet de administratie? Maar men 
kan dat nlet zo ver laten gaan. Ik vind dat het 
boerenbedrog Is en een zeer gemakkelljke manier

Vervolg op pagina 4



4
4  Kandidaten
Vervolg van pagina 3

om mislukte karierres te doen doorgaan alsof 
ze geslaagd waren. Ik geloof dat we de middelen 
hebben om dat toch een beetje gescheiden te 
houden. Het ls nlet waar dat de administratie 
zo slecht ls dat professoren en het wetenschap
pelijk personeel er zich moeten mee bezig hou
den.

Maar lk vind het zeer verdacht, al die profes
soren die ln 100 kommissies zitten. Er zljn een 

aantal dingen die men moet doen, maar het stel

selmatig altijd over management hebben...? Het 
ls een denkfout die men 'Instrumentalisme' zou 
kunnen noemen. Dat betekent het altijd denken 
aan middelen die men moet hebben, het zich op 
middelen konsentreren alsof, als men middelen 
bezit, daaruit als vanzelf doelstellingen zouden 
ontstaan. Dat ls kompleet Idioot. De middelen 
groeien vanuit de doelen en nlet omgekeerd. Na
tuurlijk, als men zich (jeen doelen kan stellen, 
wanneer men geen ldeeen heeft, dan kan men 
zich slechts bezighouden met middelen, het is 
trouwens een koncept dat ontleend is aan de 
kapitalistische maatschappij waarin wij leven. Dat 
is de koncentratle op middelen. WIJ kunnen nlet 
voorbij het algemeen middel -het geld- waaraan 
iedereen gedwongen ls, helaas, zeer dikwijls te 
denken. Transponeer dat "mlddelendenken" dat 
blind ls voor doelen, in de aktiviteit van een or
ganisatie dan krijgt men dat "Instrumenteel den
ken" van onze pseudo-adminlstratoren die hun In- 
kom petentie op w eten schappelijk  gebied pogen 
te verbergen door administratieve aktivltelten.

Dan is er de Raad van Beheer en de getikte pro- 
tokol. Daar zou men fantastische lessen sociale 
psychologie over kunnen geven. Er zljn potsler- 
lijke gebeurtenissen aan de gang de laatste tijd 
zoals bijvoorbeeld de diskussie over het organiek 
statuut of de reorganisatie van de administratie. 
Niemand legt uit hoe de administratie nu geor
ganiseerd Is, niemand weet dat trouwens, maar 
men maakt wel ingewikkelde dokumenten over 
hoe ze georganiseerd moet worden, dat wordt ook 
al door niemand begrepen. Het is bovendien on- 
middellljk duidelijk dat het nlet om een reorga
nisatie gaat maar wel om personen. Een typisch 

VUB-verschljnsel bij al die admlnlstratoren-pro- 
fessoren. Men bedoelt één ding en men zegt lets 
anders. Double talk van begin tot het einde. Hoe 
wil je als Je aan personen denkt ernstig aan een 
reorganisatie van de administratie komen?

DM: Studentenzaken komen nlet bepaald veel 
voor ln uw programma.

DW: lk heb ln mijn programma de problemen van 
de studenten maar Indlrekt aangehaald omdat de 
studenten in de huidige stand van zaken, men 
mag het betreuren of nlet, nlet direkt betrokken 
zljn in de stemmlngsprocedure. De studenten 
worden dus Indirekt vermeld In mijn programma 
maar ze worden zeker daar vermeld wanneer het 
gaat over de organisatie van de kolleges zelf. 
Waar men absoluut nog aan dat antiek systeem 

van op bepaalde dagen, op bepaalde uren, van 

week tot week dezelfde kolleges te geven ln 
plaats van, wat door de efficiëntie duidelijk aan
bevolen wordt, de leerstof te groeperen. Wanneer 
men één of twee maand op een groep homogene 
vakken gewerkt heeft dan kan men het bijna nlet 
anders doen dan het kennen. Na één of twee 
maand legt men eksamen af en heeft men een 
hele blok stof achter de rug, men heeft dan even 
tijd om uit te blazen en nadien begint men aan 
een nieuw pakket. Het is nlet normaal dat alle 
kursussen door elkaar lopen. Er zijn analogieën 
tussen bepaalde vakken, dat valt nlet te ontken
nen. Moest men kursussen groeperen in de tijd, 
en de duur van het onderwijs korter maken, dan 
zouden de docentennlet anders kunnen dan over
een komen over hetgeen ze vertellen. Het zou 
ook een serieuze ekonomle aan tijd betekenen. 
D it ls een didaktlsche Innovatie die m ij van be
lang schijnt.

DM: U zei dat de studenten nlet direkt betrokken 
zljn bij de rektorverkiezlngen. In Leuven zljn ze 
dat bijvoorbeeld wel. Daar mogen een bepaald 
aantal studenten meekiezen voor de rektor. Ik 
was vorige week ln Wenen en daar tellen de 
stemmen van de studenten voor 25% van het to

taal.

DW: ln alle oprechtheid kan lk u zeggen dat lk 

over stemrecht voor de studenten blj rektorver- 
klezlngen geen vast Idee heb. Ik vind dat een 
probleem dat eerst zorgvuldig moet onderzocht 
worden om te weten waar de Invloed van de stu
denten Juist moet gelden. Er ls een fundamenteel 
probleem. De studenten blijven hoogstens 4 tot

5 Jaar aan de unlversltelt, en het is nu eenmaal 
zo dat rektoren en andere leden van de RvB ge- 
woonltjk langer blijven. Men kan toch moeilijk 

de aanwezigheid van bepaalde mensen In bepaalde 
organismen afhankelijk maken van een momentele 
bezetting van studenten en assistenten. Het gaat 
er niet om maatregelen te nemen die een be
stendige invloed hebben door mensen die niet be
stendig blijven. Het gaat er om stemrecht te ge
ven dat evenredig is aan de duur van de Invloed 
die diegene die stemt heeft.

Het ls ondenkbaar dat men stemrecht geeft dat 
een Invloed uitoefent die veel langer zou duren 
dan de aanwezigheid van diegene die stemt. An
derzijds zeg ik ook niet dat het stemrecht be
perkt moet zijn. Het staat vast dat een generatie 
studenten die ln één bepaalde richting stemt haar 
konklusles qua richting nlet kan opleggen aan de 
volgende generaties. Men kan zich de vraag stel

len op welke gebieden het zlnvol zou zljn dat 
studenten advies kunnen uitbrengen. Over welke 
punten moet dat dan gebeuren? Punten die her
nieuwbaar zljn qua toepassing, of niet? Het zou 
zeer zorgvuldig onderzocht moeten worden. Voor 
zover ik weet ls over het stemrecht van studen
ten nog geen onderzoek verricht. Men geeft 
slechts voorbeelden uit het buitenland, daar mag 
men hier geen konklusles uit trekken. Het gaat 
er om eerst de vraag te stellen voor men ze 
probeert op te lossen met slogans, men moet kij
ken in een hele waaier van mogelijkheden. Men 
zou dit kunnen simuleren om te kijken wat zo'n 
stemrecht precies geeft. Voor de rest ben lk er 
absoluut nlet tegen dat de studenten partlcipl- 

ëren.

DM: De studenten hebben de laatste tijd een 
licht protest aangeheven tegen de bezuinigings
maatregelen van de regering in verband met de 
unlverslteiten. Wat moet de universitaire overheid 
doen tegen die maatregelen?

DW: Dat ls een vraag waar lk moeilijk op kan 
antwoorden voor ik verkozen ben; een rektor 
moet dit samen met zijn equlppe uitdenken. Een 
antwoord op deze vraag zou laten veronderstellen 
dat men een parate formule op zak heeft om die 
problemen op te lossen. Het zou onrealistisch zljn 
de zaken op die manier te bekijken. Iedereen ls 
natuurlijk tegen de regeringsmaatregelen, wat is 
daar nog voor origineels over te zeggen?

ER ZIJN MENSEN IN GEBOUW M 
DIE EEN 2° GUMMIBROEK AAN
TREKKEN ALS ZE ME ZIEN 
KOMEN.

Hoe kan een universiteit reageren? Het antwoord 
hierop ls ook evident: moeilijk. Het gaat erom 
de koppen blj elkaar te steken om te kijken wel
ke aktie kan gevoerd worden. Op zo'n vlak ben 

ik nlet de man die met parate formules te voor
schijn komt.

DM: Maar u kan wel een persoonlijke visie heb
ben.

DW: Mijn visie ls dat de mogelijkheden om te 
reageren zullen afhangen van de politiek konstel- 
latte die aan de VUB zal aanwezig zljn. Indlen 
d eze gunstig I* In de Raad  van Beheer en in de 
andere geledingen, dan zullen er zaken mogelijk 
worden die anders nlet mogelijk zljn. Maar zeg
gen dat er tegen de regeringsmaatregelen een 
recept bestaat, daar geloof lk ook niet aan.
De vraag is ook hoe de andere unlverslteiten zul
len reageren. Het ls mogelijk dat ze zodanig re
ageren dat een algemene aktie denkbaar wordt, 
maar het kan ook zljn dat ze allemaal voor zich 
reageren, dat zou de dingen uiterst bemoeilijken, 

binnen de unlversltelt stelt zich opnieuw dezelfde 
vraag: welke politieke konstellatle Is momenteel 

aanwezig?

DM: De feiten zijn er toch. De Minister van On
derwijs ls katollek en de VUB wordt door de 
maatregelen zwaarder getroffen dan de andere 

unlverslteiten.

DW: Zolang er een regering is met een program

ma als het huidige, maakt het weinig verscnn 
of de minister nu toevallig katollek ls of libe
raal. Een dergelijke regering Is ons, de arbeiders, 
de studenten slecht gezind. Het zou tijdverlies 
zljn om In detail uit te peuteren wat er precies 
met de studenten zal gebeuren. Men weet dat 
zulke regeringen, en dat ls dan ook hun doelstel
ling, ons alleen maar moeilijkheden kan bezorgen. 
Het probleem van de studenten mag nlet los ge
zien worden van een algemene problematiek, van 
alle loontrekkenden, arbeiders en vooral ook de 
mensen van de openbare diensten. Allen lopen 
het gevaar het zeer hard te verduren te krijgen. 
Ik beschouw het probleem van de studenten zeker 

nlet als een geïsoleerd probleem.
Wat betreft de huidige politieke konstallatie die 

op de VUB heerst ben lk nlet als te optimistisch. 
Op al de maatregelen die de vorige regering ge
troffen heeft is tot nu toe nog nlet veel reaktie 
losgekomen. De kombattlvltelt van diegenen die 
er het slachtoffer van zljn is niet zeer uitgespro

ken geweest.

DM: Hoe schat u uw kansen ln? U zei al dat er 
ln het verleden al op voorhand beslist werd.

DW: Dat was toen er geen kandidaten waren. 
Men heeft dus onder enkele mensen een klein 
verbond gemaakt, waarin men akkoorden sloot 

bepaalde kommissies en posten verdeelde. Wat 
mijn kansen betreft, ik ken ze helemaal nlet. Ik 
heb geen apparaat achter mij zoals bepaalde pro
fessoren. Ik loop nlet van de ene kommissie naar 
de andere, zoals Dhr. Bollaert, om te weten wat 
de temperatuur ls ln die of die kommissie. Ik be
schik nlet over de Inlichtingen die aan de andere 
kant Dhr. Loccufier heeft, die zljn eigen ultge- 

bretde Informatiebronnen moet bezitten. Ook mijn 
kollega Szafran moet wellicht beter weten wat 
zljn positie is in de geneeskunde, een grote fa
kulteit (en lk kom uit een kleine fakulteit).
Verder is het ook de eerste keer dat een verkie
zing met meer dan één kandidaat plaats heeft. 
Dit zljn ln feite de eerst echte rektorverklezlng- 
en. Dat ls alweer Iets dat scheefgegroeid is. Het 
Is zelfs zover scheefgegroeid dat ik nu de enige 
kandidaat ben die zljn opinies op papier durft te 
zetten. Deze verkiezingen zullen ook de ideologi
sche en politieke krachtvelden van de VUB bloot
leggen. Door het feit dat er meerdere kandidaten 
van verschillende strekkingen zljn, zal er een po
litieke radioskople gemaakt worden.

DM: Vreest u niet dat u daardoor zwak staat? 

De politieke kleur van de kandidaten is bekend, 

ook de uwe.

DW: Waarom? Ik heb gelijk. De sterkte van een 
positie ls nlet te herleiden tot de kwantitatieve 

aanhang. Er valt nog lets te zeggen voor de In
trinsieke waarde van een standpunt. WIJ zljn met 
78 miljoen ln de wereld, en het ls nlet het per
centage dat wij vertegenwoordigen op de univer
siteit dat de historleke feiten zal veranderen. Ik 
hecht meer belang aan de 78 miljoen dan aan

DE RAAD VAN BEHEER EN DE 
GESCHIKTE PROTOKOL. DAAR 
ZOU EEN PRACHTIGE SOCIAAL 
PSYCHOLOGISCHE STUDIE O- 
VER GEMAAKT KUNNEN WOR
DEN.

het geringe aantal partijleden op de VUB. Maar 
waarom nlet? Ik heb het nog wel niet klaarge
speeld om de vrouw van Gorbatsjov als doctorj 
honoris causa voor te stellen, wat de volgende 
keer misschien wel zal kunnen. Alleen al om te 
zien hoe de mensen reageren zou dat de moeite 
waard zljn. Maar de verkiezingen zullen juist een 
politieke radiografie mogelljk maken. Ik denk ook 
dat dit de meest negatieve faktor is die tegen 
mij zal spelen. Nlet omdat ik noch liberaal, noch 
socialist ben, maar omdat dat traditionele poli
tieke formaties zljn met een netwerk aan invloe
den en kennissen. Wat Ik natuurlijk nlet heb, of 
slechts ln geringe mate. Maar men zal dat veel 
duidelijker zien na de verkiezingen.

DM: En als u rektor wordt, wie wordt dan uw 
chauffeur?

DW: Ah, Frangois, natuurlijk! Fran?ols ls de man 
wiens opinie van heel de unlversltelt het dichtst 
staat bij m ijn program mat ekst. Die man zal ein
delijk mogen zeggen wat hij denkt, hetgeen al 
sedert zoveel Jaren onmogelijk is. Ik weet hoor 
•vaarover hij denkt, Frangols. En lk weet ook aan 

elke kant hij staat. Franpots zal zich zeer goed 
voelen, Fran^ols zal ademen de dag wanneer lk 
rektor wordt. Ten andere, hij zal zover nlet 
moeten rijden. Ik moet ook nog lets anders toe
voegen, dat lk nog nergens gezegd heb.
Ik ben van een partij die nogal moralistisch is. 
Er zijn mensen die door hun uitspattingen en al- 
kohollsme de VUB een slechte naam bezorgen. 
Daar wil ik ook tegen Ingaan. Er wordt te licht
vaardig omgesprongen met zulke zaken.

DM: Grote schoonmaak ln gebouw M?

DW: Ik weet het. Er zljn mensen ln gebouw M 
die een tweede gummibroek aantrekken als ze 
me zien komen.

Interviews: Ariane De Borger 

Bart Henckaerts 
Luc Van Overberghe 
An Vranckx

Kursief
Pret met tante Sjorsjette

»

Goh, nu heb ik  toch ween ie lA  
voon gehad! Jk heb, o f /.ie.ven 
ik  had, een p la n tje , B o llie . 
Een k le in e  B o llie  in  een gnote  
plantenbak . Helaas (geg dat. w e i!) 
heb ik  ook een ta n te , tan te  Sjor-  
A je tte . Sn m ijn  tan te  Sj.osLyij.ette 
rookt oAa een tunk , d rin k t a t-d 
een tem pelier, v loekt a t*  een 
k e tte r  en gedraagt g ich  onkuis. 
D aarb ij haat ge m ij, en 't  iA  
w edergijdA . jammer genoeg komt 
ge nu eenmaal op bedoek, aovha. 
Nu moet je  weten d a t j.eneven 
haan. lijfd n a n k  i t ,  behalve a l<1 
ge k o ffie  d r in k t. Nu had ge aan
gek ondigd op bedoek te  ju tte n  
komen, w ij. verwachtten haa/i duA, 
maan. en. woa geen kof. {.ie meen 
in  hu isi, en niemand woa van p lan  
en te  gaan haten. Zi-tten m ijn  
bnoentje en ik  go in  de woonka
mer op haan te  wachten, gaat 
ineena de deurbel. Broer en ik  
maakten nog. even nugie oven w ie  
de onaangename taak van he t ope
nen den deun gou ve rvu llen , waan- 
b ij Bno es. n a tu u n tijk  h e t onden- 
A p i t  d o lf en daan kwam ge naan 
binnen. "Ha, dag ta n te  S jonA jet-  
t e ! " , deden w ij bnaaf. "Zeg, 
geef. m ij een* een kop k o ffie , 
in  plaatA  van go te  gagen !", 
diende g i j  ona sn ibb ig  van ne
p t ie k . Broen kneeg een paniek e- 
n ige  b tik  in  g ijn  ogen, w itde  
’ie tA  clIa " W ilt u n ie t lie ven  
een beken jeneven?", beginnen 
A totteren , maan bemenkte nog 
t i jd ig  m ijn  du ivelde  k ijk . "Dade
l i j k , " ,  g e i ik , "maar g aat u 
toch g it te n ." . Bnoen en ik  Atonm- 
den de keuken in . Bnoen nam een 
p a n n e t je ,  ik pakte de f le a  co la  
en go maakten w ij met nog wat 
g/vante p lakkaatverf een vennaden
l i j k  op k o ffie  lijk e n d  b n ou u A el-  
t je . "Suiker en méé é lk ? ", k rijA -  
te n  w ij d e woonkamen in . "Z ocU a 
g ew o o n lijk .", g e i ge, a lA of w ij 
onthouden w at g ij  in  haan verdom
de k o ffie  doe t! We goten en een 
f lin k e  Acheut melk b ij en dnoegen 
een kopje  ervan n a a r haan, op 
een A cho te ltje  en mét een le p e l
t je . W ij namen lie v e n  een glaA  
co la , geiden we en go deden we 

dan ook. ftet genoegen gagen we 
ta n t e  SjodLA jetteA  geg icht ver
tr e k k e n  t i j  de e e r A te  Alok. W ij 
prAaAten v ro lijk , a lA of we n ie t  
wiAten dat en w e l  deg e lijk  een 
w olk je  aan de hemel woa. Ha, 
d e  onverlaat dacht op  een bepaald  
ogenblik d a t we n ie t keken. On 
een nekondtempo goot ge een ver
dachte hoeveelheid 'k o ff ie ' in  
B0-L.i4.eA p la n te b a k , verdraaid. 
Ze ven tr o k  vlugger dan o o it, 
én met hangende pootjeA . ftaan 
de pnet verdween clI a A ieeuw voon 
de gon: B o llie  kneeg. hangende 
blaadjeA . ( Snif)% \

fllow gli.

De nieuwe rektor wacht een zware taak, want...

de V.U.B. voor Steenhaut, f ...de V.U.B. na Steenhaut.
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S(mo)oRverliefd
Sommigen gaan naar Wenen, sommigen gaan naar 
de SoR. Sorge, die de SoR normaliter verslaat, 
voelde het leven bruisen en trok naar Wenen, op 
zoek naar romantiek uit vervlogen tijden. HIJ be
lastte mij met het noteren van de belangrijkste 
feiten ln de Raad. Vandaar volgende naleve 
tekst, van een onschuldige kinderhand.
Men voorspelde een roop spannende momenten 
voor deze SoR: Puntje 10: het •financieel verslag 

van het Kultuurkaffee 1985, Puntje 11: Problema
tiek Executive Councll’IS/C-VUBi'en iemand voors
pelde ook heel wat gemopper blj Puntje 7: het 
aktlviteitenverslag van de Sportdienst. Maar het 
viel allemaal nog wel mee: een nieuwe lente, een 

lie f geluid.
Als Je een kwartier te vroeg op de vierde ver
dieping van het M-gebouw aankomt, kan Je ln het 
SoR-vergaderzaaltJe nog nlet veel meer zien zit
ten dan een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
sekretaris en als lk het rnij goed herinner kwam 
daar ook nog even een koördlnator binnenwaaien, 
én een onberispelijk lege tafel. Dat wilde lk Jul
lie toch niet onthouden, hoe grapplg-snel een lege 
tafel vol kan geraken, als er mensen aan plaats
nemen. En ln die gezellige wanorde, wel, daarin, 
werd begonnen met de goedkeuring van het ver
slag van de vorige SoR, waarop nagenoeg niks 
aan te merken was, op de verwisseling van on- 
dervoor- en voorzitter na.
Overgegaan werd tot de follow-up. (Dat betekent 
de opvolging, dus, o f datgene wat in de vorige 
SoR werd beslist ook is ultgevoerd, ik weet dat 
zelf ook nog maar pas, hoor!). Hier kwam weder
om de oefening van de studenten 1“ licentie 
kommunikatlewetenschappen ter sprake. Je weet 
nog wel dat dezen als taak een promotlekam- 

pagne voor de diensten van de Sociale Sektor 
moesten voeren. (Men herlnnere zich de video's 
ln het kafetaria, de affiches, pamfletjes en bal
pennen!). Enige hilariteit ontstond toen werd op- 
gemerkt dat de .SJERP op de pamfletsplatte- 
grondjes een totaat verkeerde ligging toebedeeld 
kreeg. Dhr. Marcells sprak ook de vaststelling 

uit dat Jette  weer werd vergeten, maar Erlc 
Goubln herinnerde hem er vlug aan dat dit op 
voorhand zo was afgesproken.
Ook de regeringsmaatregelen kwamen ln de 
follow-up aan bod. Eric vertelde dat men volop 
ln Inter-unlversltalr overleg gewikkeld was en dat 
op 7 mei ook de VLIR (overlegkomltee van o.a. 

maar vooral rektoren) zou samenkomen om over 
de maatregelen te beraadslagen.
Toen had Erwin De Clerck (afgevaardigde van 
de voorzitter van de Raad van Beheer, Corijn), 
het ongeluk om Sam Biesemans (diensthoofd van 
UCOV) te vragen waar de UCOV-UCOS-bundel 
bleef, waarop Sam een ellenlange uitleg gaf over 
het hoge prestatiepeil van UCOV enzo, zo voor
spelbaar ellenlang dat menigeen een geamuseerde 

glim lach niet kon onderdrukken. Om aan verdere 
marteling te ontkomen, zei Erwin toen maar dat 
hij het prestatiepeil van UCOV nlet ln twijfel 
wilde trekken, wat de in de vorige zin onder 
'menigeen' verzamelde aanwezigen weer helemaal 
te dol maakte. UCOV presteert namelijk vooral 
op zaag-gebied, als ik zo vrij mag zljn. En hier
mede kwam er een einde aan de follow-up.

De 'aanzet tot beleidsnota' van de 'operationele 
werkgroep buitenlandse studenten' kende een dis
kussie over het al dan nlet vastleggen van ten 
minste 10% van de VUB-koten voor buitenlandse 
studenten (die van de Waverse steenweg bulten 
beschouwing gelaten). Uitelndelijk leek het de 
SoR nog niet zo'n slecht Idee, de 'aanzet tot be
leidsnota' werd als zodanig aanvaard, het wachten 
is nu op de uitelndelljke beleidsnota.

En wat dacht Je van de Sportdienst? Mijn buur
man had me er al voor gewaarschuwd dat het 
er zou stuiven bij het verslag van de Sportdienst. 
En daar ging hij: of de cijfers in het verslag 
sloegen op de gemiddelde aanwezigheid op de ak
tivltelten? "Ja ,", zei Sportdiensthoofd (16 letters) 
W.Lodens, "daarvoor staan Inderdaad die cijfers.". 
Geef toe, een antwoord dat het citeren waard 
ls. De cijfers in het verslag getuigden van een 
hoge opkomst voor de diverse Inltiatle-lessen, 
waarbij vooral het badmintonnen op een bewon
derenswaardig aantal deelnemers kan rekenen. 
Daarna kwam het Sportkafetarla ter sprake. Vol
gens de Sportdienst willen mensen die aan sport 
doen daarna nlet ook nog zo vér naar het Kul
tuurkaffee lopen, ondanks hun behoefte aan een 
drankje. Neem Je daarbij ook het feit In be
schouwing dat sportbeoefenaars ln het algemeen 
een ander publiek zljn dan de modale K.K.— 
ganger, dan lijkt een apart sportkafetarla de e- 
nlge oplossing. Samen met het (toekomstige) 
zwembad zou het sportkafetarla nlet zorgen voor 
meer Inkomsten, maar de verhuur van de Infra- 
struktuur zal wel zljn gevolgen hebben op de In
komsten. (Het onontkoombare verlies zal voorna
melijk aan het zwembad te wijten zljn.). Onge
veer 1/3 van het jaar zou de lnfrastruktuur aan 
externen verhuurd kunnen worden.). Voor de 2° 
maal op deze vergadering moest Jan Marcells 
vragen naar de toestand in Jette. Zeiden de 
monden van voorzittershoofd en sportdiensthoofd 

ln koor: "Er is npg ge$n geld!!!". Toch wordt er 
ln Jette  al een beetje gesport, vooral de rolstoe- 
lenrace ls blj de studenten erg ln trek. Ook blin

demannetje ls een geliefkoosde bezigheid: de

kunst ls patiënten geblinddoekt te herkennen. Dat 
hierbij soms nier- en oog-patiënten verwisseld 
worden, hoort blj het spel. Na deze plezierige 
Ideetjes voor familiefeestjes, werd het verslag 
van de Sportdienst ook goedgekeurd.

De Jobdienst. Weinig kommentaar, behalve op het 
feit dat deze dienst ln de zomervakantie een 
maand slult, wat ln de praktijk op 2 maanden 
neerkomt. Werkgevers hebben namelijk de verve
lende eigenschap na een maand sluiting te verge
ten dat er lets als de Jobdienst bestaat, en heb
ben dan weer een maand nodig voor ze er volop 
gebruik van maken. Aan Wim Laveyt, koordlnator 
van de Sociale Sektor, werd gevraagd naar kontl- 
nuïteit te zoeken voor de Jobdienst ln de vakan
tie. Enkele SoR-leden stelden voor er een paar 
jobstudenten aan te zetten. Nu Ja, lk hoop dat 

de oplossing er dit Jaar nog kan zljn. Het verslag 
van de Jobdienst? Probleemloos goedgekeurd.

Tijd voor Kuituur. Het was een goed kultuurjaar, 
alleen was de aandacht een beetje afgeleld, door
dat de Dienst Kuituur het Kultuurkaffee onder 
haar vleugels kreeg. Vaak stonden de mensen van 
de Dienst Kuituur voor of achter de toog, maar 
toch kwam er dit Jaar o.a. aan het werken rond 
literatuur een nieuw elan. Willem Ellas, Kultuur- 

hoofd, vroeg zich af of Je aan de VUB nu een 
vzw mag oprlchten, of nlet. Hij vroeg zich dit 
nlet alleen af, hij stelde die vraag ook daadwer
kelijk aan Werner Soetens, sekretaris van de 
Raad. Deze was echter net een beetje aan het 
dommelen, de vraag diende dus ten tweede male 
gesteld, waarop het volgende antwoord aan alle 
asplrant-vzw-aan-de-VUB-oprlchters: "Niemand kan 

Je verbieden een vzw op te richten, zolang de 
VUB zelf er geen nadelen van ondervindt." (men 
vergeve m ij het met -misschien ongepaste- voor
zichtigheid censureren van dit antwoord). Wist 
Je dat een full-tlme kracht van de Dienst Kui
tuur (In casu Plrre) zich aan het Kultuurkaffee 
wijdt? Hler dient zeker over te worden nage
dacht, vond men. Wat de samenwerking met de 
studentenkringen betreft, voor zowel Studiekring

Vrij Onderzoek als het BSG is die uitstekend, 
met De Moeial bestaan er nog steeds enkele 
lichte wrijvingen.
Er werd nog even gepraat over het te weinig 
mee-naar-de-stad-nemen van de studenten. Brus
sel Is een paradijs van kulturele aktivltelten, 
maar de studenten sluiten zich op ln het ghetto 
dat VUB heet. In de beleidsopties van de Dienst 
Kuituur werd nooit vermeld dat deze dienst ook 

studenten kan/mag/moet motiveren de stad ln te 
trekken, en de Dienst Kuituur was dan ook bang 
voor negatieve kommentaar zo ze dit zou doen.

Er werd nog wat over en weer gepraat, waarop 
ook het verslag van de Dienst Kuituur voor goed

gekeurd verklaard werd.

Dan toch 5.900 fr. winst voor het Kultuurkaffee? 
"Deze winst", aldus Willem Ellas, "was natuurlijk 
nlet denderend, maar vergeleken met 1985 heeft 
het Kultuurkaffee In het eerste trimester reeds 
53 % winst gemaakt ln 1986.". Voor het eerst 
die avond maakte de serene rust op de SoR echt 
plaats voor geharrewar! Na de storm de stilte, 
waarin het financieel verslag van het Kultuurkaf
fee voorlopig goedgekeurd werd. Gewacht wordt 
op de bevestiging van de Dienst Boekhouding.

Laatst noemenswaardig feitje was de aanwezig
heid van ons aller Audrey Van ZIJ1 ln gezelschap 
van haar aanhanger Klaas Tempels. Net als de 
provo-Klaas uit Amsterdam, werd de aanwezig
heid van deze Klaas, vooral dan door E. Boon, 
ervaard als een ware provocatie. Het deel van 
het dossier waarvoor Audrey moest zorgen en dat 
de SoR-leden nodig hadden om over het al dan 
niet erkennen van ISA-VUB te kunnen oordelen, 
werd door haar pas op de SoR zelf aangedragen. 
Er werd dan ook besloten puntje I I  a f te voeren 
naar de volgende SoR.

Een nieuwe lente, een Hef geluld. Voor sommigen 
valt dat hler best wel tegen, voor sommigen was 
het nog te lief, voor sommigen was het nog lang 
nlet lief genoeg. Zoek het zelf maar uit!

Wlnnetou.

Moord en Brand
De laatste tijd werden overal ter lande merkwaardige en kwaadaar
dige akties ondernomen tegen allerlei studentengroeperingen. Midden 
maart werden in Gent 6.000 eksemplaren van het RUG-studenten- 
blad Schamper gestolen. In het nummer stond toevallig een artikel 
dat gericht was tegen de pro-Zuid-Afrika lobby Protea. Dinsdag 
avond, 15 april, werd eveneens te Gent, het lokaal van de koepel
organisatie Vlaamse Vereniging voor Studenten in brand gestoken. 
Amper twee dagen later werd de inboedel van de lokalen van de 
Fédération des Etudiant(e)s Francophones (de waalse tegenhanger 
van VVS) in Louvain-la-Neuve kort en klein geslagen. Een merk
waardig toeval of goed gekoördineerde akties?

De diefstal van Schamper kreeg enkele dagen na
dien een eigenaardig staartje in de Gazet Van 
Antwerpen. Deze krant, die duidelijk meer wist 
van de aktie dan ze liet uitschijnen, beweerde 
uit goede bron vernomen te hebben dat de 
Vlaams Nationalistische Jeugd de hele oplage als 
papierafval verkocht had en er een kaas- en 
wijnavond mee had gefinancierd. Maar de aktivl
telten van het VNJ schijnen de laatste tijd nogal 
op een laag pitje te staan, vooral sinds het on- 
staan van de Nationalistische Studentenvereni
ging, zodat de Schamperredaktie eerder geneigd 
is om te geloven dat deze laatsten achter de 
diefstal zitten. Net als aan de VUB, De Moeial, 
is aan de RUG, Schamper voor de NSV een grote 

doorn in het oog. Een paar kritische artikels in 
Schamper over NSV en het artikel over Protea 
in het gestolen nummer zullen wellicht aanleiding 
geweest zijn om het blad op een weinig dsmo- 
kratische manier de mond te snoeren.

Parrallellen kunnen ook getrokken worden met 
de brandstichting op 15 april in "De Brug", het 
studentengebouw van de RUG-studenten. Die 
dinsdagnacht hebben onbekenden gepoogd om het 
lokaal van de Vlaamse Vereniging voor Studenten 

in brand te steken. De brand werd echter vroeg
tijdig ontdekt door studenten die een verdieping 
hoger in het fotolab werkten. Een ramp kon dus 
op het nippertje vermeden worden want de Brug 
is nu niet bepaald het meest brandveilige gebouw 
en in de hogergelegen donkere kamer waren nog 
verschillende personen aanwezig. Overigens, de 
redaktielokalen van Schamper zijn eveneens ge
vestigd In dit gebouw.
Volgens getuigen waren er de avond van de 
brandstichting verscheidene figuren die als VMO-

of NSV-lid bekend staan in de buurt gesignaleerd. 
Toeval? Volgens het radioprogramma "Het Ver
moeden" bestaat dit niet.

Twee dagen later was het alweer raak. ln Lou- 
vain-la-Neuve werd er in het gebouw van de FEF 
ingebroken. De komputer werd meegenomen en 
de rest van de Inboedel werd aan stukken gesla
gen. De Fédération des Etudlant(e)s Francophones 
poogt de laatste jaren ondermeer de groeiende 
macht macht van Opus Dei tegen te gaan. Ook 

de door Opus Dei fel aangevallen kritische toe

spraak van één van de UCL-studenten (herinner 
de cynische uitlating van de spreekster als reak
tie op het gejouw van Opus Dei-leden: "merci. 
Opus Dei") tijdens het pausbezoek was deels 
geïnspireerd door de FEF. Men verdenkt er dan 
ook Opus Dei-leden van, achter de aanslag te 
zitten.

O f er tussen de drie gebeurtenissen enig verband 
is valt vooralsnog moeilijk te bewijzen. Toeval 
is mogelijk maar een koordinatie van de akties 
tegen studentenorganen ls allerminst uit te slui
ten. In elk geval lijkt het er sterk op dat de 
studentenafdellng van het zwart orkest weer lus
tig bruine melodietjes zit te spelen. De vraag 
of er binnenkort op de VUB gelijkaardige aansla
gen zullen gepleegd worden blijft open. Vooral 
nu dat duidelijk blijkt dat het NSV, na een jaar 
lang tevergeefs proberen, op geen enkele manier 
voet op de kampus krijgt. Integendeel, alle 
bestuursorganen hebben unaniem geweigerd de 
NSV te erkennen. Dat de NSV daardoor zal over
gaan tot harde wraakakties tegen studentenorga
nisaties als Vrij Onderzoek, BSG of De Moeial 
is een hypotese die zeker niet buiten beschouwing 
gelaten mag worden.
1  VoL

AGENDA
0 versl ten lande vier t me 
de ee r s t e  mei. ln au la Q 
1 - m e i f e e s t  van de PVDA.

W O E N S D A G  7 MEI

20 u: A n t v e r p i a  TD ( B SG -za al)

M A A N D A G  12 MEI

19 u.: A l g e m e n e  l e d en ve rga de 
r ing  van F l i k k e r l i c h t  in lo 
kaal 4B302.

Een ko rte  Age nda . We wi lle  
ook nog v e r m e l d e n  dat als d 
g e e l r o d e  g r a p j u r k e n  het no 
ee ns wa ge n de o n a f h a n k e I i j k  
h ei d van o nze  ram e n  te sc hen  
den met revoI ut i ona i re ze If 
kl eve rs , ze dan v o o r t a a n  ui 
de ag e n d a  g e w e e r d  word en . Al 
nu alle  M L B - e r s  v e r w i t t i g  
zijn, dan heeft  de PVD A bi 
de v o l g e n d e  v e r k i e z i n g e n  wel 
licht 2 i.p.v. 1 % van d 
s t e m m e n .

BRUSSEL
lien karige kultuuragenda deze keer. We willen 
u Immers niet in de verleiding brengen al te 
veel achter uw bloktafel vandaan te komen.

Het Park, door DE MANNEN VAN DEN DAM van 
Botho Strauss, in een regie van Sam Bogaert. Nu 
te gast bij de Beursschouwburg en de Ancienne 
Belgique. Én dat voor wie de voorstelling op de 
VUB gemist zou hebben.
Botho Strauss, dramaturg aan de 'Schaubühne am 
Halleschen Ufer' te Berlijn, is auteur van onder 
andere 'De Hypochonders' ('71), Bekende gezich
ten, gemengde gevoelens' ('74), 'Rumoer' ('80), 
'Het Park' ('83).
Sam Bogaerts is huisregisseur bij het gezelschap 
'De Witte Kraai’.
De Mannen van den Dam zijn een afsplitsing uit 
het gezelschap 'Internationale Nieuwe Scène'. Ze 
maken produkties naar Horvarth, Strindberg, 
Deichsel, Racine en Straus.
Het Park is een vreemd spektakel, gebaseerd op 
Shakespeares 'Midsummernight's Dream', waarin 
lustige goden ons lusteloos bestaan speels trach
ten op te vrolijken. Het is een milde sarkastische 
satire op de lonkende luchtkastelen van onze ver
beelding.
Ziezo, dat weet u ook al weer. U kan het tevens 
zien & beleven op woensdag 7 mei, om 20u30 
in de grote zaal van de Ancienne Belgique.

Outer Sink door LOS TRIOS RINGBARKUS (the 
new Australians!)
'Outer Sink' is de jongste produktie van het 
knotsgekke duo Los Trios Ringbarkus. Het stuk 
is gegroeid uit de grandioze combine Kearney/- 
Gladwin en de regisseur Nigel Triffith. Los Trios 
heeft reeds een stevige reputatie opgebouwd als 
muzikanten in de australische kultgroepen The 
Reels en hunters and collectors. 'Outer Sink is 
de apoteose van hun doldwaze humor. Het stuk 
draait rond twee onnozele halzen, die door hun 
paniekerige bokkesprongen geïsoleerd geraken, een 
situatie die karakters in Beckett's Godot hele
maal niet vreemd is. Los Trios shaken een bizar
re cocktail van vaudeville, slapstick, absurdia, 
rock 'n roll en New Wave satire.
"Los Trios Ringbarkus are masters of controlled 
anarchy. They create that real sense that real 
sense of menace that is the hallmark of the 
great clowns. From Grimaldl to Laurel and 
Hardy."(John Moses, The australian.
Woensdag 14 en donderdag 15 mei, om 20u30 in 
de grote zaal.
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EXAMEN 
REGLEMENT
EXAMENREGLEMENT

De eerste zit, datgene waarop u uiteraard al een 
heel akademiejaar lang zit te wachten, komt er
aan. Hoe u zich op examens moet gedragen en 
wat u precies moet doen om een behoorlijke kans 
te maken 'erdoor te geraken' weet u waarschijn
lijk zelf nog het best. Toch een waslljstlang tips 
en richtlijnen uit het examenreglement. Het vol- 
ledeige reglement (goedgekeurd op de Raad van 
Beheer van 3 juli 1984 en 25 september 1984, 
en reeds gewijzigd op de Raad van Beheer van 
15 november 1985) kan u overigens zelf blj dui- 
zende exemplaren afhalen op uw fakulteltssekre- 
tarlaat. Enkele wetenswaardigheden uit het spik
splinternieuwe deontologische reglement krijgt u 
daar gratis bovenop.

Als In prbleemsltuatles één en ander u toch nog 
onduidelijk zou blijven, aarzel dan nlet om on- 
mlddelijk beroep te doen op de ombudsmensen. 
ZIJ zitten u reeds met open armen op te wachten 
ln M520A (Etterbeek) en D035 of D037, gebouw 
Ri (Jette).

Ook dit nog. Het examenreglement bepaalt de 
rechten én de plichten van zowel examinator als 
student. Het ls er uiteraard nlet om u te pesten, 
maar wel om een korrekt verloop van de exa
mens te waarborgen.

I Examenkommissie

Uit artikels 1 tot 6 onthouden we het bestaan 
van een examenkommissie per fakulteit die ult- 
elndelljk over elk studentenlot mag beslissen. De 
naam van de voorzitter van uw examenkommissie 
wordt ad valvas bekendgemaakt.

II Examenregeling 
Artikel 7

Per akademiejaar zljn er twee zittijden. De 
eerste begint ten vroegste na de lentevakantle 
en eidingt ten laatste ln de loop van de maand 
juli, de tweede eindigt voor de opening van het 
daaropvolgend akademiejaar. De Juiste sluitings
data worden jaarlijks bepaald door de Raad van 
Beheer.(...)
Artikel 10
(...) De student kan per akademiejaar slechts aan 
twee zittijden deelnemen.
Artikel I I
Andere vormen van evaluatie, die aanleiding ge
ven tot verrekening ln het eindresultaat, moeten 
opgenomen worden ln de fakultaire examenregle
menten.
Artikel 12
Een volledige examenregeling (uur en lokaal- 
rooster) met betrekking tot de eerste zittijd 
wordt één maand voor het begin van de zittijd 
en ulterlljk veertien dagen voor het einde van 
de normale lesperiode ad valvas bekend gemaakt. 
Voor wat de tweede examenzlttijd betreft worden 
de termijnen gereduceerd tot tien dagen. Bij de 
samenstelling van het examenrooster zal rekening 
gehouden worden met een spreiding van de in
spanningen van de student, indlen mogelijk 
slechts één vak per dag.
Een uurregeling en de orde waarin de studenten 
zich moeten aanmelden worden, na overleg met 
de betrokken studenten, opgesteld door de Admi
nistratieve Sekretaris van de fakulteit o f door 
een door de dekaan aangeduld lid van het admi
nistratief personeel. De ombudsman wordt op zljn 
Verzoek betrokken blj het opstellen van de defi
nitieve examenregeling.

Artikel 13
De fakulteltsraden bepalen zelf de regels volgens 
welke studenten toegelaten worden tot de exa
menzlttijd. Deze regels moeten ln het begin van 
het akademiejaar bekend gemaakt worden aan de 
studenten. De studenten die nlet toegelaten wor
den, moeten hiervan blj gemotiveerd schrijven 
tijdig, uiterlijk twee weken voor het begin van 
de zittijd , op de_ hoogte worden gesteld. Een eer
ste verwittiging gaat de mededeling van niet-toe

lating vooraf.
Artikel >4
De studenten worden slechts toegelaten tot het 
afleggen van examens als zlj op reglementaire 
wtjze zljn Ingeschreven voor het betrokken aka
demiejaar. Een regelmatige Inschrijving voor de 
examens ls slechts mogelljk Indien alle nodige 
getuigschriften voor een Inschrijving op de rol 
werden Ingeleverd en het kollegegeld vereffend 
werd. Oorspronkelijke diploma's moeten voor de

opening van de eerste examenzlttijd op het admi
nistratief sekretariaat ingeleverd worden.
Artikel 15

De studenten zljn verplicht zich ln te schrijven 
op de ad valvas bekendgemaakte dagen en mits 
het vervullen van de voorgeschreven formalitei
ten. Een laattijdige Inschrijving ls slechts moge
lljk, voor uitzonderlijke gevallen, mits gemoti
veerde aanvraag bij de rektor. Deze aanvraag 
moet Ingedlend worden blj de administratieve se
kretaris die ze doorstuurt, met advies van de de
kaan naar de rektor.

EXAMENVERLOOP 
Artikel 17

De examinator en de student houden zich strikt 
aan de vastgestelde uurregeling en plaats van de 
ondervraging. Elke overmacht moet zo snel mo
gelljk aan het sekretariaat van de fakulteit ge
meld worden. De voorzitter van de examenkom
missie kan onmiddellljk een nieuwe schikking 
treffen, die echter niet tot het vervroegen van 
het examen mag leiden. Ingeval van afwezigheid 
van de examinator en blj gebrek aan berichtge
ving van deze laatste vervalt de examenregeling 
na een wachttijd van 2 uur t.o.v. de voorziene 
schikking.)...)

Artikel 18
Het examen wordt afgenomen door de titularis 
van het vak of door degene die als plaatsver
vanger het vak dat jaar gedoceerd heeft. In ge
val van overmacht of wettige reden van verhin
dering kan degene die het examen af neemt een 
gemotiveerd verzoek richten tot de dekaan om 
ontheffing van het geheel of deel van zljn exa
menopdracht. De dekaan stelt, ln overleg met 
de voorzitter van de betrokken examenkommissie, 
een plaatsvervanger, lid van het onderwijzend 
personeel, voor aan de rektor.
In geval van bloed- of aanverwantschap tot de 
vierde graad tussen een student en de examinator 
wijst de voorzitter van de examenkommissie een 
plaatsvervanger aaru(...)
Iedere student heeft het recht, ten laatste veer
tien dagen voor het door hem af te leggen exa
men, de voorzitter van de examenkommissie 
schriftelijk de aanwezigheid van één of twee 
kommlssieleden aan te vragen.
Artikel 19
Eindverhandelingen worden onderzocht door ten 
minste drie kommissarissen, waarvan tenminste 
één lid van het onderwijzend personeel. Indlen 
de beoordeling van een eindverhandeling nlet be
rust op een openbare verdediging brengt elke 
kommissaris schriftelijk verslag uit over de on
derzochte eindverhandeling en kent een waarde
cijfer toe. De toekenning van het globaal cijfer 
gebeurt volgens regels bepaald door de fakultelts- 
raad.
De promotor dient een lid van het onderwijzend 
personeel of van het wetenschappelijk personeel 
met doctorsdiploma te zijn.

Artikel 20
Alle examens zljn openbaar en worden afgenomen 
ln een lokaal van de unlversltelt, dat op elk mo
ment toegankelijk moet zljn voor het publiek, ln 
ultzonderlllke omstandigheden en met akkoord van 

de dekaan kan voor wat de plaats van het exa
men betreft hiervan afgeweken worden. De open
baarheid van het schriftelijke examen is verze
kerd wanneer de belanghebbenden en/of belang
stellenden Inzage kunnen krijgen van de kopijen. 
Deze kopijen liggen gedurende een termijn van 
60 dagen vanaf de proklamatle ter Inzage.

Artikel 21
De examens worden in beginsel mondeling afge
nomen. Tot een andere vorm van examen over 
het geheel of een deel van de materie kan door 
de examenkommissie worden beslist, op voorstel 
van de titularis of op verzoek van de studenten. 
De studenten behouden evenwel onverminderd het 
recht om daarna nog een mondeling examen over 
dezelfde materie af te leggen.
Artikel 22
Aangepaste proeven kunnen over de praktika ge
organiseerd worden. De deelneming is verplicht 
voor alle studenten.
Artikel 23
De student kan om redenen van fysieke of psy
chische aard aan de voorzitter van de examen
kommissie vragen een andere vorm dan mondeling 
examen af te leggen over de leerstof van één 
of meerder kursussen.
Artikel 24
Wanneer een student, hoewel ingeschreven, zich 
niet meldt voor de examenperiode of zijn deel
neming stopzet, deelt hij dat onmiddellljk en 
schriftelijk mee aan de administratieve sekretaris 
van de fakulteit, die de voorzitter en de leden 
van de examenkommissie op de hoogte stelt. BIJ 
stopzetting om medische redenen, dient een me
disch attest bijgevoegd te worden.

Artikel 25
Onregelmatigheden door een student begaan tij
dens het afleggen van de examens, kunnen aan
leiding geven tot uitsluiting voor de examenzlt- 
tljd. Klachten over onregelmatigheden dienen 
door het akademisch personeelslid dat ze vast
stelde onmiddellljk overgemaakt te worden aan

de voorzitter van de examenkommissie. Alle be
trokkenen worden gehoord door de dekaan en de 
voorzitter van de examenkommissie, die beslissen 
over de onregelmatigheid en de te treffen sank- 
tle.
Artikel 26
De examinator dient er objektlef naar te peilen 
of de student het examenvak kent en begrepen 
heeft. De examinator verschaft de studenten in 
de loop van het akademiejaar informatie over de 
doelstellingen en de vorm van het examen en 
bakent tevens de examenstof af.

DELIBERATIE

De examenkommissie kan alleen maar op een 
geldige manier beraadslagen over het studentenlot 
wanneer tenminste 2/3 van de stemgerechtigde 
leden aanwezig zijn. Als geen 2/3 van de kom- 
missieleden aanwezig zljn mag er geen deliberatie 
worden gehouden. Binnen de week roept men dan 
opnieuw de leden van de examenkommissie samen 
voor een tweede deliberatie.
'Eerste deliberaties' die met minder dan 2/3 van 
de leden toch zouden doorgaan zijn onwettig. 
Eventuele benadeelde studenten kunnen in zo'n 
geval klacht neerleggen bij de ombudsman. Op 
een 'tweede deliberatie' wordt er echter zowlzo 
wettig gestemd, ongeacht het aantal leden dat 
erop aanwezig ls.
Artikel 31
(...)Elk lid beschikt slechts over één stem, onge
acht het aantal vakken waarover hij ondervraagd 
heeft.
Artikel 33
De fakulteltsraad beslist -na konsultatle van de 
examenkommissie- over de toegepaste weging 
voor de verschillende vakken, over de manier 
waarop deze gebeurt, evenals de krlterla waarop 
ze steunt. De manier waarop de weging gebeurt, 
wordt opgenomen ln het fakultalr examenregle
ment en aan de studenten bekendgemaakt ln het 
begin van het akademiejaar.

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN

Artikel 34
Na de deliberatie proklameert de voorzitter van 
de examenkommissie ln het openbaar de examen
resultaten.
Artikel 34
Na de proklamatle wordt Individueel aan elke 
student, op zljn verzoek, een gedetailleerde uit
slag van zljn examen meegedeeld.

OVERDRACHT VAN PUNTEN EN VRIJ

STELLINGEN 
Artikel 36
Een student die een gemiddeld examencljfer be
haalt beneden elf op twintig ls nlet geslaagd. HIJ 
bekomt van de examenkommissie overdracht van 
examencljfers naar de tweede zittijd van een
zelfde akademiejaar onder volgende voorwaarden:
1. over alle vakken examen afgelegd hebben;
2. een gemiddeld examencljfer van 10 op 20 be
haald hebben;
3. voor het betrokken vak tenminste 13 behaald 

hebben.
Artikel 37
Aan een student, die door overmacht, vastgesteld 
door de examenkommissie, nlet aan alle examens 
kan deelnemen en als gelijkgesteld met de niet— 
geslaagden wordt geproklameerd, kan de examen
kommissie overdracht van cijfers toestaan, zowel 
van de eerste naar de tweede zittijd van een
zelfde akademiejaar als naar het daaropvolgend 

akademiejaar.
Artikel 38
Een student die nlet geslaagd is bekomt van de 
examenkommissie overdracht van examencijfers 
onder volgende voorwaarden:
1. over alle vakken examen afgelegd hebben;
2. een gemiddeld examencljfer van 10 op 20 be

haald hebben;
3. voor het betrokken vak tenminste 13 behaald 

hebben.
Artikel 39
De student mag evenwel af zien van de over
dracht van één of meerdere examencljfers. Aan 
een student aan wie het voordeei van exameover- 
dracht van één of meerdere cijfers wordt toege
kend, kan In de tweede examenzlttijd een graad 
verleend worden. Overdracht van examencijfers 
is slechts mogelljk voor programmaonderdelen die 
overeenstemmen met afzonderlijke kwoteringen 

op de deliberatie.
Individuele regelingen vanwege de examinator zljn 

niet toegelaten.(...)
Artikel 40
De examenkommissie kan de titularis toelating 
verlenen om voor praktika, seminaries, oefeningen 
en stages, vrijstellingen te verlenen voor het vol

gend akademiejaar.

OMBUDSMAN

Elk jaar wordt er een ombudsman gekozen. Dit 
akademiejaar zljn opnieuw de heren Geivaerts 
(kampus Etterbeek) en Wisse (kampus Jette) met 
deze opdracht belast.

Artikel 42
Klachten in verband met het verloop van de 
examens worden gericht aan de voorzitter van 
de examenkommissie of aan de dekaan, met kopie 
aan de ombudsman. Na 'uitputting van de fakul
taire mogelijkheden treedt de ombudsman op als 
bemiddelaar tussen studenten en examinatoren. 
HIJ kan geen ombudsman zljn voor de studenten

Artikel 45
Klachten in verband met de uitsluiting voor de 
examenzlttijd ten gevolge van de toepassing van 
art. 13 of art.25 worden door de student of de 
ombudsman ter beslissing voorgelegd aan de rek
tor.
Artikel 46
Klachten ln verband met art.26 of het verloop 
van de examens worden door de student, om
budsman of examinator gericht tot de voorzitter 
van de examenkommissie of de dekaan. De klach
ten worden blj hoogdringendheid behandeld. Daar
bij worden de betrokkenen gehoord. De getroffen 
regeling wordt onmiddellijk meegedeeld aan de 
betrokken partijen. De klachten dienen ulterlljk 
twee werkdagen voor de deliberatie te worden 
ingedlend.
Artikel 47
Klachten in verband met beslissingen van de 
examenkommissie die berusten op materleële ver
gissingen bij het verwerken van de examen
cljfers kunnen neergelegd worden door de leden 
van de examenkommissie, de ombudsman en de 
betrokken student blj de voorzitter van de 
examenkommissie en dit binnen de drie werkda
gen na de proklamatle. Na raadpleging van de 
leden van de examenkommisiie, wordt een beslis
sing getroffen door de voorzitter van de examen

kommissie.
Artikel 48
Klachten In verband met beslissingen van de ex- 
amenkommissle die berusten op onregelmatigheden 
In de beraadslaging zelf kunnen neergelegd wor
den door de leden van de examenkommissie en 
de ombudsman, bij de dekaan van de fakulteit 
en dit de eerste werkdag na de proklamatle. In
dien dit een invloed kan hebben op het totale 
examenresultaat van de betrokken student, dan 
beraadslaagt de examenkommissie onmiddellljk 
opnieuw op Initiatief en op voorzitterschap van 
de dekaan. De examenkommissie maakt haar be
slissingen openbaar bekend.

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 49

Elke fakulteltsraad MOET dit examenreglement 
aanvullen met bijzondere bepalingen en krlterla 
zoals voorzien in dit reglement. Hij kan verdere 
aanvullingen toevoegen in konformltelt met dit 
algemeen reglement. De fakultaire aanvullingen 
worden, na advies van de onderwijsraad, bekend 
gemaakt blj het begin van het akademiejaar.

Artikel 52
Al de bepalingen in het algemeen reglement zljn 
ondergeschikt aan de wettelijke bepalingen aan
gaande het toekennen van de akademische graden 
en het programma van de Universitaire examens. 

Artikel 53
Dit reglement geldt nlet voor de examens voor 
het behalen van de wettelijke en van de weten
schappelijke graad van doctor, waarvoor een 
proefschrift vereist wordt, van de graad voor 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs, en van 
de graad van bijzonder doctor.

Artikel 54 verwijst ons verder naar het deontolo- 
glsch reglement. D it laatste trad pas op 1 april 
1986 in werking. Het bepaalt uitsluitend de plich
ten van het akademisch personeel, en de tucht
maatregelen die kunnen genomen worden wanneer 
niet aan die plichten wordt voldaan. Zo lezen we 
dat de leden van het akademisch personeel ertoe 
zljn gehouden persoonlijk en nauwgezet hun op
dracht uit te oefenen, en dat van hen een wer
kelijke voltijdse beschikbaarheid verwacht wordt, 
die niet beperkt blijft tot de opdrachten die hen 
uitdrukkelijk werden toegewezen. Klachten worden 
behandeld door de rektor, een speciale Tucht- 
kommissie, of een Tuchtraad. De rektor mag, zo 
nodig, elk lid van het akademisch personeel ont
bieden, hem de opmerkingen maken en de raad 
geven die hij nuttig acht, en mag eventueel een 
tuchtprocedure Inzetten (blaam of terechtwij
zing). Zwaardere tuchtmaatregelen worden in 

eerste aanleg genomen door de Tuchtraad (sa
mengesteld uit 7 daartoe verkozen leden van het 
akademisch personeel). Naast een Tuchtraad no
teren wij ook het bestaan van een Tuchtkommis- 
sle, bestaande uit een voorzitter (een lid van het 
O.P., ln het bezit van een diploma van doctor 
of llcenclaat ln de rechten), een sekretaris (lid 
van het W.P.) en nog een extra lid van het O.P. 
De leden van de Tuchtkommlssle worden aange

duld door de Raad van Beheer.
BIJ hun 'deontologische onderzoeken' kunnen de 
verschillende tuchtlnstelllngen eventueef een be
roep doen op studenten. Studenten die getuigen 
tegen een lid van het akademisch personeel hoe
ven nadien geen wraakname te vrezen blj het 
examen. In zo'n geval wcfrdt immers automatisch 
een plaatsvervangende examinator aangeduld. AV



PRO VITA GEVISEERD
^  ♦ / OF HOE EKSTREEM RECHTS GOEDGELOVIGE PERSONEN DE HEL VOORSPELT

Vorig weekend organiseerde Pro Vita international in het statige 
Metropole Hotel in Brussel een tweedaags kongres onder de enigzins 
voorspelbare titel 'Eerbied voor het leven'. Wij waren niet uitgeno
digd, maar vaardigden ter dezer gelegenheid toch twee redakteurs 
met zwangerschapsProblemen (ten gevolge van de laatste orgie in 
het Moeiallokaal?) naar de Pro Vita-kantoren in Brussel en Meche- 
Ien af. Deemoedig aanhoorden zij een pleidooi voor het ongeboren 
leven en zagen van abortus af: de opvolging binnen uw lijfblad is 
verzekerd.

Berouwvolle zondaars
verhaaltje 1: A., een schuchtere eerstekansstu- 

dente ls schandelijk verleid én bevrucht door een 
gewetenloze glulperd.Zlj overweegt een abortus, 
maar een goedmenende vriendin overhaalde haar 
tot een gesprek met de Vruchtbevrljders. Met 
hangende pootjes stapt ze het Pro Vlta-lokaal ln 
Mechelen binnen. Gerustgesteld door een enorme 
poster van de Heilige Vader en een Mariabeeld, 
stort ze haar hart uit blj de 'behoeder van het 

ongeboren leven van dienst. Minzaam luistert de 
man naar het pathetische verhaal van de gevallen 
vrouw. Alle bezwaren worden door de meneer als 
nlet ter zake doend bestempeld.-gluiperd wtl geen 
kind,haar fam ilie ls erfelljk belast, zlj wtl geen 
gehandikapt kind op de wereld zet ten, kan er 
trouwens nlet voor zorgen...- 
'Je  speelt verstoppertje met Jezelf'. Wat denkt 
ze van adoptie ? Veel onvruchtbare gezinnen 
zouden zelfs met een gehandikapt kind dolgeluk
kig zljn. Om zljn betoog kracht blj te zetten, 
bverstelpt hij haar met bloederige foto^s van 
geaborteerde foetussen. HIJ duwt het geïntim i
deerde schaap zelfs een heuse zes-weken-foetus 
In de handen (met zo eentje loopt ze nu rond) 
en wijst haar op de opmerkelijke gelijkenis die 
het reeds met een schattig babletje vertoont. Als 
ze opmerkt dat het eigenlijk meer wegheeft van 
een Insekt, wordt meneer kwaad. Gelukkig ls er 
de RTT: de telefoon rinkelt bevrijdend. 'Goot het 
dan In de vuilbak, jaja ln de vuilbak" ls zowat 
alles wat ze kan opvangen. Hij. stelt haar gerust 
- het gaat om ongewenste folders die Iemand in 
z'n bus gekregen heeft - De vriendschappelijke 

toon van het gesprek slaat om In enige hatelijk
heid als A. vinnig wederwoord begint te bieden. 
De folders zljn bedrieglijk,ze wil nlet negen 
maand met een bolle bulk rondhossen, en hij 
moet nlet voortdurend over 'het kind' spreken: 
het ls een bevruchte eicel, niets meer. - 'J ij 
bent ook een bevruchte eicel en hoe zou Je het 
vinden als ik jou zou vermoorden.' Beladen met 
folders verlaat A. uitelndelijk het pand, met de 
stellige belofte 'dat ze er nog eens over na zou 

denken.'

De ke ize rsn ede

GOEDKOPE DEMAGOGIE

been, haar ouders zljn gescheiden, moeder drinkt 
- wie zal er voor het kind zorgen ? ' We vinden 
er wel lets op, overtuig In godsnaam die vrien
din, kom eens samen bij me langs, hou moed, we 
redden het wel !' Opa geeft P. een vriendelijk 
handje, stapels folders (zelfs een bidprentje) en 
zljn zegen: P. kan tot de aanval overgaan.

"Gehandicapt? Die God ziet ook het gehandicapte 
leven van het begin af. HIJ heeft ouders voor dat 
kind gezocht om er voor te zorgen InZIjn Naam. 

Hij wil hen er ook bereid voor maken." 

"Alstublieft Mijnheer. Als Ik er zo op aandring 
ls dat omdat Ikzelf ooit een abortus onderging...- 
Ja ...Ja , Mijnheer,dat heb lk gedaan...(zlj droogt 
een traan )/

"Vandaag begon ik te leven. Papa en mama wet
en er nog niets van.Ik ben heel klein: nauwelijks 
een speldekop. Nochtans heb lk reeds een echt 
persoonlijk leven en al mijn lichamelijke en 
psychische elementen zljn reeds ln mij aanwezig: 
ik zal de blauwe ogen hebben van mijn Papa en 
Mama's blonde lokken. Wat o.m. ook reeds vast
staat: lk zal een meisje zljn.(...) Het eerste 
woord dat lk zal kunnen zeggen Is 'Mama'.(...) 
Mama!...Mama!...Waarom wil Je me doen ster- 

ven?..."(U!t : onvoltooid dagboek van een ongebo
ren meisje, vermoord vooraleer het levenslicht 
te zien.)
"Ongeveer twee Jaar geleden, In 1983, hebben de

ABORTEREN MET KERNRAKET- 
TEN, DAT IS PAS GEVAARLIJK!

Zo bekeken

VOOR ABORTUS

Cijfers
Jaarlijks laten zo'n 15000 Belgische vrouwen hun 
zwangerschap onderbreken. Ca. 6800 worden In 

Belgle geholpen In abortuicentra of zlekenhuiz- n  ■
en.een 500-tal gaan naar Zwitserland of Enge- M f Q  D T
land.de rest ondergaat de Ingreep ln Nederland. M
De vrouwen variëren in leeftijd tussen 19 en 40 
jaar, 45% zljn ongehuwd, 49% gehuwd (of woont 
samen). De meerderheid heeft sekundalr onderwijs 
genoten. 45% heeft een netto inkomen van min
der dan 2 0 0 0 0  fr per maand. 68% van de 
vrouwen werd Rooms-kathollek opgevoed en 23% 
beoefent die godsdienst aktief. Wat de redenen 
voor hun beslissing betreft: 20% gaf lichamelijke 
en/of psychische problemen op, 23% economische 
motieven, 19% sociale redenen, 26% de situatie 
van het koppel en nog 4% mislukte kontraceptle.
(Gacepha;Abortus ln België, 1979)

NA ABORTUS

Spaanse socialisten, door het schandalig parleme
ntair machtsmisbruik waarvan verschillende 

Europese landen en kinderen het slachtoffer zljn, 
van zodra ze aan de macht kwamen, niets dring
ender gevonden dan een permissieve wet tot 
kindermoord te stemmen."

verhaaltje 2: P., een welopgevoede llcentle- 
student, heeft zljn vriendin een week of zes ge
leden zwanger gemaakt. Hij voelt zich schuldig 
en verantwoordelijk, en heeft zich al bijna met 
het nakende vaderschap verzoend. ZIJ daarentegen 
is een losbol en wil van geen kleine schreeuwle
lijk weten. Geen van de ouders Is op de hoogte 
en zlj wil ondanks zijn vurige pleidooien , een 
abortus. Ten einde raad stapt P. Pro Vita ln 

Brussel binnen. Zenuwachtig verzoekt hij de per- 
manence, een slonzige opa, om wat foldertjes 
voor een spreekbeurt van zljn zusje. Zijn gedren
tel en gehandenwrljf maken de oudstrijder wan
trouwig. 'Monsieur, il y a quelque chose.' 'Oui 
Monsieur' en de bekentenis volgt. Opa luistert 
geduldig, prijst P.'s christelijke rechtlijnigheid , 
maar voelt zich nlet geplaatst om het bedreigde 
leven te redden. P. krijgt een telefoon In de 
handen gestopt met aan de andere kant een be

voegd en bevriend geneesheer. De dokter Is be
hoorlijk kombattlef; mf6ar krijgt het toch een 
beetje moeilijk als P. de hele situatie uitlegt. 
- zljn moeder Is dood, zljn vader nlet goed te

Pro vita
Men kan Pro Vita een achterlijke Instelling vind

en, maar van propaganda hebben de Jongens toch 
lets begrepen. Het materiaal dat A. en P. op be
drieglijke wijze ingezameld hebben, Is perfekt ge
schikt om een vertwijfelde vrouw tot het ( 

moederschap te bekeren. We beperken ons tot 
enkele citaten uit hun proza.
"Men zegt Immers met reden dat de moederliefde 
het symbool ls van de meest volledige zelfgave. 
Het moederschap sublimeert alle liefdekrachten 
die in de vrouw aanwezig zljn. Tegelijk met haar 
fysieke ontplooiing betekent het de wonderlijke 
vervulling van haar hart."

"Prof. Van Straelen zegt: 'Voor een groot deel 
als gevolg van de gepleegde abortussen hebben 

zlj veel van haar zachte vrouwelijkheid verloren. -

Pro Vita heeft ook gevoel voor humor, dat 
mag blijken uit "Het Rockefeller-apparaat voor 
gezinsplanning", een pamfletje van Dr. Emmanuel 
Tremblay, dat een gigantisch komplot tot ont
volking van het Vrije Westen uit de doeken doet. 
Spilfiguur daarbij is vreemd genoeg Nelson 
Rockefeller, de 'bekende dollarmlljardair', die een 
studiegroep, bestaande uit ongelooflijke snood
aards, financiert - doel: abortus op massale 
schaal doorvoeren. Op 10 Jaar tijd moeten '12 
tot 18 miljoen Amerikanen gedood worden, des
noods door wettelljke verplichting.' Zulks zal tot 
ernstige politieke problemen aanleiding geven. 
Rockefellers groep wordt Immers geïnfiltreerd 
door talloze 'marxistische elementen', die er alle 
baat blj hebben dat potentiële NAVO-soldaten ln 
klinische stofzuigerzakken terechtkomen. Een 
'volledige breuk in het evenwicht der internation
ale machtsmiddelen ten gunste van de USSR' Is 
onvermijdelijk, met daaraan uitelndelijk verbonden 
de zelfvernietiging van de westerse wereld.' Ge
lukkig nog, dat Pro Vita 'deze doodsonder- 
nemlng'.'deze wandaad tegen de westerse wereld' 
met al haar krachten bestrijdt. Word lid !!

De sn ijm ethode :

Er waren tijden dat mijn ouders nog wel eens 
ln elkaar verstrengeld wilden geraken tijdens 
woelige nachten. ln die dagen katapulteerden 
zlj drie jonge schepselen deze bol op. In 1965 
was het mijn beurt om uit m ijn vaders teeltzak 
op te borrelen. Ik deed dat zonder veel omhaal, 
niemand lette er speciaal op. Doch zoals dat 
past voor een snelle jongen voelde lk m ij ln 
minder dan geen tijd thuis ln mijn moeders baar- 
hulsje. Ik sloot er na korte tijd  dan ook 
vriendschap met een sympathiek ogend elcelletje. 
We schoten goed met elkaar op, weldra bleek dat 
wij wel goed zouden samengaan. Na enig overleg 

besloten wij dan ook samen ons celbestaan te 
veranderen, ln een flitsende beweging verenigden 
wij ons ten einde lets wat op een mens moest 
gaan lijken -pfah, zie hem daar nu zitten- te 
gaan ontwikkelen.
Dat schoot echter nlet zo vlot op. De vele 
boekjes bleken een vrij geromantiseerde versie 
van het geheel opgehangen te hebben. In feite 
was het een hoogst onaangename ondememlng.dat 
geploeter ln dat huls vermoeide ons behoorlijk. 
Het leven aan de buitenkant ontging ons nlet. 
Regelmatig borrelden concurrenten uit mijn vader 
naar binnen, maar zlj dropen telkens teleurgesteld 
weer af blj het zien van de bezette ruimte. 
Toen mijn vader dat hoorde (moeder vertelde het 
hem blj het ontbijt) liet hij een boertje en 
zuchtte. Er werd lets gesugerreerd van "weg 
maken" en ik ving ln volle arbeid ook nog 
woorden als "duur" en "hólland" op. Het drong 
langzamerhand tot m ij door dat mijn ouders zich 
hadden laten tackelen door het genot. De lust, 
de roep van het vlees, de fatale coTtus.
En kleine twee weken later voelde lk mij en mijn 
moeder met huls in een bus zitten. Waar we 
uitstapten rook het naar goedkoop en 
breinaalden. Wij kwakten ons op een tafel neer 
en ik herinner mij nu nog de bedenking gemaakt 
te hebben:"Wel, van een vreemd nummertje ge
sproken..." En Inderdaad, na korte tijd werd lk 
geconfronteerd met een enorme brelpenpunt dle,- 
leidde ik af uit zljn zenuwachten roeren, mij 
zocht. Ik vond dit wel een erg vreemde steek, 
dus reageerde lk met een aardige golfbeweging 
zoals Ik die nog wel In de staart had van 
vroeger. Mijn moeder voelde lets van een kramp 
en de naald hield op met roeren. Ik zag haar 
nooit meer terug, maar dagenlang voelde ik mijn 

moeders hart nog door bonzen op het huls.
Op 1 april 1966 vergastte Ik mijn mama op een 

postnatale depressie.
Pré-Vltae.

Teksten Ariane De Borger, Peter 
Vermeersch en Peter Perceval.

IN VOLGENDE MOEIAL LATEN 
WE U DE REAKTIES HOREN VAN 
ONDERMEER SJERP. BEGIN 
MAAR ALVAST TE POPELEN.
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En toch.
We weten het allemaal. Welvaart 1$ er slechts 
voor weinigen. Armoede is het lot van velen. 
Soms knaagt het aan ons geweten en voelen we 
ons schuldig en toch...
We bekritiseren het kapitalisme, en toch kijken 
we verlangend uit naar de produkten van dat 
systeem. We dromen van een eigen kijkkast, 
hebben we die willen we een auto, hebben we 
er één willen we een eigen huls, hebben we een 
eigen huis willen we ... Er komt geen eind aan. 
We voelen ons benadeeld, men spreekt van rela
tieve deprivatie omdat we ons steeds vergelijken 
met diegenen die "meer" hebben.

Waarom nlet tevreden zljn met voldoende voeding 
en slaapgelegenheid. Waarom steeds maar dat en 
dat willen, dikwijls ten nadele van anderen. Laat 
ons tenminste nlet zo schijnheilig zijn als die 
popzanger die barstend van het geld het aandurft 
volgende tekst te zingen. "Forever conditloned 
to believe that we can't live, we can't live here 
and be happy wlth less. So many riches, so many 
souls, everything we see we want to possess." 
Maar nemen we de woorden van Gandhi ln acht 
die zei :"Er is genoeg voor iedereen, maar nlet 
voor ieders hebzucht".

Patrick

No p a s e r a n !
Het gaat slecht met het fascisme aan de VUB... 
En dat ls maar goed ook! D it Jaar probeerden 
de Neo-Nazl's van NSV aan de VUB een stevige 
voet aan de grond te krijgen. Maar reeds even 
lang wordt door demokratlsche en antl-fascls- 

tlsche studenten massaal gereageerd om de 
fascisten weg te houden. Steeds meer studenten 
snappen het Nazistische karakter van deze vere
niging, en zien er de gevaren van ln.

-Oktober 1985: NSV "bezoekt" de VUB. Voor het 
gros van de studenten onverwacht, maar een 
spontaan verzet tegen het fascisme aan de VUB 

dook op.

-December 1985: Opnieuw de NSV. Nlet alleen 
vergezeld van Kraaiepoot, maar ook van matrak 
en boksijzer. 4 antl-fasclsten gewond: een flauw 
voorsmaakje van de fascistische terreur van het 
NSV.
120 studenten verjagen het NSV: "Geen fascisme 

aan de VUB"

Aan de VUB steken demokratische en anti-fascis- 
tische studenten de koppen blj elkaar. Een infor- 
matlekampagne en alarmsysteem wordt opgestart.

-2 maart 1986: een 45-tal NSV'ers worden ver
dreven door 200 è 250 studenten. Een nederlaag 

voor het fascisme!! Dat dankzij de inzet van 
kringen, demokratische en anti-fasclstlsche stu

denten.

Waarom zo'n heibel tegen een studentenverenl- 

glngetje?

WIJ herhalen het, en blijven het herhalen. NSV 
is een Nazistische studentenvereniging. Een vere- 
ging die de verheerlijking van het zuivere Arische 
ras, de Führer, hoog ln haar vaandel draagt. WIJ 
citeren: "om het voortbestaan van onze kuituur 
en ons volk als organische eenheid te verzekeren, 
komt het erop aan het ras zuiver te houden. De 
geschiedenis leert ons dat kultuurscheppende, 
heersende volkeren nlet aan de omstandigheden 
ten onder gaan, maar wel aan het opgeven van 
hun raszuiverheid"('Signaal', ledenblad van het 

NSV).

Hoe het NSV stoppen?

-Fascistische propaganda beletten. Nazi's trachten 
Immers steeds gebruik te maken van de demokra
tische rechten om hun anti-demokratische opvat

tingen ruimere aanhang en weerklank te doen 
vinden. Eens sterk genoeg maken ze, zoals 
H ltler. korte metten met elk recht en persoon. 
Èen demokratie die het eerlijk meent met zich

zelf, moet daarom juist aan dergelijke stromingen 
het gebruik, o f liever misbruik, van de demokra
tische rechten ontzeggen.
-Men kan het fascisme het best de kop Indrukken 
als het nog klein is. NSV laten groeien leidt im

mers tot terreur.
vb. Aan de KUL werd niet van bij de start gere
ageerd tegen het NSV. Het NSV zingt: 
weg de linksen, weg de ratten, ons behoort de 

KUL.

Eerst vechten, dan pas praten, nu komt de 

Vlaamse kampus weer

Wij gaan nu een matchke sjotten met die linksen 

hunne kop.

Bart Germeys, links student aan de KUL, kan 
hiervan meespreken. Op 8 maart 1984 werd zijn 
been door het NSV overgestampt. Nog steeds is 

hij niet hersteld...
Daarom roept MLB alle demokratische en anti--

B e stu u rd .
Overal algemene vergaderingen en bestuursver
kiezingen, Ja, dat hoort blj de studentenlente. 
De kersverse bestuursleden allerhande Installeren 

zich knorrend ln hun nieuwe zetel en kijken nog 
even onwennig en verlegen naar respektlevelljk 
de grond en het plafond. De kersverse nlet-be- 
stuursleden gaan op zoek naar nieuwe pret of 
hebben die al gevonden. En hler zljn ze dan: de 
drinkebroers en de drinkebroertjes, oftewel: de 
nieuwe besturen van het BSG en V.O.

VOOR HET BSG:

Voorzitter Peter Van Rompaey.
Ondervoorzitter: Giovannl Canlnl. 
secretaris: Erlc Van Engeland.
Penningmeester: Geert Casteleyn. 
Verantwoordelijke publicaties: Rudi Filapek. 
Coördinatie publicaties: Jean Beckers.

VOOR VRIJ ONDERZOEK:

Voorzitter: J. Rimbaut.
Ondervoorzitter 1: D. Stans.
Ondervoorzitter 2: P. Vandermeer.
Penningmeester: A. Meuleman.
Secretaris: C. Konlngs.
Radio: MF Vandenberghe.
Pers: A. Van Delm.
Public Relations: C. Sollle.

B o d yta lk .
fascistische studenten op om massaal verzet te 
blijven tonen tegen het Nazistische NSV, want 
alleen massaal verzet van alle studenten zal de 
fascisten het zwijgen opleggen.

Van de Velde Martine 
Vanderllnden Myrlam.

Mannenwereld.
Het gebeurde tijdens de SOR van 17.4.1986. Ak- 
tlvlteltenverslag SPORTDIENST punt 7 van de 
dagorde.
Een overzicht van de aktivltelten gaf duidelijk 
te kennen dat 1985 een positief sportjaar Is ge
weest.
We hoorden: "toename van(...)", "een opsomming 
betreffende (...)", en toen kwam het.
"(...) we moeten onze sportkaart nog meer aan 
de MAN brengen."
"(...) de badmlntonaktlvitelten telden gemiddeld 
35 MAN."
(...) ergens vlei het woord meer "MANKRACHT" 
en tenslotte wordt op p.24, laatste alinea melding 
gemaakt van:
"(...) de sportdienst opnieuw BEMANNEN met 
supplementaire kracht."
Als vrouw (en ik ben nlet de enige) bezit Ik een 
sportkaart en speel wel eens badminton of deed 
mee aan de 24-uren loop. Waarom worden vrou
wen "mannen" genoemd terwijl het aanwezigen, 
deelnemers of personen zljn?
D it zal wel eigen zijn aan de sportwereld, bed
acht Ik en luisterde verder want het was de 
beurt aan de dienst KULTUUR.
Hler werd onder andere gezegd dat "drie MAN 
In de zaal nog nlet wil zeggen dat(...)"
Ik wil nlet echt vitten en zeker mijn kultuur- 
krant nlet Inrullen (want ik heb ook een kultuur- 
kaart). Deze mannen zljn misschien geen seksls- 
ten en heel wat vrouwen hebben welltcht ook 
zo'n taalgebruik. Maar het kan toch anders!

Annie segers, medewerkster SJERP

M L B - d e  bende.
Graag had ik de waarheid (pravda) willen vertel
len over het doen en laten van het MLB (dit 
n.a.v. al die vervelende lezersbrieven en "extra-- 
MOEIAL : RECHT OP ANTWOORD").

Het hoeft geen betoog meer : het MLB, het NSV 
(Nationalistische Studenten Vereniging), het 
Apartheidssysteem in Zuid-Afrika, enz. vormen 
I pot nat. Immers het MLB kan dank zij zulke 
ondemokratlsche groepen en systemen weer gaan 
ageren, op de barrikades staan, een zeer autori
taire houding aannemen tegenover andersdenken
den, en uiteindelijk dus hun wil opleggen aan 
iedereen. Dit speelt dus volledig in de kaart van 

het MLB.
M.a.w. het NSV, het Apartheidssysteem, enz. zijn 

allemaal uit het MLB ontstaan met als doel het 
MLB te helpen waarmaken met het verkrijgen 
van meer aanzien en meer macht. Het engage
ment van het MLB is slechts verpakking, hun 
ware doel is politieke overheersing. M.a.w. het 
MLB heeft er zelf belang bij dat het NSV niet 
al te snel van de VUB verdwijnt.

Pierre Karette 
i.o. voor
Nijvelse Schietende Vogelvrijverklaarden (NSV) 
Colruyt Cllentêles Combattantes (CCC)

Aan O, Pierot en de andere zeveraars,

VO

Al te vaak krijgt De Moeial nlet-ondertekende 

brieven toegestuurd. WIJ willen er daarom nog
maals op wijzen dat berichten voor Open Tribune 
alleen kunnen gepubliceerd worden als naam en 
adres van de schrijver, o f van de verantwoor
delijke bekend zljn op de redaktie. Anonieme 
brieven worden hler op de redaktie onder alge
mene hilariteit ln de papiermand gekeild. 
Op heel vrlendelIJk verzoek kan een brief wel 
onder een pseudoniem gepubliceerd worden. Het 
spreekt vanzelf dat de redaktie geen enkele 
verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de 
inhoud van een brief. Weet u, we zljn nlet gek.

het VO kennende, maar nlet haar taak, ben lk 
onlangs ln de mogelijkheid gesteld om althans één 
onderdeel ervan te ontdekken ln DM 13. Uit de 
artikels "Sexisme 1 & 2" blijkt dat zlj verwoedde 
beoefenaars zljn van de muggezlfterij.
De gefrustreerde, _zwartgalllge auteurs hebben 
blijkbaar hun ideeën heerlijk Intiem besproken 
want de teksten lijken nogal stevig op elkaar.
Q heeft het over de vrouw als lustobjekt zijnde 
geselekteerd op basis van haar ulterlljk. Waarbij

Pierot aansluit als zou de man als louter spier- ■■ n  ■# ■■ 1 . | x  
objekt gezien worden, een sportobjekt etc... BIJ- W  V  ■  IM  .  11 O  H  I f  P  f  
de vinden het vernederend en zouden liever de M U I I I l U l a
waardering op basis van Intelligentie zien. Hoe
oud zljn Jullie wel? ln deze tijd van bevrljdlng Geachte Commllltones, 
van het lichaam, het gezonde lichaam en goed , . . .
gebouwde lichaam. Waarom stellen jullie nlet dl- Haal uw klak vanonder het stof en bereid u voor

rekt de sexgeschelden jeugd (samenleving) voor? X lv i t e l t e T  het bT n k Ê T  a' T a  C A R T ^  Wli
Vrienden of vriendinnen te beoordelen naar het aktlvl‘ e“ en. het BANKET A LA CARTE. WIJ
aantal diploma's. De klassenmaatschappij der ln- vergasten u op een culinair hoogstandje ln vier
telllgentle. Waarom zljn we eigenlijk van zover «anT«en «rwlwielend met lezingen uit De Codex,
gekomen? Geïnteresseerd in een avondje 'anders dan

Probeer maar eens de sensatie te voelen van de anders'?F u dan ln ° P de, l,£ te" dlelr "* *e"
verloren schaamte, wanneer ge ln monoklnl op £  F“ ultL , er de"  Bro“ « r\ Het '>anket da‘
het strand ligt en ontdek hoe weinig mannen er *lecht* 500 *  Fra" kJes ,kost' U„ * fvol*d
werkelijk gefnteresserd zljn ln uw ontbloot 11- «ebrulke"Jke ro,llng 'n de Gulpende
chaam. En Pierot, ervaar de solidariteit, het ple- *y . . ... . . .  , .z ■,rrsïïr&iïï?-»:
groepsverband, Doe eerst eens mee aan de 24- ~  . , c o oon* w u i

__ . ^ „ v, . .. Groene Lantaarn, Steenweg 2 2800 Mechelen
uren loop voor Je ze afbreekt. Na al die Jaren

kakelen de VO-klppen nog steeds zonder kop. Een ^ n d e r  v ^ r a ^ l i l t n g

worden nlet aanvaard. Inlichtingen: Merveille 
Chris, Nieuwelaan kot 336; Geers Mare, Nieuwe
laan kot 360; Hendrlckx Peter, moestulnstraat 
5, 2800 Mechelen.

nieuwe haan in de ren zal misschien wonderen 
doen.

Met medelijden en opkomende koorts,
een ex-VILO'er.

ANTWOORD

U zlet, we hebben U Inderdaad nlet beoordeeld 
op Uw Intelligentie. Uw brief geeft echter blijk 

van meer spier- dan hersenkultuur.
Trouwens, wat (of wie) Is VILO ln hemelsnaam?

het VSKM-bestuur.

Snob u
Snobs. Waarom gaan ze nlet allemaal In het 
vreemdelingenlegioen? Het uniform hebben ze 
ln leder geval a l, en de mentaliteit ts nlet ver 
meer af. Doch er ls meer! Want als het nu
niet meer ln ls snob te zljn dan zal het weldra 
leuk staan antl-snob te worden. Zo zullen de 
antl-snobs al gauw de nieuwe snobs zljn. Hoera, 
leve de sociale wetenschap en het logische denk
vermogen. Zoals het DE MOEIAL past zljn wij 
er ook nu weer het eerst blj om een anti-snob 
blj de kraag te vatten en hem op de rooster te 
leggen -hij ligt er trouwens nog steeds In de 
waan dat het een zonnebank betreft.
D.M.: En...hoe is het gekomen?
De anti-snob: Het begon al toen lk nog heel jong 
was. Op mijn 2 jaar sloot lk tijdens de grote 
contestatlegolf van 1968 aan blj het V.M.O. Ik 
liet mijn haar bijzonder kort scheren. Als lk 
gekund had was lk nog blj het leger gegaan ook, 
of in het vreemdelingenlegioen, snap u?

D.M:Wat u al nlet zegt...
A-S: Ja, ja ik ging zelfs verder. Ik kraste alle 
contestatieplaten van mijn toen 16-Jarlg zusje vol 
door er mijn uitwerpselen op te deponeren. 
Maar dat vond ik zelf nogal laaghartig. Weet
u, ik ben een groot voorstander van de genuan
ceerde aktie, als u begrijpt u wat Ik bedoel? 

D.M:Toch wel...
A-S: U beeld zich dat nlet in, maar het is ver
schrikkelijk leven als Je overal tegen bent. Op 
den duur wordt Je zelfs tegen jezelf! Zo ts het 
gekomen dat lk op mtjn 6de al aan mijn eerste 
zelfmoordpoging toe was. Gelukkig was de auto 
waaronder lk mij wierp slechts van matchboxfor- 

maat.
D.M:Wat was uw laatste grote antl-houding.
A-S: Dat was tijdens de laatste verkiezingen. 
Iedereen was tegen de regering, wel ik heb voor 
gestemd. Maar ja, er zijn er een pak anderen 
mij voorgeweest. Afin, achteraf gezien was dat 
niet zo verschrikkelijk anti als ik wel dacht. Nu 
pas lk een beetje op met de politiek, lk ga mij 

concentreren op externe factoren.
D.M: Zoals daar zljn?
A-S: Het snobisme natuurlijk. lk ben al mijn 
kleren gaan Inrullen op het leger des hells voor 
deze lompen (toont een gescheurde chlple en een 

vuil lacoste T-shlrt.) Bovendien heb ik lets 
nieuw gevonden! Heeft u het nog nlet gezien? 
Nee zeker...kljk dan. Ik heb mijn Millet 
afgelaten en onder mijn T-shlrt aan bij mijn 
avondbij verdienste als buitenwlpper aan de 

bekendste hoerenkast van Brussel pomp ik hem 
weer op. Dat toont een stuk struiser.
D.M: Wat zljn uw toekomstplannen?
A-S: Ik zal volgend Jaar trachten te penetreren 
in de rechtsfakulteit. Daarna zal lk een sekte 
stichten die op een gegeven teken van mij 

collectief zelfmoord zal plegen.
D.M: Zal dat zomaar lukken?
A-S: Zeker wel! Ik heb al één volgeling. Mijn 
schaduw ... ha! Wat een grap hé, lk ben toch 

fantastisch.
Met een fikse stoot In de maag als blijk van 
sympathie laat de antl-snob mij voor wat lk 

ben...Ult de mode 
IL CATTIVO

Coloured rock.
In Gent gaat op 10 mei COLOURED ROCK door,
een multl-kultureel muziekfestival. Gasten zljn
Manu Dlbango

Baris Man^o
Raïna Raï
Rufus Thomas
Splrale 2000.
Tickets kosten u 300fr (W /PV) of 400fr.
(2 konsummatles gratls)/leden, C JP , TTT/ gew.&- 
werk
De tickets zljn verkrijgbaar op V.O.
De organisatie ls ln handen van Jongeren tegen 
Racisme, Multl Kolor.

M atras.
TE KOOP.

Splinternieuwe [verpakt) springverenmatras. 

prijs : 4000,- 
afmetingen : 120 X 200 
Trlomflaan 56

A m ste rda m .
Zin In één, twee of drie maanden Amsterdam?

Er ls een kamer vrij, ln een studentenhuis, ge
durende de maanden Juli en/of augustus en/of 
september. De huur bedraagt 230 gulden per 
maand, dat ls dus ongeveer 4200 Belgische frank
jes.
Belangstelling? Bellen naar Mark Breusens, tele
foon 02/6477179 na 18h00.
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