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Het restaurant Is niet meer, leve het restaurantl 
Om op te kannen boksen tegen de concurrentie 
van o.a. Mister Frlt en Leon werd een face-llft 
op het betonnen V.U.B.-eethuis afgetrokken. De 
menu's worden vcortaan aangekondigd In stemmig 
schreeuwende folders. Met de kwabberende huid 
stegen echter ook de prijzen tot net achter de 
oren. Daarenboven zullen gulzigaards hun gedrag 
In de toekomst met kontanten moeten 
verantwoorden Indlen zl] op een extra portie van 
Iets rekenen. U kan nu ook kiezen tussen 2 
menu's waarvan de duurste het dagmenu ook 
steeds In kwaliteit overtreft, een truuk als een 
ander. Het restaurant kreeg ook een schllder- 
beurt. De blokken werden overeenkomstig de 
tlcketkleuren beklad. Er zou sprake van zijn 
binnenkort een vak Z te Installeren waar de be
zitters van sociale maaltljdtlckets gegroepeerd 
zullen worden om elkaar gezellig de frieten uit 
het bord te kijken. Smakelijk.
Frans.
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U m  SYLVAIN LOCCUFIER

en wel hbrom:Het Nationaal Aktie Komitee 
heeft, wat Brussel betreft, 
haar slag thuis gehaald: het 
inschrijvingsgeld is dit jaar 
niet verhoogd.
De vraag is nu of het volgend 

jaar wel 13000 zal worden. De 
Raad van Beheer zal daar in 
de komende maanden over 
beslissen en ze zullen er wel 
op letten dat er deze keer 
geen juridische fouten in 
sluipen.
De nieuwe rektor schijnt aan 

een eventuele verhoging niet 
zo zwaar te tillen, zo blijkt 
uit ons interview. Hij doet nu 
beroep op het gezond verstand 
van de studenten -wat sowieso 
al verdacht is- en vindt een 
hoger inschrijvingsgeld niet in 
tegenstelling met het demo- 
kratiseringsprincipe.
Op zijn splinternieuw vloeiblad 

maakte hij al een aardig 
rekensommetje: 3000Fr meer 
betekent zo'n 15 miljoen voor 
de VUB. Kassa, kassa!! Die 15 
miljoen kan dan weer ten 
gunste van de studenten 
aangewend worden. Ten voor
dele van de studenten voor wie 
13000 niet te veel was. 
Professor Loccufier vindt ook 
dat de VUB het rijksonderwijs 
moet ondersteunen. Driewerf 
hoera, daar zitten de oudleer- 
lingen van het rijksonderwijs 
al jaaèren op te wachten. 
Misschien kan een voorlich- 
tingskampagne over het VSO 
gehouden worden, zodat we 
niet voortdurend moeten horen 
dat de leerlingen in het tradi
tioneel (lees: katholiek) onder
wijs een veel betere opleiding 
krijgen.
Als méér leerlingen het aan 

de universiteit proberen (en 
als in het secundair onderwijs 
het survival-of-the-fittest— 
principe niet wordt toegepast) 
is er misschien meer kaf onder 
het koren, maar dan hebben 
ook meer mensen een echte 
kans gekregen.

AdB
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Sinds woensdag 1 oktober heeft de V.U.B. een nieuwe rektor. Opvolger 
van Prof. Steenhaut is de 52-jarige Prof. S. Loccufier uit de ESP-fakul- 
teit. Woensdag hield hij op de openingszitting zijn maidenspeech -"De 
kern van de (nieuwe) universiteitseconomie"- over o.a. autonomie van de 
universiteit, de inkomsten en 'output' ervan. Omdat er niet ieder jaar 
een nieuwe rektor is (de V.U.B. versleet er tot nu toe vier) ging De 
Moeial naar rektor Loccufier voor een interview. Onze eerste vraag ging 
over de bokkesprongen tussen de 10 000 en 13 000 fr. inschrijvingsgeld. 
Het werd voor V.U.B.-ers dan toch 10 000, voor de andere vlaamse 
universiteiten 13 000. Er was nochtans een .concensus binnen de VLIR 
(Vlaamse Interuniversitaire Raad) om 13 000 te vragen. Is de solidariteit 
tussen de universiteiten niet belangrijker dan die 3000 frank?

IMAGO

-De rektor bepaalt mede het imago van de 
universiteit. Hoe vindt u het V.U.B.-Imago, wil 
u het veranderen, in welke richting?

De V.U.B. heeft een zeer behoorlijk Imago. Wij 
hebben In de vorige 16 Jaar een kwaliteit van 
onderwijs en van research opgebouwd waar we 
niet beschaamd over moeten zijn. Bijvoorbeeld 
het aandeel dat we verkregen uit het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Is groter 
dan het percentage studenten van de Vlaamse 
universltelten, en h_et NFWO Is toch het refe
rentiepunt in België. We hebben ook een goed 
imago van onderwijs omdat we het geluk hadden 
van toch gedurende een aantal jaren Jonge pro-

Kijk, wie is de universiteit? Die wordt beheerd 
door de Raad van Bestuur die bestaat uit alle 
geledingen van de universitaire gemeenschap. Er 
was inderdaad die concensus tussen de vlaamse 
universiteiten om over te gaan naar 13 000 fr. 
De toenmalige rektor heeft die concensus ver
dedigd In de RvB. Maar zoals ik gezegd heb, de 
RvB, zijnde de verschillende geledingen van de 
V.U.B. neemt de echte beslissingen en wenste de 
10 000 fr. te behouden.
Die 3000 fr. is individueel misschien niet erg 
belangrijk, maar we moeten dat bekijken vanuit 
het oogpunt dat de studenten een groep ver
tegenwoordigen in de maatschappij. We zien dat 
er een groep studenten komt uit 1 de hogere 
inkomentrekkers, de middenstanders met hoge 
inkomens, maar de grootste groep komt juist uit 
de categorie van de middengrote inkomentrekkers 
en dan een kleinere groep, en we betreuren dat 
die zo klein Is, uit de lagere inkomentrekkers. 
Het gaat nu juist over die middengroep, het zijn 
heelwat mensen daaruit die juist boven het 
inkomen vallen waar bijvoorbeeld een studiebeurs 
kan verkregen worden. Die groep heeft nu Juist 
in de vorige periode, door omstandigheden buiten 
de universiteit, reeds ingeleverd. De RvB heeft 
blijkbaar geoordeeld dat wij geen zwaardere 
belasting moesten leggen op juist die midden
groep.

-Gaat de V.U.B. tn staat zijn om volgend Jaur 
en daarna die 10 000 fr. te behouden?

Ook hier, wie is de V.U.B.? Het zullen opnieuw 
de geledingen van de V.U.B. zijn die die proble
matiek zullen onderzoeken en analyseren en een 
beslissing nemen. Het kan best zijn dat een 
andere beslissing uit de bus komt, maar ik geloof 
dat dit vooruitlopen zou zijn op hetgene dat in 
de volgende maanden terzake door de leden van 
de RvB zal gedaan worden. Volgend jaar meer 
dan 10 000 vragen zou niet In tegenstelling zijn 
met het demokratiseringsprincipe. Wanneer men 
de evolutie ziet van de inschrijvingsgelden, we 
gingen zoals de andere universiteiten van 1200 
fr. naar 5000, van 5000 naar 10 000 en nu gaat 
de tendens verder de hoogte in, zodanig dat het 
demokratiseringsprincipe zeker door ons wordt 
gewaardeerd, wij hebben dat al met evenveel 
woorden gezegd. Men kan een groot vertrouwen 
hebben in het gezond verstand van al de gele
dingen waarin de studenten ten andere in verte
genwoordigd zijn.

MEER MET MINDER

-De volgende Jaren moet de universiteit nieuwe 
initiatieven nemen, aan de andere kant worden 
minder toelagen verwacht. Valt dat te rijmen? 

Maar kijk eens, mijn opinie is het volgende. In 
de eerste plaats moeten wij zelf zien wat wij 
kunnen doen, heel merkwaardig aan deze univer
siteit is dat wij te doen hebben met mensen die 
bezield zijn met een enorme Inspanningsvermogen 
om deze universiteit te runnen, dus zullen we 
In de eerste plaats meer van hun vergen en ze 
zijn bereid om dat effectief te doen.
Ten tweede gaan we naar een situatie waar de 
professoren en assistenten werkelijk meer zullen 
halen uit de middelen waarover wij beschikken, 
en dit op basis van wat ik op dit ogenblik een 
strategisch plan per fakulteit en per afdeling 
noem. Ik ben van plan al de betrokken mensen 
In te zetten voor de uitstraling van de V.U.B. 
Wij hebben in voorbereiding een volledig, lk zou 
bijna zeggen ontplooiingsplan van de V.U.B. in 
alle regio's en ook in alle gebieden. Zodanig dat 
we een atraktieve universiteit worden waardoor 
we de financiële middelen die ons ontnomen 
worden langs de andere zijde trachten terug te 
verdienen. We geven de V.U.B. een grotere uit
straling naar regio's waar de V.U.B. op dit 
ogenblik niet aan bod komt om allerlei redenen, 
al was het maar de afstand. En zelfs In de 
gebieden waar we wel aan bod komen zijnde het 
Brusselse gebied en dan vooral onder de Vlaamse 
Brusselaars, daar ook moet de V.U.B. bekend 
gemaakt worden.

-Gaat de V.U.B. niet Juist aantrekkelijk worden 
voor franstallgen als die op de U.L.B. 16 d 18 
000 fr. moeten betalen?

EEN NI5 UWE HEKTOR 
EEN NIEUWE 
KOiïRS ?

Waarom zou dat, die 16 000 fr. is het argument 
niet. De ervaring is dat in de fakultlet economie 
1, 2, 3 studenten van de ULB. komen, bv bij de 
handelslngenleurs, die willen dan een Jaar In het 
Nederlands studeren om die taal grondig te 
kennen. Dit ztjn echter uitzonderingen.

-U wil ook een volledige universiteit om atrak- 
tief te zijn, dat gaat moeilijk zijn ln bijvoorbeeld 
Letteren en wijsbegeerte met zijn zeer weinig 
inschrijvingen.

Het antwoord daarop ls wat lk reeds genoemd 
heb het strategisch plan. We zitten in een over- 
gangfase. Wij hebben de V.U.B. atraktiever ge
maakt door de mensen die reeds een diploma op 
zak hadden, llc. romaanse, germaanse, lichame
lijke opvoeding enz. een aanvullende licentie aan 
te bieden. Mijn bedoeling ls te gaan onderzoeken 
en ook te gaan realiseren om die nieuwe richtin
gen te integreren ln het gewone curriculum. De 
mensen zullen met Juist geciteerde opleiding, 
door de Integratie van een aantal vakken, nadien 

onmlddelljk een andere beroepsmogelijkheid 
krijgen dan het klassieke beeld. Ik geloof dat dit 
een heel bijzondere atraktlepool kan vormen. 
Maar we zitten nu In een overgangsperiode, we 
hebben Iets toegevoegd en moeten dat zo snel 
mogelljk Integreren, maar we zijn vandaag pas 
2 oktober, u moet me een paar dagen gunnen om 
dit met de dekanen uit te werken.

AUTONOMIE

-Gisteren had u het uitvoerig over autonomie, 
geen schrik dat dit voor Coens gepaard gaat met 
minder geld?

Wat bedoelen wij met autonomie? We hebben nu 
bv. het probleem van de Investeringen van de 
universiteiten, nu Is er een geconditioneerde 
enveloppe, er moet bij iedere investering een 
lijvig dossier ingediend worden om ‘een ma te 
kunnen bouwen. Wij willen een enveloppe aan de 
universltelten toe te kennen op basis van een 
aantal kriterla en dat men dan zegt :"Maak zelf
standig uw planning op en besteed het geld zo 
optimaal mogelljk." Er zijn dramatische voorbeel
den nu. Bv. het hoognodige anlmalarlum ln Rode, 
600 vierkante metertjes, we hebben er recht op, 
de dieren kunnen niet meer ernstig verzorgd 
worden en dit sleept al jaren aan. De minister 
zijn handtekening komt maar niet. We zijn groot 
genoeg, d.w.z. we zijn mensen die de zaken au 
serleux nemen.

fessoren te hebben die gevormd werden in het 
buitenland, de VS en andere Europese landen, en 
dan naar hier kwamen met een hele frisse visie. 
De vorige rektoren hebben elk een deel van het 
Imago opgebouwd. Gerlo heeft de universiteit 
opgerlcht, prof. Van Geen citeer Ik graag voor 
het wetenschappelijk onderzoek dat hij hier heeft 
georganiseerd, prof. De Schutter heeft de V.U.B. 
bekend gemaakt in Vlaanderen en Brussel en 
prof. Steenhaut heeft aan onze universiteit de 
nieuwe technologie gelanceerd zonder het huma
nistisch karakter te vergeten. Ik denk dat we 
terug moeten naar de regio's. Globaal gezien 
weet men nu in Vlaanderen dat de V.U.B. bestaat j 
maar niet alle regio's weten dat. Ik denk dat wljj 
ook een ondersteuning moeten ztjn van het rijks
onderwijs. En dan wil ik nog iets heel bijzonders 
binnen het huis zelf. Nl. de campus leefbaar 
maken, Ik hou niet van het woord studentvriende
lijk want er zijn meer dan de studenten, honder
den tewerkgestelden, owp'ers en atp'ers. Die 
moeten op een campus komen werken waar ze 
graag werken. En we gaan daar iets voor doen 
en ik zal ook de gelegenheid hebben om met de 
studentenverenigingen daarover een grondig ge
sprek te hebben. Het meest elementair is om de 
campus in orde te houden. We zullen nuttige 
afspraken maken met de studenten om éen modus 
vlvendi te vinden over hun behoefte om Ideeen 
kenbaar te maken op de muren. Dat Is niet vol
doende, Ik heb een plan om de ruimte ter 
beschikking van studenten en andere mensen uit 
te breiden. In de volgende dagen doen we voor
stellen voor de nodige Investeringen ter verfraai
ing van de campus, dit komt het imago naar 
bulten ten goe<je, ook voor de ouders die hun 
zoon of dochter komen bezoeken. Ik zou ook 
zeer graag hebben dat het V.U.B.-magazIne blijft 
bestaan in de huidige vorm met misschjen wat 
meer Input van wetenschappelijk georiënteerde 
bijdragen. Maar ik zou ook zeer graag het Tijd
schrift van de V.U.B. vernieuwen, een aantal 
gebieden die ln ontwikkeling zijn aan een zeer 
breed publiek voor te stellen maar dan geschre
ven door de top-vorsers, goed geïllustreerd.

-De V.U.B. is ook een vrijzinnige universiteit.

Ja, Ik leg graag de nadruk op vrijzinnigheid, het 
is ook artikel I van ons statuut. Prof. Blngen 
drukte dat mooi en plastisch uit bij de 15 jaar— 
viering :"Wij mogen de vlag van de vrijzinnigheid 
niet halfstok laten hangen." Vooral nu de vrij
zinnigheid maatschappelijk en oficleel erkend 
wordt.
In de eerste plaats moeten we verdraagzaam 
zijn, dat heb ik gisteren ook aan de eerstejaars
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heeft, wat Brussel betreft, 
haar slag thuis gehaald: het 
inschrijvingsgeld is dit jaar 
niet verhoogd.
De vraag is nu of het volgend 

jaar wel 13000 zal worden. De 
Raad van Beheer zal daar in 
de komende maanden over 
beslissen en ze zullen er wel 
op letten dat er deze keer 
geen juridische fouten in 
sluipen.
De nieuwe rektor schijnt aan 

een eventuele verhoging niet 
zo zwaar te tillen, zo blijkt 
uit ons interview. Hij doet nu 
beroep op het gezond verstand 
van de studenten -wat sowieso 
al verdacht is- en vindt een 
hoger inschrijvingsgeld niet in 
tegenstelling met het demo- 
kratiseringsprincipe.
Op zijn splinternieuw vloeiblad 

maakte hij al een aardig 
rekensommetje: 3000Fr meer 
betekent zo'n 15 miljoen voor 
de VUB. Kassa, kassa!! Die 15 
miljoen kan dan weer ten 
gunste van de studenten 
aangewend worden. Ten voor
dele van de studenten voor wie 
13000 niet te veel was. 
Professor Loccufier vindt ook 
dat de VUB het rijksonderwijs 
moet ondersteunen. Driewerf 
hoera, daar zitten de oudleer- 
lingen van het rijksonderwijs 
al jèaaren op te wachten. 
Misschien kan een voorlich- 
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niet voortdurend moeten horen 
dat de leerlingen in het tradi
tioneel (lees: katholiek) onder
wijs een veel betere opleiding 
krijgen.
Als méér leerlingen het aan 

de universiteit proberen (en 
als in het secundair onderwijs 
het survival-of-the-fittest— 
principe niet wordt toegepast) 
is er misschien meer kaf onder 
het koren, maar dan hebben 
ook meer mensen een echte 
kans gekregen.
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Sinds woensdag 1 oktober heeft de V.U.B. een nieuwe rektor. Opvolger 
van Prof. Steenhaut is de 52-jarige Prof. S. Loccufier uit de ESP-fakul- 
teit. Woensdag hield hij op de openingszitting zijn maidenspeech -"De 
kern van de (nieuwe) universiteitseconomie"- over o.a. autonomie van de 
universiteit, de inkomsten en 'output' ervan. Omdat er niet ieder jaar 
een nieuwe rektor is (de V.U.B. versleet er tot nu toe vier) ging De 
Moeial naar rektor Loccufier voor een interview. Onze eerste vraag ging 
over de bokkesprongen tussen de 10 000 en 13 000 fr. inschrijvingsgeld. 
Het werd voor V.U.B.-ers dan toch 10 000, voor de andere vlaamse 
universiteiten 13 000. Er was nochtans een .concensus binnen de VLIR 
(Vlaamse Interuniversitaire Raad) om 13 000 te vragen. Is de solidariteit 
tussen de universiteiten niet belangrijker dan die 3000 frank?

IMAGO

-De rektor bepaalt mede het imago van de 
universiteit. Hoe vindt u het V.U.B.-Imago, wil 
u het veranderen, in welke richting?

De V.U.B. heeft een zeer behoorlijk Imago. Wij 
hebben In de vorige 16 Jaar een kwaliteit van 
onderwijs en van research opgebouwd waar we 
niet beschaamd over moeten zijn. Bijvoorbeeld 
het aandeel dat we verkregen uit het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Is groter 
dan het percentage studenten van de Vlaamse 
unlversitelten, en h_et NFWO Is toch het refe
rentiepunt in België. We hebben ook een goed 
imago van onderwijs omdat we het geluk hadden 
van toch gedurende een aantal jaren Jonge pro-

Kijk, wie is de universiteit? Die wordt beheerd 
door de Raad van Bestuur die bestaat uit alle 
geledingen van de universitaire gemeenschap. Er 
was inderdaad die concensus tussen de vlaamse 
universiteiten om over te gaan naar 13 000 fr. 
De toenmalige rektor heeft die concensus ver
dedigd in de RvB. Maar zoals ik gezegd heb, de 
RvB, zijnde de verschillende geledingen van de 
V.U.B. neemt de echte beslissingen en wenste de 
10 000 fr. te behouden.
Die 3000 fr. is Individueel misschien niet erg 
belangrijk, maar we moeten dat bekijken vanuit 
het oogpunt dat de studenten een groep ver
tegenwoordigen in de maatschappij. We zien dat 
er een groep studenten komt uit de hogere 
inkomentrekkers, de middenstanders met hoge 
inkomens, maar de grootste groep komt juist uit 
de categorie van de middengrote inkomentrekkers 
en dan een kleinere groep, en we betreuren dat 
die zo klein Is, uit de lagere inkomentrekkers. 
Het gaat nu juist over die middengroep, het zijn 
heelwat mensen daaruit die juist boven het 
inkomen vallen waar bijvoorbeeld een studiebeurs 
kan verkregen worden. Die groep heeft nu Juist 
in de vorige periode, door omstandigheden buiten 
de universiteit, reeds ingeleverd. De RvB heeft 
blijkbaar geoordeeld dat wij geen zwaardere 
belasting moesten leggen op juist die midden
groep.

-Gaat de V.U.B. tn siaat zijn om volgend ]a»r 
en daarna die 10 000 fr. te behouden?

Ook hier, wie is de V.U.B.? Het zullen opnieuw 
de geledingen van de V.U.B. zijn die die proble
matiek zullen onderzoeken en analyseren en een 
beslissing nemen. Het kan best zijn dat een 
andere beslissing uit de bus komt, maar ik geloof 
dat dit vooruitlopen zou zijn op hetgene dat in 
de volgende maanden terzake door de leden van 
de RvB zal gedaan worden. Volgend jaar meer 
dan 10 000 vragen zou niet in tegenstelling zijn 
met het demokratlseringsprinclpe. Wanneer men 
de evolutie ziet van de inschrijvingsgelden, we 
gingen zoals de andere universiteiten van 1200 
fr. naar 5000, van 5000 naar 10 000 en nu gaat 
de tendens verder de hoogte In, zodanig dat het 
demokratlserlngsprincipe zeker door ons wordt 
gewaardeerd, wij hebben dat al met evenveel 
woorden gezegd. Men kan een groot vertrouwen 
hebben In het gezond verstand van al de gele
dingen waarin de studenten ten andere in verte
genwoordigd zijn.

MEER MET MINDER

-De volgende Jaren moet de universiteit nieuwe 
Initiatieven nemen, aan de andere kant worden 
minder toelagen verwacht. Valt dat te rijmen? 

Maar kijk eens, mijn opinie is het volgende. In 
de eerste plaats moeten wij zelf zien wat wij 
kunnen doen, heel merkwaardig aan deze univer
siteit is dat wij te doen hebben met mensen die 
bezield zijn met een enorme Inspannlngsvermogen 
om deze universiteit te runnen, dus zullen we 
In de eerste plaats meer van hun vergen en ze 
zijn bereid om dat effectief te doen.
Ten tweede gaan we naar een situatie waar de 
professoren en assistenten werkelijk meer zullen 
halen uit de middelen waarover wij beschikken, 
en dit op basis van wat ik op dit ogenblik een 
strategisch plan per fakulteit en per afdeling 
noem. Ik ben van plan al de betrokken mensen 
in te zetten voor de uitstraling van de V.U.B. 
Wij hebben ln voorbereiding een volledig, lk zou 
bijna zeggen ontplooiingsplan van de V.U.B. in 
alle regio's en ook in alle gebieden. Zodanig dat 
we een atraktieve universiteit worden waardoor 
we de financiële middelen die ons ontnomen 
worden langs de andere zijde trachten terug te 
verdienen. We geven de V.U.B. een grotere uit
straling naar regio's waar de V.U.B. op dit 
ogenblik niet aan bod komt om allerlei redenen, 
al was het maar de afstand. En zelfs in de 
gebieden waar we wel aan bod komen zijnde het 
Brusselse gebied en dan vooral onder de Vlaamse 
Brusselaars, daar ook moet de V.U.B. bekend 
gemaakt worden.

-Gaat de V.U.B. niet Juist aantrekkelijk worden 
voor franstallgen als die op de U.L.B. 16 d 18
000 fr. moeten betalen?

EEN NIEUWE KBKTOR 
BEN NIEUWE 
KOERS ?

Waarom zou dat, die 16 000 fr. Is het argument 
niet. De ervaring is dat in de fakultlet economie 
1, 2, 3 studenten van de ULB. komen, bv bij de 
handelsingenieurs, die willen dan een jaar In het 
Nederlands studeren om die taal grondig te 
kennen. Dit zijn echter uitzonderingen.

-U wil ook een volledige universiteit om atrak- 
tief te zijn, dat gaat moeilijk zijn ln bijvoorbeeld 
Letteren en wijsbegeerte met zijn zeer weinig 
Inschrijvingen.

Het antwoord daarop ls wat lk reeds genoemd 
heb het strategisch plan. We zitten in een over- 
gangfase. WIJ hebben de V.U.B. atraktiever ge
maakt door de mensen die reeds een diploma op 
zak hadden, llc. romaanse, germaanse, lichame
lijke opvoeding enz. een aanvullende licentie aan 
te bieden. Mijn bedoeling ls te gaan onderzoeken 
en ook te gaan realiseren om die nieuwe richtin
gen te Integreren ln het gewone curriculum. De 
mensen zullen met Jutst geciteerde opleiding, 
door de Integratie van een aantal vakken, nadien 

onmlddelljk een andere beroepsmogelijkheid 
krijgen dan het klassieke beeld. Ik geloof dat dit 
een heel bijzondere atraktlepool kan vormen. 
Maar we zitten nu In een overgangsperiode, we 
hebben Iets toegevoegd en moeten dat zo snel 
mogelljk Integreren, maar we zijn vandaag pas 
2 oktober, u moet me een paar dagen gunnen om 
dit met de dekanen uit te werken.

AUTONOMIE

-Gisteren had u het uitvoerig over autonomie, 
geen schrik dat dit voor Coens gepaard gaat met 
minder geld?

Wat bedoelen wij met autonomie? We hebben nu 
bv. het probleem van de Investeringen van de 
unlversltelten, nu Is er een geconditioneerde 
enveloppe, er moet bij iedere Investering een 
lijvig dossier ingediend worden om 'een mJ te 
kunnen bouwen. Wij willen een enveloppe aan de 
universiteiten toe te kennen op basis van een 
aantal kriterla en dat men dan zegt :"Maak zelf
standig uw planning op en besteed het geld zo 
optimaal mogelljk." Er zijn dramatische voorbeel
den nu. Bv. het hoognodige anlmalarlum ln Rode, 
600 vierkante metertjes, we hebben er recht op, 
de dieren kunnen niet meer ernstig verzorgd 
worden en dit sleept al jaren aan. De minister 
zijn handtekening komt maar niet. We zijn groot 
genoeg, d.w.z. we zijn mensen die de zaken au 
serleux nemen.

fessoren te hebben die gevormd werden in het 
buitenland, de VS en andere Europese landen, en 
dan naar hier kwamen met een hele frisse visie. 
De vorige rektoren hebben elk een deel van het 
Imago opgebouwd. Gerlo heeft de universiteit 
opgerlcht, prof. Van Geen citeer Ik graag voor 
het wetenschappelijk onderzoek dat hij hier heeft 
georganiseerd, prof. De Schutter heeft de V.U.B. 
bekend gemaakt in Vlaanderen en Brussel en 
prof. Steenhaut heeft aan onze universiteit de 
nieuwe technologie gelanceerd zonder het huma
nistisch karakter te vergeten. Ik denk dat we 
terug moeten naar de regio’s. Globaal gezien 
weet men nu in Vlaanderen dat de V.U.B. bestaat j 
maar niet alle regio’s weten dat. Ik denk dat wij 
ook een ondersteuning moeten zijn van het rijks
onderwijs. En dan wil ik nog iets heel bijzonders 
binnen het huls zelf. Nl. de campus leefbaar 
maken, ik hou niet van het woord studentvriende
lijk want er zijn meer dan de studenten, honder
den tewerkgestelden, owp’ers en atp’ers. Die 
moeten op een campus komen werken waar ze 
graag werken. En we gaan daar Iets voor doen 
en Ik zal ook de gelegenheid hebben om met de 
studentenverenigingen daarover een grondig ge
sprek te hebben. Het meest elementair is om de 
campus in orde te houden. We zullen nuttige 
afspraken maken met de studenten om éen modus 
vlvendi te vinden over hun behoefte om Ideeen 
kenbaar te maken op de muren. Dat ls niet vol
doende, ik heb een plan om de ruimte ter 
beschikking van studenten en andere mensen uit 
te breiden. In de volgende dagen doen we voor
stellen voor de nodige Investeringen ter verfraai
ing van de campus, dit komt het imago naar 
bulten ten goe<je, ook voor de ouders die hun 
zoon of dochter komen bezoeken. Ik zou ook 
zeer graag hebben dat het V.U.B.-magazIne blijft 
bestaan in de huidige vorm met misschien wat 
meer input van wetenschappelijk georiënteerde 
bijdragen. Maar ik zou ook zeer graag het Tijd
schrift van de V.U.B. vernieuwen, een aantal 
gebieden die ln ontwikkeling zijn aan een zeer 
breed publiek voor te stellen maar dan geschre
ven door de top-vorsers, goed geïllustreerd.

-De V.U.B. is ook een vrijzinnige unlversitelt.

Ja, ik leg graag de nadruk op vrijzinnigheid, het 
is ook artikel I van ons statuut. Prof. Blngen 
drukte dat mooi en plastisch uit bij de 15 jaar— 
viering :"Wlj mogen de vlag van de vrijzinnigheid 
niet halfstok laten hangen." Vooral nu de vrij
zinnigheid maatschappelijk en oficleel erkend 
wordt.
ln de eerste plaats moeten we verdraagzaam 
zijn, dat heb ik gisteren ook aan de eerstejaars
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gezegd.
Bij studentenwerving gebruik ik dat niet, dan 
gaat het om de kwaliteit. Ik heb verschillende 
regionale Inschrijvingen meegemaakt uit belang
stelling hoe de mensen ter plaatse reageren. We 
hebben Immers een stijgend aantal mensen uit 
het vrij onderwijs. Als de katholieke student hier 
vier of vijf Jaar verbleven heeft zal hij ook 
kunnen getuigen van onze openheid. De V.U.B. 
biedt geestelijke en politieke vrijheid aan de 
vlaamse bevolking. Hier heerst de vrije gedach
te , alle levensbeschouwingen zijn aanwezig en 
studenten en professoren kunnen hier de vrije 
gedachte uitoefenen. Dat is specifiek aan onze 
unlversltelt, vergeet niet dat er met dat basis
principe maar twee zijn In de wereld.

SOR

-Gaat u de vergaderingen van de Sociale Raad 
volgen?

Ik ga de vergaderingen volgen, ik ga ze niet 
bljwonen. Ik meen dat de SoR ook verantwoorde
lijke mensen heeft. Ik moet ook de schoonvader 
van de SoR-voorzitter niet worden, ik ben niet 
voor het betuttelen. Diegenen die echt verant
woordelijkheid nemen vinden we later ook terug 
in de maatschappij en daar verantwoordelijkheden 
opnemen, dan moeten we hun dat ook nu laten 
doen.

-Ook in de sociale sektor moet er meer met 
minder gebeuren, is privatiseren van bepaalde 
diensten geen oplossing?

Ik geloof niet dat dit op die wijze moet gebeu
ren. De sociale sektor van de V.U.B. heeft niets 
moeten inboeten, we hebben hetzelfde volume 
van financiële middelen vandaag. Wij moeten 
ervoor zorgen dat wij met dat volume Inderdaad 
meer doen. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen 
van de sociale sektor op dit moment zeer prijs
bewust worden. D.w.z. dat de prijzen behouden 
blijven maar dat meer gaat geboden worden, 
meer kwaliteit, voor hetzelfde geld. Vergeten we 
niet dat als we nu gedurende drie jaar 80 fr. 
kunnen aanhouden we ook meteen de Inflatlegraad 
erbij hebben, om dezelfde kwaliteit te behouden 
is er een goed beheer nodig.
De sociale sektor zou ook self supporting moeten 
worden. We zouden In de prijs van een aantal 
produkten een deel van de prijs moeten reser
veren voor een aantal aktivtteiten. Die reserve
ring moet te andere ook dienen voor als In een 
latere fase ook een deel van de gelden van de 
V.U.B. gaan verdwijnen. Als wij nu op basis van 
de solidariteit tussen de studenten een reserve
ring kunnen doen, wel dan zullen wij ln een later 
s ta d iu m  e v a n v e e l financiële middelen ter beschik
king van de toekomstige generaties studenten 
kunnen stellen.
Ik moet zeggen dat er heel dikwijls een korte 
termijnvisie is, bij ons allemaal, we hebben niet 
graag lange termijnvisies. Als het gaat over de 
10 of 13 000 zitten daar ook een paar elementen 
van korte termijnvisie in als men daar brutaal 
tegen is. 3000 fr. meer voor een universiteit als 
de onze, dat is IS miljoen. Als ik die vandaag 
had zou ik die rechtstreeks besteden aan de 
opleiding of de verbetering van de omkadering 
van de Jonge studenten die toekomen, een goeie 
15 mandaten zijn dat. Zodanig zou er een recht
streekse return zijn naar de studenten.

het managementsruimte scheppen voor de 
mensen. Die ruimte kunnen ze dan gebruiken om 
nieuwe ideeën aan hun, Job te geven. Ik ga heel 
graag met mensen om en ik verwacht daar veel 
van.

-Ook vernieuwingen Inzake de onderwijsmetho
diek?

Ja, graag, met mijn collega's Bollaert en Eisen- 
drath die de vernieuwers zijn van de onderwijs
methodiek zeg ik dikwijls dat we de empty box 
moeten invullen. Bv. de zelfstudiecentra is een 
zeer boeiend idee, dit jaar zijn we eraan toe om 
ze te realiseren. Ten tweede krijgen de profes
soren de mogelijkheid om beroep te doen op de 
'zware onderwijsaparatuur' bv de grote computer
gestuurde projektleschermen. Dan kunnen we 
werkelijk zeer levendig onderwijs geven. Er liggen 
daarrond investeringen In het verschiet om die 
zware aparatuur In alle auditoria te installeren. 
Wij mogen eigenlijk op het gebied van onderwijs 
niet klagen. Het Is één van de sterke, maar niet 
voldoende gewaardeerde, punten van de V.U.B. 
dat we klein zijn. Ondanks de 6000 subsidieerbare 
of 7000, de niet-subsidieerbare erbij kunnen wij 
nog altijd ln kleine groepen werken. Niet direkt 
in het eerste Jaar maar toch in de volgende.
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-nog Iets nieuws, er wordt een American College 
opgerlcht?

Nee, er wordt een VUB-college opgericht. Dat 
is een groot verschil. Het wordt een college 
volgens een wereldwijd erkend accrediation sys
teem. Ik noem het daarom niet graag een Ameri
kaans systeem, het is al over de hele wereld 
Ingevoerd. Met dat systeem kan je aan een 
bepaalde unlversltelt colleges volgen die Je dan 
kan overhevelen naar een andere universiteit. We 
hebben hier heelwat jonge mensen uit de inter
nationale bedrijfswereld, ambasades e.d. die op 
een bepaald ogenblik België verlaten, zij kunnen 
dan die credits op zak meenemen, wat met 
huidige systeem moeilijk kan. De 'gewone' V.U.B. 
en her college worden volledig gescheiden gehou
den om institutionele redenen. Dat accrediations- 
ysteem komt niet in aanmerking voor het verkrij
gen van werkingskosten, men ls dus verplicht om 
er een autonome eenheid van te maken. Als de 
onderwijsminister morgen zegt dat het subsisleer- 
baar Is, geen bezwaar voor ons. De studenten 
betalen dus hun eigen onderwijs, zij betalen de

aantal colleges verder te geven, omdat Ik het 
graag doe en omdat Ik meen dat ik iets aan de 
studenten vorming kan bijdragen en omdat dat 
uiteindelijk ook de hoofdjob Is van iemand aan 
de universiteit. Te lang geen les geven zou ook 
een sterke vervreemding zijn met de student. 
Onze ervaring steunt uiteindelijk op datgene wat 
de student, de vorser ln de praktijk aan ons 
mededeelt. Ik heb ook een levendige belangstel
ling voor ditgene wat mijn collega's doen op 
wetenschappeljk gebied, mijn plan is om al de 
laboratoria en al de diensten waar wetenschap
pelijk onderzoek verricht wordt te bezoeken met 
de bedoeling van meer over hen te weten en om 
ze verder te stimuleren.

U bent nu rektor maar heeft ook een belangrijke 
funktie binnen een vrijmetselaarsloge, zijn die 
twee praktisch en etisch te combineren?

Ik ben Iemand die mijn persoonlijk leven, mijn 
werk op het rektoraat en mijn werk op de fakul- 
teit zeer streng gescheiden houdt, dat moet zo 
en ik kan dat ook goed. In alle milieus waar ik 
kom ben ik consequent vrijzinnig maar ik hou ze 
gescheiden.

Dank u voor het interview.

Tijdens het buitengaan deelt de nieuwe rektor 
ons meteen zijn eerste 'beleidsdaad' mee. Hij liet 
een circulaire rondsturen die alcoholische dranken 
uit het administratiegebouw bant.

ACADEMISCHE
OPENINGSZITTING

Dit Jaar trok het startschot van het academiejaar 
een bomvolle aula. Naast de hoogwaardigheidsbe
kleders (waaronder minister Verhofstadt, "anemie" 
Neyts), ook uitzonderlijk veel studenten. Prof. 
EM. CorIJn, die de zitting opende, kwam na een 
korte Inleiding tot de klassiekers: : de herdenking 
van de overledenen, de beste wensen voor de 
personeelsleden die op pensioen gaan, de vermel
ding van de eredoctoraten en wetenschappelijke 
onderscheidingen en een uiteenzetting over het 
door de VUB gevoerde beleid. Opvallend was dat 
op de lijst van de overledene professoren de 
naam van professor Llebman niet voorkwam. Na
vraag leerde ons dat het om een betreurenswaar
dige vergissing ging. Een originele speech kwam 
van J.P. De Greve, namens het wetenschappelijk

personeel: een fabeltjeskrant-verhaaltje over klei
ne zwoegende konijnen (W.P.) en grote bevelende 
konijnen (O.P.).

Voor de studenten sprak Geert Deruyck over stu- 
dentenparticlpatie ln de Sociale Sector en over 
de bedreiging van de democratisering van het on
derwijs. Hij wees er op dat steeds minder Jonge
ren uit lagere sociale klassen naar de universiteit 
komen en dat het St-Anna plan hier nog eens een 
behoorlijke schep bovenop doet: "de regering doet 
een bomaanslag op de democratisering van het 
onderwijs". Na de speech van Geert kwam er een 
overval van Martlne Van De Velde en enkele kor
nuiten. Ze Heten balonnetjes met slogans op. Met 
de laatste slogan waren er wat problemen, ge
lukkig was er Guy Verhofstadt die een handje 
hielp om " democratisering van het onderwijs" 
(de slogan, wel te verstaan) omhoog te krijgen. 
Met de inschrijvingsgelden ls hij daar niet ln ge
lukt.

Dan de overdracht van de rectorale bevoegdheden 
en ... de maiden-speech van de nieuwe rector 
Prof. Loccufler. Deze had het over unlverslteits- 
economie. HIJ stelde ondermeer dat de ontwikke
ling naar dkn grotere autonomie van de unlversl- 
telten die door de regering wordt opgelegd posi
tief kan zijn,) maar dat dit niet ten koste mag 
gaan van wetenschappelijk onderzoek of de so
ciale sector.

Ultelndelljk werd het academisch Jaar geopend 
door de voorzitter van de Raad Van Beheer, Prof 
Em. CorIJn zodat u en Ik nu weer aan de slag 
kunnen.

A.D.B.

studentenakties (foto: De Moeial)

Geert Deruyck (foto: De Moeial)

We maken er een 'shared operation'

NIEUW

-U kondigde ook een versobering In de admini
stratieve geplogenheden aan.

Natuurlijk, een herziening ervan. In een huls als 
dit speelt de wet van Parklnson, de administratie 
breidt permanent uit, men kreëert nieuwe behoe
ften. Nu hebben we minder middelen, we moeten 
met de mensen de administratieve circuits her
denken. Ook al door de informatisering. We 
willen de ingezette middelen optimaliseren. Ik 
hou zeer veel van echt grotere vreugde te bren
gen In het werk dat de mensen doen, ik noem

van. (foto: De Moeial)

kostprijs. Dat ls nu ten andere ook al zo voor 
het samen met Boston Unlverslty aan de V.U.B. 
Ingerlchte MBA in administratlon, daar betalen 
de studenten ook 150 000 fr.

-Rektor zijn houdt wel heelwat verplichtingen in, 
prof. Steenhaut verontschuldigde zich gisteren bij 
zijn gezin, gaat u het vier Jaar volhouden. En 
wat met uw werk ln de ESP-fakultelt?

Ik zal ten eerste vragen of mijn vrouw mij zal 
vergezellen tijdens heelwat plechtigheden die 
eraan vasthangen, we maken er een 'shared 
operation' van. MIJn werk In de fakulteit zal er 
hopelijk niet onder lijden. Ik ben van plan een

Prof. Szafran en prof. Dewaele, twee 

op de openingsreceptie.

niet verkozen rektorkandidaten

(foto: De Moeial)
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KULTUURKRANT

KREATIEVE

VIDEOGRAFIE

VIDEO-ART^
IN THE EIGHTIES TICKET SHOP V.U.B.

CURSUSSEN ATELIERS
DATA : vanaf 1 november '86, gedurende 5 
weken.
PLAATS : Gebouw Y', 1ste verdieping (naast het 
Kultuurkaffee)
DEELNEMERS : minimum 12 
CURSUSDUUR : 15 uur
INSCHRIJVINGEN ♦ INLICHTINGEN : In Gebouw 
Y' 1ste verdieping, kantooruren, tel :02/6413087 
CURSUSPRIJS : afhankelijk van de cursus 
1000.- tot 2000.-

ZEEFDRUKINITIATIE 
monitor : Pieter Lamal 
5 opeenvolgende woensdagen :'M-17u.

LAY-OUT
monitor : Marleen Vanherck 
5 opeenvolgende woensdagen : 14-17u.

THEATERTRAINING 
monitor : Mlchel Mentens 
5 opeenvolgende dinsdagen : 19-22u.

FOTOGRAFIE-INITIATIE 
monitor : Luc Nagels 
5 opeenvolgende dinsdagen 14-17u.

KERAMIEKINITIATIE 
monitor : Lieve Van Hove 
5 opeenvolgende zaterdagen : 10-13m

AQUAREL-INIT1AT1E 
monitor : Irène Bruyninckx 
5 opeenvolgende zatèrdagen : 10-13u.

MUZIEKWORKSHOP 
monitor : York Carpels 
5 opeenvolgende maandagen I9-22U.

Kultuurkaffee
gratis

15 oktober 21 u

6 X KEERLS
TOM LANOY£.

Het cirkus van de slechte smaak.

W

DATA : wekelijks, behalve tijdens de vakantie
periodes
PLAATS : V.U.B.-Gebouw Y', naast het Kultuur
kaffee, lste verdieping. Ingang via Triomflaan, 
toegang 6.
PRIJZEN : CJ.P.-kaart of kultuurkaart verplicht. 
Derden : 1000.- per semester.
Werklozen, *3 pas, ext.studenten : 1000.- per 
akademiejaar. V.U.B.-personeel en -studenten : 
gratis. Het verbruikte materiaal, per atelier, 
wordt met de monitor afgerekend. 
INSCHRIJVINGEN ♦ INLICHTINGEN : in Gebouw 
Y' lste verdieping, kantooruren, tel : 02/6413087

KLEURENFOTOGRAFIE 
monitor : Luc Nagels 
dinsdag 19-22u.

KERAMIEK
monitor : Lieve Van Hove

maandag : 18-21u. woensdag : 13-16u. en 17-21u

ZWART-WIT FOTOGRAFIE 
monitor : Luc Nagels 
donderdag : 19-22u.

MODELTEKENEN 
monitor : Oswald Kuyken 
donderdag : 19-22u.

Berichtje

De BRT neemt op vrijdag 17 oktober een gloed
nieuw programma op In het Amerikaans theater. 
"Het idee alleen" is een satirisch programma van 
Guido de Praeter met Herman Van Molle, Alida 
Neslo en Ilse UyterIlnde:"Wat vroeger fictie was 
Is nu werkelijkheid."
Voor de opnames zoeken zij 50 studenten die op 
de Campus afgehaald worden met een bus en na 
de feiten nog eens terug gebracht worden. 
Kandidaten kunnen zich Inschrijven op de dienst 
Kuituur of V.O. Zolang de voorraad strekt.

GALERY 
V . U . B . ^ Ä #

Dienst Kuituur 
'^Open van 13u tot 16u

OKTOBER

Ancienne Belgique

di.7 WOOSTER GROUP 
w o .8 WOOSTER GROUP 
do.9 WOOSTER GROUP 
vr.10 WOOSTER GROUP 
za.ll WOOSTER GROUP

m a . 13 CARMEL
w o . 15 LUC WIJNS "alleen" 
zo.19 MIKIS THE0D0RAKIS 
do.23 WIRE

Beursschouwburg

LES BALLETS CONTEMPORAINS 
DE LA BELGIQUE 
LES BALLETS CONTEMPORAINS 
LES BALLETS CONTEMPORAINS 

Théâtre de Complicité: 
MORE BIGGER SNACKS NOW 
MORE BIGGER SNACKS NOW 
MORE BIGGER SNACKS NOW 
Wisseltheater :
OU EST LA BETE?
OU EST LA BETE?
OU EST LA BETE?
PETER CASE, concert 
BEN SIDRAN, concert

v r . 24 
za.25 
di.28 
vr .31

Galery'
50 FRANK

13 oktober 20 u

vzw Paleis

do.23 JOOP ADMIRAAL:
U BENT MIJN MOEDER 

v r .24 U BENT MIJN MOEDER

KAMA. KAMA EEN HAAR OP MIJN MAMA

' Ik heb lang de ambitie gekoesterd (in mijn bin
nenzak om precies te zijn) om op één hand door 
het leven te wippen. Doch behalve een lam hand
je en wat knokige vingers bleef mij slechts de 

. desillusie na dit experiment. Ondertussen weet 
lk wel beter: handen dienen om mee te eten en 
-In geval van weigerachtig gezichtsvermogen- te 
tasten. Zo ziet u maar, soms komt een absurde 
klootzak toch nog tot zijn zinnen door op zijn 
bek te vallen. Al geniet ik hierbij natuurlijk wel 
het voordeel van de twijfel. Wat niet kan gezegd 
worden van de man die sinds Jaren onder het spi
rituele pseudoniem (dat Is een leuke!) 
KAMAGURKA de Vlaamsche Kuituur Is komen 
verrijken met getekende ettertjes die namen dra
gen als Bert, Bitl en Henk. "Aan welken vader- 
landschen haard ontbreken zij nog?", en, "Wie 
kent hen niet!" zijn behalve voor mijn dove kat 
geen loze slogans. Kijk maar rondom u. Aan uw 
linkerzijde Bert Vanderslagmulders met de Iets 
te grote neus. En de macho in de .hoek daar; 
Henk (Cowboy)

Kultuurkaffee
gratis

Iedere week geven deze kromme helden het beste 
van zichzelf In het radioöste en teveeste blad 
van de lage landen en omstreken, HUMO. Daar
naast, of vult u een voorzetsel naar keuze In,

______  misstaan 's mans verzamelalbums niet in de kast
9 “? n lrfn K o  o n  o/\van de Ware Would-Be Intellectueel En Absurd 

°  UKtODer ZÖU JOoichter Tegen (etc.) Tot In het buitenland genoot

men van het Gents absurdum. "La Belgique 
comme vous y étiez", was een serie van Kama 
in het franse Charlle Hebdo die menig belgenmop 
te vlug af was. Het Is de (nationale) zelfreflektle 
die het genie kenmerkt (al zal hij dat zelf ook 
wel weten).

Van de hoger genoemde K. is overigens maar 
weinig bekend. Schriel van gestalte, kort bij 
stem, zijn vader dronk, zijn moeder at, ze deden 
een plas en alles bleef zoals het was. De laatste 
jaren vertoont hij zich veel in het gezelschap van 
een bloedbroeder die zich Herr Seele laat noemen 
onder het gekende motto: "O mon dieu c'est 
beaucoup mieux, se saouler è deux!" Beide heren 
zaten vooraan in de golf prettig gestoord die in 
het begin van dit decennium verontruste ouders 
brieven deed schrijven naar Louis de Lentdecker, 
bekend amateur-hlstorikus, waarop deze de perio
de bestempelde als: "De dag dat het zonlicht be
sliste niet langer te schijnen."

We weten ondertussen dat het zonlicht ongelijk 
kreeg. Beide heren K. en Seele werden beter met 
de Jaren. Vooral op K. lijken de donkere dagen 
een positief effekt gehad te hebben. HIJ verloor 
zijn wilde haren niet, zij werden zwarter en zijn 
gekrabbelde katoons zijn vuiger dan vroeger. 
Kortom: leuker ongeregeld dan ooit. En dat komt

dan weer uw Kuituur (het zwarte doosje naast 
het fornuis) ten goede. WANT!

Wie dacht dat KAMA niets anders kon dan 
nonsens tekenen komt bedrogen uit. Hij vertelt, 
zingt, kwaakt, fluit en beeldt ze namelijk ook 
uit. Op bovendien (Ik geef het hem na) sublieme 
wijze. Met een smoel als een volautomatisch 
stoomstrijkijzer zong hij in mijn pubertijd aan 
het hoofd van de Vlaamse Primitieven rake 
schlagers als: "Ik ben twee Amerikanen" (ooit een 
Hitrlnghltje) en "Echte mannen", waaruit volgende 
passus: "Jesus was een echte man, thuis en aan 
het kruis". O poëzie van de frase, frase van de 
pijn, masochisme van de geest; hier staat Dames 
én Heren een Belgisch performersduo (-kwartet— 
sextet-qulntet-octet etc. al naargelang het aantal 
persoonlijkheden die zich op het bewuste moment 
van de heren IC. en Seele op scene afsplitsen.) 
Nu is performer zijn in België beslist niet moei
lijk. Persoonlijk ken ik Iemand die zich ten 
dienen titel beperkt tot regelmatig in het zweeds 
ondertitelen van zijn scheten. The Happy Few 
applaudiseren dan, wat minder zegt over zijn 
flatulerende kwaliteiten dan wel over The Happy 
Few. Maar Kama en Herr Seele, dèt zijn perfor
mers. Tot in uw absurde. Zij zijn dekors en 
akteurs, licht en geluid in één. Daar kan u alleen 
maar blij om zijn vind Ik, tenzij u lid bent van 
de vlaamse vereniging voor vrienden van het de- 
korstuk.

Onlangs nu verblijdden deze absurden het Vader
land met één rleuw programma dat zij de titel: 
"Kamagurka en Herr Seele werken harder dan 
gewoonlijk" meegaven. Doorgaans betrouwbare 
bronnen (zo'n zuiver water heeft u nog nooit ge
zien) melden mij dat deze vlag de lading ruim
schoots dekt. En daarmee komen *e nu naar het 
Kultuurkaffee van de VUB op 16 oktober. De 
toegang is gratis (op voorwaarde dac u zich 
achteraf een ongeluk zuipt ter spijzlng van de 
kas). Dat u dit nog mag meemaken.

Dit wordt met een beetje goeie wil en een dosis 
geluk nog wel eens vervolgd In een volgend 
nummer, ja toch!

IL CATTIVO

Kultuurkaffee 16 oktober 20u 30 
gratis
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Nieuwe Moeial. Sociaal.

DO 9 OKTOBER
* 20u Film:
The Year Of the Dragon 
Organisatie: Westland
* 22u VRG-TD in BSG-zaal

ZA 11 OKTOBER
* 10u: 2° Konferentie voor 
vredeswerk in aud Q.
Org: Internationale van oorlog- 
tegenstanders (I.T.O.) in samen
werking met Studiekring Vrij On
derzoek en UCOS.
Üniversitaire Vredesdagen e.v.a. 
Meer inlichtingen bij V.O.
Gratis inkom!

MA 13 OKTOBER
* 20u Galery’
Video Art in the Eighties, Video- 
grafie
Inkom 50 fr.
* 19u Y'
De Moeial Ontvangstvergadering 
Gratis inkom!

Dl 14 OKTOBER
* KINE schachtenontvangst en TD 
BSG-zaal
* 20u Film: 'Witness1
Van Peter Weir (’85); met 
Harrison Ford & Kelly McGillis 
QB, Org. VAKA-VUB (zie bespreking) 
Inkom 40-60
* 19u30 Solidariteitsmeeting:
Het zwarte volkverzet in Zuid— 
Afrika.
Campus ULB, Paul Hegerlaan.
1)Vertegenwoordigers van de be
vrijdingsbeweging Vusumzi Noma- 
dolo van het Pan African Cong- 
ress, Moichopari Segwai van de 
Black Conciousness Movement.
2)Film: "Witness to Apartheid" 
Schokkende beelden over uitbuiting 
en de revolte van de jongeren in 
het Zuid-Afrika van vandaag. 
Organisatie: AIB-Azania-Aktie- 
groep; Rode Jeugd; MLB; PVBA 
Inkom: 60fr/40fr(voorverkoop).

WO 15 OKTOBER
* 13u: Spel Zonder Grenzen!
Met PK-TD in BSG-zaal
* 20u in Galery1 (boven Kultuur- 
kaffee)
Startdag 11-11-11-aktie VUB. 
Diavoorstelling mmv. Walter 
Thierry (Nationaal Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(NCOS) en projektkeuze.
Org: UCOS en Vrij Onderzoek 
Gratis inkom.
* 14u Infonamiddag: 
Militiewetgeving: vrijstelling, vrij
lating, enz...
In het Huis van de Vrede
Van Elewijckstraat 35, 1050
Brussel.
Organisatie UCOS.
Gratis inkom.
* 21u Kultuurkaffee:
Gratis konsert:
Wurm & the Wolf Banes

DO 16 OKTOBER
* 20:30 Kultuurkaffee:
Kamagurka en Herr Seele werken 
harder dan gewoonlijk; 6xKeerls 
Gratis inkom ook nog!
*22u: Hilo-TD in BSG-zaal.

VRIJ 17 OKTOBER
* VAKA-fuif te Antwerpen 
met DJ Guy Deprez.
In zaal Reuzenpoort te Borger- 
hout.
Inkom 60/Voorverkoop 50 bij V.O.

ZO 19 OKTOBER
* Vredeswandeling in Florennes 
met bezoek aan aktiehuis Floren- 
nade.
Afspraak 9u30 metro Delta.
Info bij VAKA-Brabant,
02/648.75.83
Inschrijven bij V.O.

MA 20 OKTOBER
* 22u: KEPS-TD in BSG-zaal.

WO 22 OKTOBER
* 20u: Film "RAN"
Qc, org: JK

DO 23 OKTOBER
* 20u30: Kultuurkaffee
Tom Lanoye presenteert: het 
Cirkus van de Slechte Smaak; 6x 
Keerls én weeral gratis.
* 20u Film: "Mishima"
QB, Org. JS.
* 20u Film: "Mask"
QC, Org. PK.
* 20u PPK-TD in BSG-zaal.

VRIJ 24 T.E.M. DO 30 OKTOBER
* Filmfestival:
Spaanse Burgeroorlog 
Aula VUB, Q.
Inkom: 50/80 fr.

Wat je hier In handen hebt is het eerste exem
plaar van de nieuwe (alweer de vierde) Moeial— 
jaargang. De Moeial, jouw enige echte tweewe
kelijkse VUB-tijding, gaat het jaar in met een 
nieuwe kop. Ook de Verantwoordelijke Uitgever 
en Algemeen Koördinator werden ververst. De 
Kultuurkrant zal verder opnieuw IN De Moeial 
worden opgenomen, je vind ze voortaan ergens 
in het midden.

Zoals je ziet is dit een blaadje VOOR VUB-- 
studenten. Maar er is meer. Het is ook een 
blaadje VAN VUB-studenten.
Om een zekere kontinuïteit (8 pagina's, elke 14 
dagen) aan deze periodiek te schenken is het no
dig dat een aantal handen en breinen eraan sa
menwerken.
De Moeial wil vooral een informatiebron zijn 
voor alle studenten en dat op een zo breed mo
gelijk vlak: kuituur, ontspanning, VUBinslde— 
nieuws, politiek,...
Daar komt nog bij dat wij op een zo pluralistisch 
mogelijke basis willen werken. En hier komt de 
aap uit de mouw: Om een pluralistisch blad te 
laten verschijnen zijn mensen nodig, vrij veel 
mensen.

Dit schrijven is dus een oproep aan alle studen
ten die geïntersseerd zijn In (vrijwillig) werken 
voor De Moeial. Iedereen is welkom; wil je iets 
schrijven, hou je toevallig dolveel van typen, wil 
je meewerken aan de lay out, je komt maar 
langs. De eerste 'opvangsvergadering' zal door
gaan op 13 oktober om 19:00 in ons lokaal. Het 
Moeial redaktie-lokaal situeert zich nog steeds 
in gebouw Y', als het ware op vérspring-afstand 
van het Kultuurkaffee. Van de ligging hebben wij 
uiteraard geen klagen. In het redaktielokaal ben 
je natuurlijk ook op andere tijdstippen welkom. 
Helaas is de enige vergoeding voor dit labeur 
slechts een vlugger begrip van het reilen en zei
len van de VUB, een hoop ervaring, en een ge
zellige sfeer.

Waar? Wanneer?

De Moeial zal vanaf het tweede nummer (21 
ckcober) opnieuw op dinsdag trachten uit te ko
men. Keurige hosts en hostessen overhandigen je 
die dag VOLLEDIG GRATIS zoveel Moeial als je 
maar lezen wil, en dit aan de Ingang van het 
VUB-restaurant, kampus Oefenpteln. Ook de kam- 
pussen Jette en Rode worden van Moeials voor
zien.
Gratis? Jawel, tante SoR geeft ons nog steeds 
een jaarlijkse betoelaging die ons ln staat moet

In de volgende Moeial mag Je een Sociale Sektor- 
-speclal verwachten, we schuimen dan de VUBse 
sociale diensten af en zeggen wie of wat waar 
goed voor is. Toch al deze tips:

SOCIALE DIENST STUDENTEN

De Sociale Dienst ls er om studenten met speci
fiek financiële problemen uit nesten te helpen. 
Beursstudenten kunnen op de Sociale Dienst al
vast een maaltljdkaart halen. Met deze kaart ln 
Je bezit betaal Je voor een VUB-maaltlJd slechts 
46fr i.p.v. 80fr.

Meld Je aan bij de Sociale Dienst (Gebouw Y) 
met een (kopie van een) berekenlngsnota van de 
persoon van wie Je ten laste bent, en een recen

te pasfoto van Jezelf.

De Sociale Dienst deelt ook extra sociale toela
gen uit, gaande van 5.000 fr. tot maar liefst 
30.000fr. Als Je denkt voor een dergelljke beurs 
In aanmerking te komen, meld Je dan aan op de 
Sociale Dienst Studenten, en breng een stapeltje 

dokumenten mee: 
kopie van:

- een zo recent mogelijk bewijs van het maand
inkomen van de perso(o)n(en) van wie Je ten laste 
bent (bv. loonstrookje, werklozensteun, pensioen. 

Invaliditeit,...);

- een zo recent mogelijk bewijs van de klnderbij- 
slaguitkering;

- een bewijs van Je studiebeurs van vorig jaar;

- Je huurovereenkomst;

- bewijzen van de Jobs die je gedaan hebt.

Jouw aanvraag wordt besproken door de Sociale 
Dienst Studenten. Een gezamelljke beslissing 
wordt genomen rekening houdend met de gege
vens van de Ingediende dokumenten + jouw uit
eenzetting van Je situatie aan de maatschappelijk 
asslstent(e).
Probeer daarom zo volledig en zo eerlijk niogelljk 
Jouw situatie over te brengen zodat de kans op 
een Juiste en rechtvaardige beslissing vergroot. 
Jouw aanvraag dient uiterlljk voor 31 december 
1986 bij de Sociale Dienst Studenten te zijn.

Openingsuren Sociale Dienst Studenten:

Maandag : 8:45 tot 12:15
Dinsdag : 8:45 tot 12:15
Woensdag : 8:45 tot 12:15
Donderdag : 13:45 tot 17:00
Vrijdag : 8:45 tot 12:15

WITNESS

een film van Peter Welr (USA 1985)

Peter Welr kennen we nog van " Picnlc at Han- 
glng Rock" , " Galllpoll" en "The Year of Living 
Dangerously". In 1985 kwam hij met zijn eerste 
Amerikaanse produktle "Witness". De hoge ver
wachtingen die gekoesterd werden , werden niet 
algeheel vervuld. Het lijkt wel of Welr zich Iets 
te veel heeft moeten plooien naar de onverbid
delijke eisen van het Hollywood-establlshment. 
Witness ls Immers een lewat halfslachtige en on
evenwichtige kruisbestuiving geworden van een 
harde grootsstadpollcler, een Idyllische lovestory 
en een gracieus drama. Welr Idealiseerd ln de 
film de Amlsh-samenlevlng, een van origine 
Zwitsers-Dultse sekte van Wederdopers die ln 
Pennsylvanla een soort primitieve landbouwcom- 
munes hebben gevestigd met gestrenge bijbelse 
voorschriften en weledele pasclflstlsche principes. 
Het ls ln één van die communes dat polltle-ln- 
specteur John Book terechtkomt tijdens zijn on
derzoek omtrent een gruwelijke stationsmoord die 
rechtstreeks verband houdt met een onwelrieken
de zaak van politionele korruptle. Van 'Nijlpaard 
in een porseleinwinkel' evolueert hij tot een ver
stilde bewonderaar van de Amlsh-gemeenschap, 
en wordt hij zowaar verliefd op de moeder van 
zijn kroongetuige. Maar hij moet terugkeren naar 

zijn wereld...

De akteerprestatle van Harrison Ford ("Indiana 
Jones") ls opmerkelijk; "Witness" reveleert hem 
als een onvermoed gedegen karakterspeler.

stellen 15 nummers te laten drukken.

Studenten, oud-studenten, ATP's, WP's en OP's 
die zich op dinsdagmiddag niet In het VUB— 
restaurant kunnen of willen ophouden krijgen De 
Moeial thuisbezorgd, als zij tenminste een abonr 
nement nemen. Voor de prijs van 150 Bfr sturen 
wij je maar liefst 16 nummers toe. 1 Moeial 
jaargang telt slechts 15 nummers, jouw abonne
ment loopt dus nog een eindje verder de volgende 
jaargang in.
Echte liefhebbers kunnen zich verder een steun- 
abonnement aanschaffen. Hiervoor betaal je 500 
Bfr in de plaats van 150, maar voor die som 
drukken wij je wel véél dichter aan ons hart. 
Abonnement-liefhebbers vullen eenvoudigweg 
onderstaand strookje in, knippen het uit en be
zorgen het binnen de korste keren aan de 
Moeial-redaktie (alweer In gebouw Y'). Als Je dan 
ook de overeenkomstige som vereffend hebt. ont
vang je meer dan een akademiejaar lang de enige 
echte Moeial in je brievenbus.

F.H en A.V.

Gezocht: lege spa flessen om onmerkbaar te vullen 
met genever. Zich wenden tot gebouw M, lokaal 
786. _________

Gelukkig academiejaar.
Het akademiejaar heeft een nieuwe start geno
men. Alle lndikaties leiden tot deze diagnose. 
Rektoren hebben de hele maand september ge
wroet om een 'degelijke', in ieder geval indruk
wekkende 'maiden'-speech te kunnen deklareren 
op de plechtige opening.
Eerstejaars lopen bij bosjes doelloos rond tussen 
het schamele groen en het beton van onze 
kampus. Ook zij hebben van de rektor een, zij 
het voor 'anciens' iets minder spektakulaire, 
speech gekregen. Ze weten nu dat als men onder 
de kerstboom nog geen kursussen vind, het al 
veel te laat is om in Juli nog blij naar huis te 
gaan. Eerstejaars, kijk naar de spottende glimlach 
van uw oudere kollegaS als zij dit lezen.
Voor mensen die hier in drie maand niet meer 
geweest zijn is er ook op materieel vlak veel 
veranderd, dat houdt de spanning erin.
De Vubtiek is verdwenen, leuk voor zij die 
tweede zit hadden, zij hebben hun studie
materiaal voor de rest van hun universitaire 
karriöre kunnen hamsteren.
De, zij het flink ingekrompen, versie van de Vub
tiek staat nu als krantenkiosk in het restaurant 
op uw welverdiende centjes te wachten. Voor
deel: nu hoef Je geen 200 meter meer te lopen 
voor een Mars bij Je koffie.
Maar dit zijn niet de enige veranderingen in ons 
zo dierbaar restaurant. O nee, vanaf dit gezegend 
jaar is het nu ook mogelijk een tweede menu te 
degusteren, nog steeds met de traditionele koude 
schotel als derde gerecht, juicht smulpapen aller 
lande.
En ook de oude, vertrouwde Moeial is (tenminste 
van ulterlijk) veranderd, andere kop, nieuwe voor- 
pagina-opmaak (let op de handige inhoudstabel). 
Door de ongetwijfeld grote stroom van nieuwe 
medewerkers zal de Inhoud er ook ongetwijfeld 
op veranderen - verbeteren.
De proffen, helaas, zullen hun zelfde lesje blijven 
herhalen, Iedereen (die wil slagen) zal weer 
'alles' moeten kennen, dat blijft hetzelfde, niets 
aan te doen...

&.H.

(-------------------------------------------------------

| NAAM:................................................................................................................

• ADRES:.............................................................................................................  |

! ................................................................................................ !
| BETAALT: * 150,- fr. voor eenabonnement op De Moeial (16 nummers)

* 500,-fr. voor eensteunabonnement 
Datum: . . / . . /  198.

I De Moeial: Rek. nr. 001-1386975-48 I

I________________________________________
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De Cijferdans
VUB
De VUB is de enige Vlaamse unlversltelt waarvan 
de Raad van Beheer besliste het Inschrijvingsgeld 
voor het akademiejaar '86-'87 op 10.000fr te 
houden. Daarmee was de VLlR-konsensus van 
13.000fr definitief verbroken. De rol van de Raad 
van Beheer van de VUB In deze zaak Is zonder 
meer eigenaardig te noemen.

Na de bekendmaking van de bezuinigingsmaatre
gelen van Sint Anna was er binnen de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad onenigheid over de stijging 
van het Inschrijvingsgeld. Oskar Steenhout was 
de enige die het inschrijvingsgeld ongewijzigd wou 
laten terwijl de andere rektoren zelfs tot 16.000- 
fr wilden gaan.
De Raad van Beheer van de VUB gaf Steenhout 
toen het "vertrouwen" om binnen de VLIR naar 
een konsensus van lS.OOOfr te streven. Met deze 
konsensus wou de VUB beletten dat enerzijds er 
een konkurentiestrijd zou uitbreken tussen de 
verschillende universltelten en anderzijds dat het 
inschrijvingsgeld tot 16.000fr zou stijgen. Ultein- 
delljk werd deze konsensus door de VLIR aange
nomen.

Ondertussen zaten de studenten niet stil en het 
Nationaal Aktiekomitee ging over tot een boycot 
van de inschrijvingen. Na twee weken bleek dat, 
door allerlei omstandigheden, de boycot alleen 
op de VUB sukses kende. Op een bepaald ogenblik 
sprak men van 11% minder Inschrijvingen ln ver
gelijking tot vorig jaar.

Naast deze boycot kreeg de VUB nog met een 
ander probleem af te rekenen. Begin september 
wees de Vereniging van Vlaamse Studenten erop 
dat er In het Koninklijk Besluit nr. 434 van 21 
augustus uitdrukkelijke staat dat de Raden van 
Beheer van de verschillende universltelten een 
beslissing omtrent de verhoging van de Inschrij
vingen moeten nemen voor 1 september . Aan 
de VUB, net zoals aan de RUG was dit niet ge
beurd. Dit betekent dat de 13.000fr die aan de 
belde unlefs gevraagd werd ln feite onwettelljk 
was.

Op grond van deze argumentatie besliste de RUG 
op donderdag 18 september en voorlopig niet 
meer dan lO.OOOfr. te vragen. Van dat moment 
leken de lnschrljvlnsgelden net beursberichten die 
konstant In waarde daalden of stegen. Een dag 
na de beslissing van de Gentse RUG verklaarde 
Steenhout dat de VUB ook terug naar de lO.OOOfr

gtng-
Ogenschijnlijk was de VLIR-konsensus verbroken. 
De daaropvolgende dinsdag , na een vergadering, 
verklaarde een woordvoerder van de VLIR echter 
dat de konsensus terug hersteld was. De In
schrijvingen stonden dus terug op 13.000.

Alle ogen waren toen gericht op de Raad van 
Beheer van de VUB die een dag later, woensdag 
24 september, een beslissing zou nemen. Op die 
RvB legde rector Steenhout eerst het advies van 
de VLIR om te verhogen tot 13.000fr uit, maar 
verdedigde nadien het behoud van de 10.000.
Nadat ook de studentenvertegenwoordigers voor 
het behoud van de 10.000 gepleit hadden besliste 
de VUB ulteindelljk om ln het kader van de de
mocratisering van het onderwijs voor het akade
miejaar '86-'87 het Inschrijvingsgeld niet te ver
hogen. Wel werd er aan toegevoegd dat er voor 
volgend jaar naar een nieuwe konsensus met de 
andere uniefs zal gestreefd worden. VoL

M l .  ..... ...........
I BE7MBARE I M F ;N U »
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VOORAL MINDER
De Moeial wil graag een zo ruim mogelijk beeld 
geven van wat de recente regeringsmaatregelen 
voor konkrete gevolgen hebben aan de verschil
lende unlverslteiten. WIJ wisselden hiertoe reeds 
een artikel uit met het studententijdschrift van 
de Leuvense Katolleke Unlversltelt, VETO. Tref
fend voor de unlef van Leuven is vooral de hal
vering van de sociale toelagen. De mensen van 
VETO drukken er evenwel op dat het hier om 
een nog zeer voorlopige situatieschets gaat, nog 
lang niet alles kan als een vaststaand feit 
bestempeld worden.

EEN NUL MEER OF MINDER Om een beter 
zicht te krijgen op de konkrete weerslag van de 
halvering van de sociale toelagen, ging VETO 
praten met Jan Brauwens (dlrekteur studenten
voorzieningen). Deze man heeft het met de re- 
geringspolltlek van de laatste maanden niet ge- 
makkelljk gehad.

In het begin van dit Jaar sprak men in regerings
kringen over een niet-indeksatie van de sociale 
toelagen. Met enig protest had men zich neer
gelegd bij deze maatregel en een sluitende 
begroting uitgewerkt. Half mei verscheen dan ook 
een Koninklijk Besluit dat de nlet-lndeksatle 
wettelljk vastlegde. Maar dit was zonder het Sint 
Anna-plan gerekend. Op hetzelfde moment werd 
In een duister spel tussen verschillende machts
blokken beslist van gewoon de sociale toelagen 
te halveren. Dit waarschijnlijk omdat men ener
zijds de universltelten serieus wou treffen (els 
van de andere onderwljssektoren), maar men ze 
anderzijds toch niet ln de belangrijke delen wou 
treffen. De sociale sektor, al Jaren een lastig 
aanhangsel binnen de universitaire wereld, was 
dan ook het geschikte slachtoffer. Een halvering 
dus van de toelagen, ingaande vanaf 1 Januari 
1986.
Dit onmogelijke besluit (dit zou betekenen dat 
vanaf I Juli de sociale sektoren geen cent meer 
zouden krijgen daar ze de voorgaande maanden 
alrljd de volledige som hadden gekregen), werd 
ondertussen omgezet In een halvering vanaf 1 
oktober met een tussenoplossing voor de maanden 
Juli, augustus en september.

(foto: De Moeial)

nu dlrekt bespaard worden ln de maanden oktober 
tot december. Een onmogelijke opdracht. Daarom 
zullen er eerder maatregelen genomen worden 
met het oog op 1987 die In 1986 al ingaan en 
zal het overblijvende tekort eenmalig gedragen 
worden door de reserves of de unlversltelt.
Voor 1987 voorziet de regering wel een halvering 
vanaf 1 januari. Als de regering ondanks het hef
tige protest deze hakbljlmaatregel handhaaft, zal 
de Raad voor Studentenvoorzieningen bepaalde 
Ingrijpende maatregelen moeten nemen. Een hal
vering van je toelagen betekent een sterke af
braak.
Een eerste zware maatregel ls de verhoging van 
het Inschrijvingsgeld. In een gezamelljk overleg 
van de Vlaamse universltelten hebben deze beslist 
om het kollegegeld met 30% te verhogen. In 
plaats van 11500fr wordt het normale Inschrij
vingsgeld I4500fr. Deze verhoging van het In
schrijvingsgeld gaat Integraal naar de sociale 
sektor. Dit betekent 43 miljoen aan de K U Leu
ven. Te betalen door de student. Met daar bo
venop nog een jaarlijkse Indekserlng.
Rekening houdend met deze ekstra-lnkomsten, 
met de halvering van de sociale toelagen, met 
de verlaging van de stookolleprljzen en de lage 
inflatie blijft er voor de begroting van 1987 nog 
een tekort van 45 miljoen.

45 MILJOEN

Boycot
Toen In augustus door de Vlaamse Interuniversi
taire Raad bekend werd gemaakt dat het in
schrijvingsgeld met 30% zou stijgen, besloot het 
Nationaal Aktiekomitee de inschrijvingen te gaan 
boycotten. Van een onverdeeld sukses kon echter 
niet gesproken worden. Alleen op de VUB slaagde 
het N.A.K. vrij goed in haar opzet.

Dat de boycot hier vrij goed gelukt Is -een 
170-tal eerste kan. studenten schreven zich door 
de aktle niet ln-, kan te wijten zijn aan de aard 
van de Inschrijvingen op de VUB. Aan de KUL 
moeten al de studenten (ook ouderejaars) zich 
Inschrijven In een grote aula terwijl aan de VUB 
de ruimte ln gebouw Y waar de Inschrijvingen 
voor eerstejaars gebeuren (ouderejaars schrijven 
zich in per overschrijvingsformulier) betrekkelijk 
klein is. In vergelijking met Brussel was In Leu
ven dus een veel groter aantal aktlevoerders no
dig om de studenten aan te spreken.

Een bewijs dat de boycot aan de VUB een zeker 
sukses had, Is het feit dat reeds na de eerste 
week rektor Steenhout In eigen persoon aan de 
Dienst Inschrijvingen kwam staan om tegenwerk 
te bieden aan de boycotters en om de nieuwe 
studenten te overtuigen zich toch ln te schrijven. 
Het rektoraat ging zelfs nog verder. In een brief 
aan de fakultelten werden assistenten en perso
neel gevraagd om te helpen de leden van het 
N.A.K. uit gebouw Y te houden. De laatste week 
van september werd de boycotaktle dan ook voor 
gebouw Y gevormd In plaats van erbinnen.

De boycot had ook tot gevolg dat er een kleine 
pamflettenoorlog tussen de vakbonden gevoerd 
werd. Het ACOD-ATP (ATP: Administratief en 
Technisch Personeel) zette zich ln een pamflet 
af tegen de boycot omdat elke student die zich 
niet Inschrijft een vermindering van subsidies, en 
dus ook van personeel betekent. Het ATP-pamflet 
werd gevolgd door een tegenpamflet van ACOD— 
onderwijs die wel voor de boycot was.

Het NAK staakte de boycot de dag nadat de R»B 
het Inschrijvingsgeld terug op I0.000fr had ge-

Voor 1986 zal de weerslag op de gehele begroting 
niet zo groot zijn, gezien de halvering pas Ingaat 
vanaf 1 oktober zodat dit slechts een 22-tal mil
joen minder subsidies betekent. Wel moet dit geld

(foto: De Noeial)

Dit is natuurlijk nog een serieus tekort op een 
omzet van 269 miljoen. Om dit op te vangen 
heeft Jan Bauwens een aantal hypotesen bijeen
gebracht. *Voor de huisvesting ls In juli reeds 
beslist tot een prijsverlaging met 55%. Daarnaast 
ls de toegang tot de laagste huurkategorle sterk 
beperkt.
* Voor de studentendokter wordt het vragen van 
het volledige remgeld voorgesteld en ook voor 
de psychiatrische dienst zal er meer geld moeten 
neergelegd worden.
* Voor het studentenrestaurant (Alma) heeft men 
In september de toelage voor 1986 reeds met 
10% verminderd. Dit heeft tot gevolg dat vanaf
1 oktober de maaltljdprljzen met 3 tot 5 fr de 
lucht Ingaan. Na de Jaarlijkse prijsaanpassingen 
een forse sprong dus.
Ook de 'buitendienst' (levering buiten de unlversl- 
teit) zou op korte termijn meer moeten opbren
gen. Over de toelage aan Alma voor 1987 Is nog 
niets geweten. Maar stijgen zal ze weeral niet 
nadat er bijna zeker weeral een prijsverhoging 
ln januari zal zijn.
* Verschillende organisaties die betoelaagd word
en vanuit de sociale sektor zullen ook moeten 
Inleveren. Uitgangspunt is hier een halvering van 
de subsidies. Alle studentenorganisaties zitten 
hierbij. ZIJ moeten, volgens de universitaire over
heid, zelf totaal hun werking ln vraag gaan stel
len en _de kreatlvitelt laten loskomen om nieuwe 
financiële middelen (in casu van de student) te 
vinden.
* De elgenaarslasten (groot onderhoud en afbe
taling leningen) voor de gebouwen van de sociale 
sektor die tot nu toe door de sociale sektor zelf 
gedragen werden, zouden door de eigenaar (de 
unlversltelt) kunnen opgenomen worden. Maar de 
unlversltelt Is daar zeker niet dlrekt toe geneigd.
* Een vermindering van de afschrijvingen en 
hernleuwlngsprovlsle lijkt op korte termijn nog 
mogelijk. Op Iets langere termijn ziet men nog 
mogelijkheden Inzake het vervangen van werk
nemers die op brugpensioen gaan door goedkopere 
krachten (lagere anclënltelt), het mecenaat van 
bedrijven voor de jobdienst, het oprlchten van 
een sociaal fonds door alumni voor bv. het ver
lenen van studentenlenlngen. Andere maatregelen 
zijn nog niet konkreet uitgedacht.
AI deze maatregelen brengen de begroting terug 
in evenwicht. Maar zoals,u wel gemerkt heeft, 
zal het grootste deel hiervan door de student zijn 
opgebracht. Wil u volgend Jaar dus verder stu
deren, breng dan wel een dikkere portefeuille 
mee. En voor de velen voor wie het nu al finan
cieel moeilijk of onmogelijk is om aan de univer- 
sitelt te komen studeren...?

Peter Breugelmans

De Rest
De verhoging van het Inschrijvingsgeld was niet 
de enige maatregel die tovenaar Martens VI uit 
z'n St. Annahoed haalde. Er sprongen nog andere 
zwarte konijnen uit. Het Nationaal Aktiekomitee 
heeft lange tijd haar akties gericht op het In
schrijvingsgeld dat door de boycot tot een echte 
fokus verworden was. Misschien ten onrechte, 
want sommige van de andere maatregelen zijn 
nog veel rampzaliger voor de demokratiserlng van 
het onderwijs.

De zwaarste maatregel is ongetwijfeld de halve
ring van de nationale subsidiepot voor de univer
sitaire sociale sektoren. Voor de meeste unlversi- 
telten is dit een regelrechte ramp waarbij het 
heizeldrama of de bomaanslag op het Groot Oos
ten bij verbleekt. Eigenlijk komt alleen de V.U.B. 
er nog goed uit omdat de verdeelsleutel voor de 
subsidies veranderd is in haar voordeel. Door de 
vroegere verdeelsleutel was de V.U.B. jarenlang 
benadeeld. Zelfs nu, na de halvering van de sub
sidiepot, behoudt de V.U.B. ongeveer dezelfde 
som als vorig jaar. Of toch bijna, op twee jaar 
('85-86) slechts 1,5 miljoen frank minder. De 
K.U.L. en de R.U.G. daarentegen verliezen res- 
pektievelijksle 74 en 39 miljoen. En dan spreken 
we nog niet over de andere universiteiten. De 
kleintjes verliezen procentueel nog veel meer.

De maatregel om bissers in de geneeskunde niet 
meer te subsidiëren is ook al niet van die aard 
om de toegang tot de unief te demokratlseren. 
Het zal niet lang meer duren of bissen zal ln 
de geneeskunde onmogelijk zijn. Dan zullen min
der kapitaalkrachtige studenten er wel twee keer 
over nadenken om aan geneeskunde te beginnen 
want zij kunnen het zich niet permiteren om een 
jaar voor niets te maken en daarna van richting 
te veranderen.

Het Nationaal Aktiekomitee zet zich niet alleen 
tegen al deze maatregelen af. In haar platform 
eist ze ook het deblokkeren van de universitaire 
werklngstoelagen, een gelijk statuut voor HOBU 
's en unlefs, de niet-indexerlng van de beurzen 
met terugwerkende kracht. Deze eisen gelden ook 
als ordewoorden voor de betoging van 16 okto
ber.
_______________________________________________VoL
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De parel aan de BRT-kroon
Robert P. heeft ook blonde krullen en toch heeft 
hij niet zoveel bewonderaars als Carl Huybrechts. 
Deze grote onrechtvaardigheid komt nog duide
lijker uit de verf, nu laatstgenoemde over een 
georganiseerd Jubelende achterban beschikt: de 
Carl Huybrechtsfanclub zag het licht. De Moeial 
volgde de sterre, die bleef stlllestaan boven het 
kot van Martlne, VUB-studente en sekretaresse 
van de fanclub.

DM: Waarom werd Carl Huybrechts uitverkoren 
en niet de sportieve Sonck of populaire De 
Saedeleer?
De andere Journalisten hebben natuurlijk ook hun 
kapacltelten maar hun manier van werken spreekt 
ons gewoon minder aan. Ik heb bijvoorbeeld veel 
respekt voor Yvan Sonck, maar die Is zo dood
ernstig. Wat De Saedeleer betreft: het sukses Is 
hem blijkbaar naar het hoofd gestegen, nu maakt 
hij te pas en te onpas opmerkingen. Toen de 
Rode Duivels tegen de Sovjet-Unle speelden bvb 
moesten we ontelbare keren horen dat de Sovjet- 
-spelers bij verlies naar Siberië gestuurd zouden 
worden.

DM: Maar waarom een sportJoernalist In plaats 
van een sportvedette?
M: Sportvedetten werken ook om de kost te ver
dienen: hun sport is vaak ook hun beroep. Als 
ze sukses hebben staat iedereen In bewondering 
voor hun prestaties. Carl doet zijn werk heel 
goed: waarom moet hij ln de schaduw blijven? 
Bovendien kan hij sport relativeren terwijl de 
sportlui zichzelf en hun sporttak vreselijk belang
rijk vinden. Huybrechts gaat er met een gezonde 
dosis humor tegenaan.

DM: Komt iemand van De Moeial ook in aanmer
king voor een fanclub? '
M: (aarzelend)Jullie zijn niet zo bekend... Dat 
kost teveel, als Je een fanclubtijdschrlft wil ult- 
geven. Informatie verzamelen enz...
DM: Wat zijn eigenlijk de aktivitelten van zo'n 
fanclub?
M: We verzamelen informatie over Carl 
Huybrechts, we houden er een archief van bij. 
Het gaat zowel om zijn artikels, bijvoorbeeld in 
Humo, als om video-opnamens van de programm's 
waarin hij optreedt (RUR, Mlke) en van 'Met 
zicht op zee'. Verder ook een agenda met pro
gramma's waarin hij zal te zien zijn en artikels 
over hem. We zullen een bezoek aan de BRT or
ganiseren. En we gaan Carl ook vragen enkele 
lezingen te houden: over sport, journalistiek in 
het algemeen, over de BRT,... In ons blad zal 
een hoop van dergelljke informatie te vinden 
zijn. Het heet 'Brussels Carllng' en er werken 
o.m. enkele studenten Kommunlcatlewetenschap- 
pen aan mee.

DM: Onze eigenste universltelt ls dus al geïnfil
treerd?
M: Ja, dit is hier zowat de uitvalsbasis. Het 
grootste deel van onze leden en sympatlsanten 
zijn student aan de VUB, en er mogen er natuur
lijk altijd nog bijkomen...

Omdat Martlne nog _geen nieuw kot gevonden 
heeft, verzoekt ze geïnteresseerden naar volgend 
(bekend) adres te schrijven:
Carl Huybrechts fanclub 
p/a De Moeial 
Pleinlaan 2 
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bsg- bericht

Flikkerlicht Belicht ( SchoonZicht)
Kartonnen vol ingeblikte kursussen en verse 
proffen wachten weer op konsumptle in celofaan-j 
verpakte klaslokalen. Ze hadden wat moeite om 
alles op tijd te bereiden voor de nieuwe weten-' 
schappelijke orgie, want enkelen hadden nog 
spijsverterlngsmoellljkheden van het vorig feest. 
Laten we dit nieuwe akademlejaar aansnijden en 
zeggen we ln koor: "smakelijk".
Dit vestigt meteen de aandacht op het restaurant 
van de VUB waar Jullie ook dit Jaar waarschijn
lijk weer meer dan 25 uur zullen staan aanschul- 
ven. En misschien dit Jaar wat minder gezanik 
over dat restaurant, als het kan graag, -het 
wordt elk Jaar beter, zeggen ze- de vis Is er 
Immers heerlijk, probeer eens de tarbotfllets In 
normandfsche saus, een aanrader*
Naar alle statistische waarschijnlijkheid zullen 
er dit Jaar een heel stel nieuwelingen aan de 
VUB studeren. Laten we ze meteen geruststellen. 
De VUB valt best mee. Ik merkte In het verleden 
slechts één noemenswaardig nadeel op: de paden 
op de kampus volgen nooit de korste weg en dat 
Is misschien een gewilde allusie op onze univer
sitaire studies.
Ook de feestvarkentjes onder ons hoeven zich 
geen zorgen te maken, er zullen weer volop TD's 
georganiseerd worden ln de bunker die men 
BSG-zaal noemt.
Ter Informatie van de nieuwkomers is het nuttig 
uit te leggen dat TD van het Franse 'Thé 
Dansant' komt. Oorspronkelijk een gelegenheid 
tijdens dewelke men In de namiddag thee drinken 
afwisselde met wat dansen, evolueerde het begrip 
tot wat we nu kennen als een fuif in het holst 
van de nacht als iedereen eigenlijk liever zou 
slapen.
Weze vermeld dat er aan de VUB jaarlijks 
gemiddeld zo'n 600 uur TD georganiseerd wordt 
door de diverse kringen.

Ook voor het nieuwe B.S.G.-bestuur is het nieuwe academiejaar 
begonnen. U ziet dat deze foto is genomen voor de nieuwe B.S.G.-zaal 
klaar is. (foto: De Noeial)

Hiervan wordt ongeveer 30 uur verzorgd door het 
Flikkerlicht.
Het Flikkerlicht Is een vereniging van homo- 
sexuele meisjes en Jongens, sympathisanten, 
geïnteresseerden, lidkaartenverzamelaars, mensen 
die op een voorzltterspostje uit zijn en andere, 
een bont allegaartje kortom, maar allemaal fijne 
mensen.
Die vereniging werkt hard, organiseert TD's (te 
weinig hoor Ik vaak zeggen), films en regelmatig 
hebben ze een informatiestand in het restaurant 
met boeken, tijdschriften en brochures over 
homosexuallteit. Je kan er ook steeds met 
Iemand praten. Want laten we ons geen illusies 
maken. Het klinkt allemaal leuk, maar wat als 
/e van homosexualiteit een probleem maakt (of 
als Je denkt dat er een probleem ls)?
Ond^r de nieuwe studenten (en ook de ouderjaars 
overgens) zullen er weer menigeen zijn die het 
moeilijk vinden. Ook hier springt het Flikkerlicht 
in de bres.
Schrijf hen en ze geven Informatie, laten Je zien 
dat Je niet alleen bent. Schrijf of spreek Iemand 
aan! Je moet wel zelf de eerste stap zetten.
Zo, het mag duidelijk zijn, dit Jaar geen tijd om 
Je te vervelen, vooreerst zijn er de kursussen, 
daarna alle aktlvlteiten.
Evenmin reden om te zitten kniezen of Je alleen 
te voelen, maak samen met ons een feest van 
je leven!
Nieuwe medewerkers zijn ook altijd welkom om 
postzegels op de enveloppen te plakken! (grapje) 
Schrijf ons nu (als aanmoediging of uit sympathie 
mag ook hoor)»

F1 i k k e r i  i c h t
Kamer 6, campus O e f en p l e i n  
Triomf  laan  1 
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BSG? Wat is eigenlijk BSG? Wat doet het? Dit 
zijn vragen die wij op deze enkele centimeters 
papier zullen pogen te beantwoorden.

Allereerst: BSG staat voor 'Brussels Studentenge
nootschap'. Het is een studenten overkoepelende 
instantie aan de VUB. Hét is een organisatie 
waar alle studenten dus per definitie automatisch 
lid van zijn en waar zij ten allen tijde beroep 
op kunnen doen.
Studenten verenigen zich nog al eens in studen
tenkringen en het BSG treedt op als vrederechter 
bij konflikten tussen en in deze kringen.

Een andere taak die het BSG toekomt is die van 
organisator. Films en TD's worden via het BSG 
besproken. Van groot belang is hierom onze 
feestzaal. Vele oudejaars zullen rillen en huiveren 
van walging bij het lezen van de naam alleen al. 
De beruchte BSG-zaal bevindt zich onder gebouw 
F (aan de achterzijde van dit gebouw ligt de in
gang van de zaal) en is het centrum van de 
VUB-uitgaander. Deze ruimte was in de afgelopen 
jaren echter vervallen tot een stinkende zwijne- 
stal. Het nieuwe BSG-bestuur heeft daarom 
besloten het boeltje eens flink op te kuisen, er

is reeds volop gewerkt in de zaal en ze is tans 
klaar om een van de topdancings in het Brusselse 
te worden. Alles is ge- en herschilderd, de toog 
is volledig veranderd. Naast Stella en Vieux 
Temps zullen er voortaan ook klasserijkere bieren 
te verkrijgen zijn, zoals daar onder andere zijn: 
Framboise, Kriek en Geuze. (Het is aan de orga
niserende kring om te beslissen welk van deze 
zal geschonken worden. Op de TD's zullen er ook 
glazn zijn i.p.v. plastieken bekers. Voor de glazen 
zal waarschijnlijk een waarborg worden gevraagd 
die dan nadien wordt terugbetaaid bij afgifte van 
het glas. De prijs van een konsumptie varieert 
tussen de 20 en 30 frank. De toegangsprijs be
draagt 40 frank voor leden van de inrichtende 
kring en 60 frank voor niet-leden. Allen dus naar 
de nieuwe BSG-zaal.

Verder is het BSG manusje-van-alles voor de stu
dent die in het BSG-lokaal binnenwandelt. Zit je 
met een probleem van welke aard dan ook, kom 
dan gerust eens binnen. Wij zitten in gebouw Y'- 
(grenzend aan het Kultuurkaffee), vooraan.

Studentikoze groeten. 
Het BSG-bestuur 1986-1987.

Wat U nooit durfde vragen over VO
Aansluitende bij het voorgaande kunnen we «tel
len dat het doel van alle wetenschap en onder
zoek moet zijn: het vergroten van de waarde en 

de vrijheid van elk individu In elke maatschappij.

Studiekring Vrij Onderzoek Is de overkoepelende 
studentenvereniging aan de V.U.B. die zich bezig 
pleegt te houden met "het verdedigen, toepassen 
en aktuallseren van het principe van vrij onder
zoek", en dit zowel binnen als bulten de unlef. 
Op dit principe Is heel de V.U.B. gebaseerd: "Het 
onderwijs aan de unlverslteit heeft het Vrij On
derzoek ten gronds!ag"(artikel 1 der statuten).
Wat houdt dit precies in? In welke mate kan on
derzoek vrij zijn? Prof.dr. Leo Apostel (filosoof) 
stelde terecht dat onderzoek niet echt vrij kan 
zijn, ten eerste omdat het door motieven bepaald 
wordt (wij onderzoeken niet om het even wat, 
maar dat wat ons Interesseert), ten tweede om
dat onze samenleving hiërarchisch is (onze chefs 
zeggen ons wat wij te onderzoeken hebben) en 
ten derde omdat we niet beginnen te onderzoeken 
met een tabula rasa, met een lege vooropstel- 
Ilngsloze hersenpan (het onderzoek is dus niet ln- 
tellektueel vrij). Volgens Apostel moet de leuze 
Vrij Onderzoek een poging zijn om al die graden 
van onvrijheid op al die gebieden (intellektueel, 
sociaal, financieel) In rekening te nemen.
Globaal wordt gesteld dat het principe van Vrij 
Onderzoek het onbaatzuchtig nastreven van de 
waarheid door de wetenschap inhoudt. Hierbij kan 
men de vraag stellen: alleen de wetenschap? Im
mers, via de kunst, of ruimer via de kuituur, kan 
men toch ook aan vrij onderzoek doen, kan men 
toch ook op zoek gaan naar de waarheid, of be
ter gezegd naar een waarheid ('dè waarheid' is 
ons Inszlens een dogmatisch begrip). Is het niet 
frappant dat de prille Jean-Paul Sartre eerst een 
roman nodig had -ztjn meesterwerk 'La Nausée' 
uit 1938- om uitdrukking te geven aan zijn exts- 
tentie-filosofle.

Een ding is zeker: vrij onderzoek houdt het reso
luut afwijzen In van elk dogmatisme, zowel op 
filosofische, morele als verstandsaangelegenheden. 
Daarom Is het prrnctpe van vrij onderzoek anno 
1986 nog steeds aktueel, gezien we vandaag de 
dag opnieuw meer en meer gekonfronteerd wor
den met groeperingen en bewegingen die het den
ken van de mens trachten te onderwerpen aan 
religieuze dogma's (cfr. sekten), aan Irrationele 
vooropstellingen (cfr. racistische bewegingen), aan 
ekonomlsche belangen (cfr. extreem neo-llbera- 
llsme) en aan een tot dogmatische abstraktle 
herleid 'kollektlef belang’ (cfr. 'Stalinistisch' 
geïnspireerde extremistische bewegingen). Deze 
opsomming Is uiteraard verre van volledig.

De Studiekring tracht haar 'zwaarwichtige' op
dracht konkreet te vertalen door het organiseren 
van aktivlteiten van allerlei aard (zowel het 
etische als het esthetische moeten aan bod ko
men) en het ultgeven van publlkaties. Zo heeft 
V.O. In 1985 het boek 'De Verlichte Leegte' uit
gegeven, een Interessant en degelijk wetenschap
pelijk werk (al zeggen we het zelf) omtrent 
seml-rellgleuze bewegingen (sekten In de volks
mond). Het boek kreeg o.a. in de Vlaamse pers 
heel wat positieve respons.

De dagelijkse werking van Studiekring Vrij Onder
zoek wordt waargenomen doór een pluralistisch 
samengesteld buro, verkozen op de jaarlijkse al
gemene ledenvergadering. In het buro zitten stu
denten (en eventueel niet studenten) uit verschil
lende fakultelten, die zich aktlef Inzetten voor 
de konkrete verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Studiekring.

Bij deze willen we een oproep doen aan alle vrll- 
zlnnlge studenten aan de Vrije Universltelt Brussel 
om zich, voor de luttele som van 50 Bfr., lid te 
maken van V.O. en alzo binnen te treden In het 
koninkrijk der verlichte geesten (ahum). Als lid 
heb Je daadwerkelijke Inspraak ln de werking van 
de Studiekring vla de stuurgroepen, die ln de loop 
van volgend akademlejaar geregeld samengeroepen 
zullen worden en waarin elk lid kan participeren, 
en vla de algemene vergadering (elk lid Is er 
stemgerechtigd). Verder zal er gepoogd worden 
om d.m.v. diverse werkgroepen (Vrijmetselarij, 
vrouwenproblematiek) de leden en sympathisanten 
de mogelijkheid te geven een bepalende Invloed 
uit te oefenen op de Intellektuele verwezenlijk
ingen van de Studiekring.

Tot slot nog enkele praktische gegevens: V.O. is 
gehuisvest in gebouw y' (naast Kultuurka/fee) en 
beschikt over een Informatheek (tijdschriften, 
brochures, boeken) die voor Iedereen open staat. 
Ons telefoonnummer is 641.23.28.

WIJ hopen van harte op uw steun te kunnen reke
nen in het nieuwe akademlejaar.

Peter Van Rompaey

In plaats van de verdwenen Vubtiek vindt u nu in het restaurant deze 

krantenkiosk. (f#to; De aOTial



8
Rugby HONGER? Dan moeten ze maar harder werken.

Lezersbrleven stuur je naar:
De Moeial 
Gebouw Y'
Pleinlaan 2 

1050 Brussel
of je komt gewoon even langs om ze persoonlijk 
af te geven. Om elke wildgroei te vermijden 
worden alleen individuele lezersbrieven opgeno
men. Pamfletten en moties van verenigingen wor
den dus niet meer gepubliceerd. Anonieme brie
ven worden onder algemene hilariteit door de ve
rantwoordelijke uitgever in de prullenmand ge
keild. Op elke brief moet dus naam en adres van 
de schrijver vermeld staan. Indien men het ons 
lief vraagt kan de naam bij publikatie van de 
brief weggelaten worden. Getypte brieven ver
schijnen vlugger dan een vodje met wat hanepo- 
ten op. De redaktle houdt zich ook het recht 
voor om te lange brieven tot redelijke proporties 
te herleiden.

Ä

Te koop: Versterker
9Jaar oud, maar topklasse (t 2x50 watt, filters 
voor hoog en laag, 7 Ingangen, aansluiting voor 
2 paar LS.enz). Mooi geluld, Idlaal voor op kot. 
(4000 ft)
Stereo-mengpaneel, 5 Ingangen, voorbelulsterlng 
op hoofdtelefoon (2000Fr).
Luister en test bij Jan en Suen, Generaal Flué 
10, 1040 BXL.

Voor wie iets verloren heeft, iets zoekt, iets ge
vonden heeft of iets kwijt wil is de zoekertjes- 
rubriek het Ideale middel om het V.U.B.-publiek 
te bereiken. Let wel, alleen individuele zoekert
jes worden opgenomen. Verkapte publiciteit voor 
kommerclële doeleinden van bedrijven komen niet 
in De Moeial. Wil je zeker zijn dat je zoekertje 
gepubliceerd wordt, typ het dan op een behoorlijk 
blad papier. Kleine vodjes papier gaan te gemak
kelijk verloren.
Tenslotte: voortaan zullen ook kontaktadverten- 
tles opgenomen worden. Als er genoeg belangstel
ling voor is natuurlijk!

Taxistop
Het is krisles, dat weten we allemaal. Sinds het 
St-Annaplan Is het ook voor de studenten sparen 
en 'rationaliseren' geblazen.
WIJ van de Moeial zijn ons daar pijnlijk van be
wust, vandaar dit nieuwe initiatief. We willen 
hier dus plaatsmaken voor liften van en naar de 
VUB.
Wil je weg van dit oord, wil Je mensen daarbij 
helpen of omgekeerd, kom dan eens langs bij de 
Moeial, of je dropt gewoon een papiertje in onze 
bus, wij doen de rest. (zo komt Je naam ook 
eens in een krant).

Rugby is ontstaan In Engeland, meer bepaald in 
Rugby (met grote R) waarbij we in het midden 
laten of dit dorpje zijn naam te danken heeft aan 
de sport of vlce versa.

Ons land telt een 50-tal rugby-ploegen die vooral 
rond Brussel en ln Wallonië aktief zijn. In Vlaan
deren zijn er enkele ploegen die -raar maar waar
rond de universiteitssteden gevestigd zijn. Vermoe
delijk ligt de oorzaak van het onevenwlcht aan 
interesse in de rugbysport tussen Vlaanderen en 
Wallonië aan de kulturele uitstraling van la douce 
France op onze zuiderburen.

Wellicht hebben de meesten van ons wel eens een 
zaterdagnamiddag een rugby match gevolgd op te
levisie in Stade 2 of Grandstand (de boog mag 
niet altijd gespannen staan), en kennis gemaakt 
met de sport, op het hoogste nivo dan. Op we
reldschaal zijn enerzijds Frankrijk, Engeland, 
Wales, Schotland en Ierland belangrijk, terwijl an
derzijds de beste ploegen in het zuidelljke_ half
rond zijn gevestigd: Nieuw-Zeeland, Australië, Ar- 
gentlnie en ... Zuid-Afrika.

Ook op dit allerhoogste nivo is deze sport onder
worpen aan een verpllcnte amateursstatus, In te
genstelling tot 'jeu d Xli!' of 'American Football', 
waar dan ook wel eens meer onder de gordel "ge
speeld" wordt. Rugby football is onderworpen aan 
een strikte reglementering, wat wel noodzakelijk 
is gezien de aard van de sport. In die zin is 'rug 
by met vijftien’ geëvolueerd tot een harde, maar 
fairplay sporttak waarin taktische elementen en 
de mentale inzet belangrijk worden. Als je weet 
dat de bal (men leze het ei) enkel naar achter 
gegooid mag worden en dan liefst naar een 
ploegmaat, kan je je wel indenken dat er een 
werkverdeling Is: de 'voorwaartsen' winnen de bal 
via de "scrum" of andere individuele en kollektie- 
ve technieken, terwijl de "driekwarten" een snelle 
achterhoede vormen die de aanval op zich neemt.

Alhoewel de "tackle" op het eerste gewicht nogal 
brutaal kan overkomen, worden hierbij zelden on
gelukken veroorzaakt. Je raadt wellicht dat we 
hiermee pogen duidelijk te maken dat onze sport 
geen onberedeneerde waaghalzerij uitmaakt. Rugby 
Is wel een sport waarbij uithoudingsvermogen, 
hardheid en bliksemsnel reaktlevermogen wordt 
gevergd. Het zal dan ook spoedig duidelijk worden 
dat deze sporttak geen vrijblijvende bezigheid be
treft, waarvoor we u doorverwijzen naar meer 
"natuurvriendelijke" sporten. Hieruit putten we dan 
wel onze vermaarde rugby-splrlt, die ook bij onze 
VUB-ploeg leeft, denken we maar aan de "ont
spannen sfeer" rond elke wedstrijd of training, of. 
om met een sport-onvrlendelljke uitspraak te bes
luiten: "someone who is playlng rugby is someone 
who should be dolng somethlng else".

Op de VUB wordt rugby gespeeld op dinsdagmid
dag van 12 tot 14u op het voetbalveld naast ge
bouw M. Verschillende aspekten van het geheel 
der kursussen worden geïllustreerd met verschei
dene bezoeken in het binnenland en ongeveer één 
bezoek in het buitenland.

Eventueel kan je verdere Informatie verkrijgen bij 
de sportdlenst, W. Lodens- Gebouw Y- Sociale 
Sektor.
Steeds welkom! Wauter Bracquené

foreign 
studentsJa, zelfs In jouw godvergeten West-vlaams boere- 

dorp zie Je binnenkort affiches met deze slogan 
op verschijnen langs straten en pleinen. Het Is 
één van de vele vooroordelen die er heersen over 
het onderontwikkellngsprobleem. 11.11.11. pro- From thls academic year onwards 'De Moeial' 
beert én die vooroordelen én die honger de has in vtew to publish an English column In each 
wereld uit te helpen. 11.11.11. wordt leder jaar lssuei ln order to keep the forelgn students 

georganiseerd door het NCOS (Nationaal Centrum informed as to the VUB events. Each of these 
voor Ontwikkelingssamenwerking). Dat Is een artlcle,  w)„ provide the reader with a 
pluralistische organisatie die de meeste niet recapitulating survey of the main topics in 'De 
gouvernementele organisaties voor ontwlkkelings- Moeial', 
samenwerking overkoepelt.

In iedere zichzelf respekterende gemeente wordt A crowd attended the academic opening 
de 11.11.11.-aktie gevoerd door een gemeentelijk meeting, among which some prominent persons, 
komité. Omdat de VUB niet meer is dan een ln hls Inaugural adl ress Prof. E.M.CorlJn outlined 
dorp, Vubeke namelijk, wordt ook hier 11.11.11. the VUB policy.
georganiseerd. En daar kan jij aan mee doen. Geert Deruyck, the students spokesman, threw 
Woensdag 15 oktober om 20 uur gaat er een “ght upon the student participation In the social 
startbijeenkomst door op de bovenverdieping van **ctor and upon the menaced democratization of 
gebouw Y'. D.m.v. dia's, een provinciaal NCOS- education. He Illustrated this point at the fact 
sekretaris e.d. word je wegwijs gemaakt in that less and less youth of the lower social 
11.11.11. Als je wil meewerken moet je zeker classes go to the university. Hereupon MLB 
komen, maar je kan ook gewoon langslopen voor spokeswoman Mart Ine Van de Velde flew some 
informatie. Kan Je die dag niet maar wil je wel slogan-balloons.
meewerken gooi dan een briefje met naam en In hls maidenspeech, the new rector Prof 
(kot)adres in de brievenbus van de Moeial Loccufler mentioned university economy: the 
(gebouw Y') of In het lokaal van Studiekring VrIJ evolution towards a larger autonomy of the 
Onderzoek (Y'). universities can be a positive Item, but this may
. , , . . .  , not be an evolution at the expense of scientific
Informatie voor nieuwelingen : gebouw Y' ligt research nor of the social sector, 
langs gebouw Y (inschrijvingen), in Y ligt o.a.

het kultuurkaffee. Voor De Moeial. BSG Vrij Belgian Students at the VUB finally pay a 
Onderzoek. Dienst Kuituur en die bovenverdieping subscr|ptlon of 10.000f. Other Flemish unl- 
moet Je niet door het kaffee, maar door de versltles charge I3.000f. 
glazen deur 5 meter verder.

n | |  | | BH The VUB-restaurant has been freshed up. The
, 1 1 , 1  I , menu Is enlarged. These Improvements however,

......... ......... are not for free. For one of the two plats du
UNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ONTWIK- Jour you will be asked to pay a supplement of
KEL1NGSSAMENWERKING v.z.w. 10, 20 or 30Bf.

Studiekring VrIJ Onderzoek organiseert samen met ■
UCOS de 11-11-11 kampagne aan de V.U.B.
Belde verenigingen wensen Je uit te nodigen op 
de startdag voor de aktle aan de V.U.B.
op woensdag 15 oktober om 20 u.
*n GALERY' (boven het kultuurkaffee).
Op het programma:
♦Dlavoorstelllng van het Jaartema 'GROND' 

met Walter Thlerry (NCOS) 
*ProJektkeuze
‘ praktische afspraken voor de organisatie 

Iedereen welkom!

Vrede

SJERP- info

is J E  G ER E ED S CH A P KLAAR ?

VEEL P L E Z I E R  !!
MAAR . . .  was het wel veilig

of denk je dat het veiliger kon •

Voor gynecologische en andronologische informatie en/of 
konsultaties kan je terecht bij:

BUREAU ELSENE 
Triomflaan 1 
Tel: 02/641.23.45

BUREAU JETTE 

Laarbeeklaan 101 
Tel: 02/478.48.90 T 5535

VLAAMSE VREDESUN1VERSITEIT

Van zwaarden tot ploegllzers

'Van zwaarden tot ploegijzers- De omschakeling 
van de Belgische wapenindustrie' is de titel van 
het rapport dat -onder auspiciën van het Over- 
legcentrum voor de Vrede- gepubliceerd werd 
door de Vlaamse VREDESUNIVERSITEIT In 
samenwerking met het 'Aktlekomltee Neen Aan 
de Wapenhandel, Omschakeling Wapenindustrie'.

Deze studie heeft tot doel alle belanghebbenden 
binnen en buiten de industrie- maar met name 
de arbeidersbeweging- aan te spreken op de 
noodzaak en de konkrete mogelijkheden van de 
omschakeling van de Belgische militaire Industrie 
naar een vredesindustrle.

Het rapport wil aanknopen bij soortgelijke studies 
welke ln andere landen eveneens werden en 
worden gedaan, en het wil tegelijkertijd ook een 
eerste Belgische antwoord zijn op de uitdagingen 
vanuit de Verenigde Naties om op nationaal vlak 
de wapenhandel en de militarisering van de In
dustrie aan te pakken.

De studie is opgebouwd uit drie delen:
Een eerste, algemeen deel handelt over de Bel
gische wapenindustrie en de mogelijkheden voor 
omschakeling.
Het tweede deel maakt een studie van één der 
bedrijven, met name SABCA, en toont de pro
blemen van de militaire (luchtvaart)industrie 
zoals die zich voor een Belgisch militair bedrijf 
en zijn werkers stellen.
Het onderwerp van het derde deel ls de vraag 
naar de alternatieve mogelijkheden. voor 
Belgische bedrijven die tans wapens maken. 
Hierin worden_op een heel konkrete manier een 
aantal Industriële projekten aangeduid en worden 
de voorwaarden gesteld waaraan zulke projekten 
moeten voldoen. Het is een belangrijk deel voor 
al diegenen die niet dagdagelijks met de wapen
industrie vertrouwd zijn omdat hier de mogelijk
heden worden gegeven voor een vredesindustrle 
in zijn geheel, dat wil zeggen dat de omscha
keling van de wapenindustrie wordt gekaderd in 
de noodzaak aan de uitbouw van_reeds bestaande 
maar ondergewaardeerde industriële sektoren die 
maatschappelijk zeer nuttig en noodzakelijk zijn, 
onder andere de milieuindustrle, het openbaar 
vervoer, de ontwikkelingssamenwerking met kleine 
en grote oostbloklanden.
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Kursief
MIJn neef en zijn vriendinnetje gingen een keer 
voor een Jaar naar Polen. Zodoende trok Ik voor 
een jaartje in hun appartement. Onder het mot
to: "Hoe zotter hoe liever" Heten neef en Co al 
hun kleren echter ln de kelder van het appar- 
tementsgbouw achter.

Zit Ik daar een beetje rustig op mijn kot te le
zen, ging daar opeens de bel. Die Is gewoon om 
je rot te schrikken, dus rende Ik naar de huiste
lefoon en schreeuwde "Hallo" enzoverder in de 
hoorn. Het was een mevrouw en ze zei: "Kan Je 
de deur een keer voor me opendoen, dan kan ik 
eens ln Je kelder snuffelen". Zo gezegd, zo ged
aan. Ik liet haar binnen en schonk verder geen 
aandacht aan dit incident.

Maar... wie beschrijft mijn verbazing toen ik 3 
weken later een briefje kreeg uit Polen?
"Beste Mowgli,
Hier ln Polen ls het erg leuk.

Daaaag!
Kuifje en Wlnnte de Poeh. 

P.S. Na de laatste klerenultdeling van Oostprles- 
terhulp lopen er hier verdacht veel mensen In 
onze kleren rond. Onszelf Incluis, want we had
den het hier zonder kleren toch een beetje koud. 
Weet Jij hoe dat komt?"

Ik schreef meteen terug:
"Beste neef en vriendinnetje,
Hier op Jullie appartement Is het erg leuk.

Daaag!
Mowgll

P.S. Volgens mij ligt dat aan een mevrouw."

Het rapport telt 105 bladzijden en is verkrijgbaar Na een maand f |f kwamen da„ , ,evende 
door storting van 295 franfc (rapporfverzendng; „ jve en kof|den ^  he,e verhaa, eens
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