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Rijkswacht op de campus: deel 2

Godsmoordenaars 
gepakt nabij KK

Onderd kilo pensen en een bietje compote

Verkiezingskemiis 
in Vubeke

E d ito r ia a l . -  Ah, verkiezingen, 
verkiezingen! E indelijk nog eens 
echte verkiezingen aan de VUB. Want 
ge kunt toch niet met goed fatsoen 
beweren dat die er de laatste jaren 
geweest zijn. Eén lijst die zoveel geld 
en steun van de kringen had, dat die 
niet anders kon dan verkozen worden 
bij gebrek aan serieuze tegenlijst (een 
paar loslopende onafhankelijken en 
enkele verdwaalde MLB-ers niet te na 
gesproken). Maar nu, dames en heren! 
Wie zegt er dat de d e  « i 0 B P 3 1 * e  
erop achteruitgaat?! Een ware over- 
spoeling met bombastische druk
werkjes, flitsende affiches die u de 
hemel op aarde door verandering, 
behoud o f revolutie beloven, al o f 
niet vrolijk door de tegenpartij 
overplakl. Verheug u in de herop
leving van de d o m O O P a t i e  in 
VUBekeü Het boekje van Deschouwer 

Hoe melig is democratie" o f zoiets) 
heeft blijkbaar toch wonderbaarlijke 
resultaten gehad. Voor De Moeial zijn 
de gevolgen natuurlijk minder in- 
l e r e s s c m t :  O n s  B la d  w o rd »  g e i e i s l e r d
door ellenlange verkiezingspropa- 
gandatekstenproduceersels. En bo
vendien heeft onze teerbeminde en 
zachtm oedige coördinatrice (god 
heeft haar ziel) afscheid genomen 
omdat ze  zich door een ander 
kort harig individu heeft laten ver
leiden om op een (wij zeggen lekker 
niet welke) lijst te gaan staan.
Tussendoor: gezelschapsspelletje: 
maak uit de artikels in deze Moeial op 
welke partij deze objectieve kwali
teitskrant ondersteunt, (opm. Jama is 
geen partij).
Enfin, genoeg geleuterd. Ziet op zijn 
minst dat ge gaat stemmen, nu ge nog 
moogt. M et al die rijkswachttoe- 
standen op de campus en het Vlaams 
Blok buiten de muren zou het schone 
liedje wel eens rap gedaan kunnen 
zijn. A l zouden sommigen onder 
ulieden het verschil wellicht niet eens 
opmerken.

de redactie

Zoals u ziet, beste lezer, vult het 
hoofdstuk Rijkswacht op de campus 
zichzelf spontaan aan, zonder dat wij 
overwerkte redactieleden er iets voor 
moeten doen. Nu zouden wij dit om 
die reden moeten toejuichen, ware 
het niet dat dit rijkswachtfenomeen 
een wginig welriekende tendens in 
onze maatschappij op onze campus 
introduceert, nl. de toenemende 
repressiviteit en intolerantie in 
naam van de hooggeroem de 
"veiligheid".
Wij hebben nog niet gecheckt of het 
waar is dat het Rectoraat de rijks
wacht carte blanche op de campus 
zou'hebben gegeven, maar als dat zo 
is, heeft de studentenbevolking alle 
reden om gealarmeerd te zijn. Nog 
afgezien van het feit dat officieel 
geweld alleen maar meer geweld

Zondagnacht. 2.00u. Na het overi
gens zeer goede optreden van de 
Assassins of God (AOG) in het Kul
tuurkaffee, gingen ondergetekenden 
met de chauffeur en de manager van de 
groep nog even de bestelwagen par
keren om dan te genieten van een 
verdiende nachtrust. Maar wal ge
beurt er tot onze grote verbazing: ko
men er daar zomaar 5 Golfjes (GTI- 
kes volgens Wouter) van de Rijks
wacht met gedoofde lichten de cam
pus opgereden. Groter werd onze ver
bazing toen wij blijkbaar het doelwit 
waren van de arm der wet. Zo'n 15-tal 
gendarmen springen uit hun wagens 
(zie Miami Vice) en vroegen ons 
dingen zoals:"wat doet gij hier?", 
"Oeaar kaat kij naartoe?" (deze gen
darm was het nederlands niet zo goed 
machtig) en "Vanwaar komen gul- 
lie?". Toen deze vragen blijkbaar 
goed werden beantwoord, wij konden 
immers bewijzen dat we uit het KK 
kwamen, werd er besloten onze iden
titeitskaarten op te eisen. Op onze 
vraag"Jullie inogen hier normaal 
t o c h  n ie t  k o m e n , d i t  i s  p r iv é -te r r e in , 
n iet?"  k r e g e n  w e  d e  w e d e r v r a a g  "En  
dan?" terug. Om te voorkomen dat we 
zouden weglopen, z.ette een gendarm

De VUB-bewakers

Met dit schrijven zou de VUB bewa
king graag reageren op het artikel 
“Rijkswacht op de Campus” in de 
Moeial nummer 15 van 7 oktober 
1992. Bij deze wil de VUB bewaking 
de mensen op de Campus er atttent op 
maken, dat op het ogenblik tijdens de 
dag (7 dagen op 7) en van vrijdag op 
zaterdagnacht wordt bewaakt door de 
privé firma IMS (Intergarde Monitor 
Security). De andere nachten wordt de 
Campus bewaakt door de VUB bewa
king.
Deze bewakingsdiensten zijn gemak - 
kelijk te onderscheiden aan hun kleur :

veroorzaakt (de Geschiedenis kent 
ontelbare voorbeelden om dat te 
bewijzen), is het onvoorstelbaar dat 
de universitaire overheid in een tijd 
als deze, waarin de toch al zo 
uitgeholde academische vrijheid aan 
voortdurende aanvallen uit politieke 
en industriële hoek blootstaat, een 
dergelijke stap zou ondernemen en 
vrijwillig afstand doen van een van 
de weinige beschermende privile
g ies/ waarop de Universiteit tegen
woordig nog aanspraak kan maken. 
Dat wil niet zeggen dat bestaande 
problemen van kleine diefstallen en 
bagarre op sommige fuiven in het 
weekend in KK of BSG, niet bekeken 
moeten worden, maar het heeft geen 
zin om een verkoudheid met een 
pestbacterie te willen genezen. 
Daarom zijn wij ook erg blij met de

zijn auto in onze richting en zette 
zijn volgspot aan. Na een tijd kregen 
we onze identiteitskaarten terug en 
zetten onze dappere beschermers van 
de nationale veiligheid hun tocht 
verder. Gelukkig konden onze bui
tenlandse vrienden van de AOG nog 
enig begrip tonen voor deze gast
vrije ontvangst.
Bij navraag, bij zowel de bewaking 
als de dienst Kuituur, bleken de eers
ten van niets te weten. Dienst Kuituur 
wist ons te vertellen dat de rijks
wacht toelating heeft gekregen om 
op de campus te komen wanneer ze 
dat zelf willen. Voor meer informatie 
werd doorverwezen naar de directeur- 
generaal van de VRIJE Universiteil 
van Brussel.

De B.L.O.-staph, Phrank en Phreddy

nvdr: Daar we ons wegens een gebrek 
aan mankracht niet met volle over
tuiging op deze vreemde veiligheids
z a a k  h ie r  o p  d e  e n m p u s  k o n d e n  w e r 
p e n ,  v o lg t  in  é é n  v a n  d e  v o lg e n d e
Moeials een dieptedossier over dit fe
nomeen.

IMS groen, VUB blauw + de op
schriften op de uniformen. Daar de fei
ten in het artikel “Rijkswacht op de 
Campus" gebeurd zijn van vrijdag 
nacht 18 september op zaterdag 19 
september 1992, kan de VUB bewa
king aan deze feiten geen schuld 
hebben. Hierbij hopen we dat de men
sen die moeilijkheden hebben met de 
bewaking, in de toekomst voor er een 
artikel wordt geplaatst zich er van be
wust zijn met welke mensen zij pro
blemen hebben gehad en niet de ver
keerde mensen de schuld in de schoe
nen schuiven. VUB-bewakers

r e a c t ie  van  de V U B - 
bewakingsdienst. Een gesprekje 
leerde ons dat die mensen de ervaring 
hebben dat, w anneer men 
diplomatiek maar toch duidelijk 
optreedt, en herkenbaar is als lid van 
deze universitaire gemeenschap, de 
problemen opgelost geraken, en niet 
alleen maar worden vergroot. Het is 
daarom onbegrijpelijk dat men de 
m ogelijkheden van de eigen 
bewakingsdienst eerder afbouwt dan 
uitbreidt, ten gunste van flikken  en 
andere Rambo's van buiten de 
universiteit. Het geldelijk argument 
weegt hier ons inziens niet op tegen 
de principiële bezwaren, want zo zal 
de universiteit zich, om met de 
woorden van de rector te spreken, 
zichzelf wel degelijk deze klap (met

De jaarlijkse verkiezingen voor de 
Sociale Raad (SoR) komen er weer 
aan. Sociale Raad, nooit van ge
hoord? Waddisdanuweer? Ver van 
mijn bed? Dan even opletten A.U.B.! 
Is het je  al eens opgevallen waar je 
overal rondhangt aan de VUB als je 
niet een klaslokaal, labo of de 
bibliotheek helpt bevolken. Het 
zwembad, sportkompleks of het KK 
misschien? Het restaurant of kafe- 
taria? Je kot op een van de kampus- 
sen, of de Nieuwelaan dan? Of hebben 
de omstandigheden je  naar de job- 
dienst, gezondheidsdienst of SJERP 
gedreven? Neen? Dan is het nog niet 
zo dat het bestaan en de werking van 
de SoR je  kouwe kleren niet kan 
raken. Niet alleen déze faciliteiten 
worden door de Sociale Raad 
onderhouden. Financiële tussenkom
sten bij de inschrijvingsgelden, het 
verstrekken van leningen en sociale 
toelagen, het geldelijk draaiende 
houden van het BSG & de kringen. 
Studiekring Vrij Onderzoek, Dienst 
Kuituur en De Moeial worden ook 
d o o r  d e  S o c ia le  R a a d  b e k o s t ig d .  D e  
SoR beheert hiervoor 1/2 miljard.' 
307 miljoen frank die over de 
verschillende geledingen van de 
“Sociale Sektor Studenten” wordt 
verdeeld. In de praktijk vormen de 
studenten de meerderheid. Het maakt 
dus wel degelijk een verschil wie er 
over al die centen beslist. Het 
bepalen van de prijzen van huis
vesting, maaltijden, medische kon- 
sultaties. job- of sportkaart (zelfs die 
van de drankjes in het KK) vergen een 
visie; een kijk op zaken die verschilt 
naargelang er meer of minder aan
dacht naar deze of gene dienstverle
ning uitgaat. Maar niet alleen ak- 
sentverschillen onderscheiden (po
tentiële) SoR-vertegenwoordigers, 
ook toekomstvisie en de optie om 
wel o f niet iets te veranderen aan de

W ij roepen  ieder lid van de 
U n iv e r s i ta ir e  G em e en sc h ap  
op om deze in b reu k  op de 
academ ische v r ijh e id  n ie t te 
to lereren , en elk onterecht op
treden van politie of rijkswacht - dat 
wil zeggen, alles wat niet te maken 
heeft met betrapping op heterdaad 
van een reëel misdrijf, en zonder 
expliciete toelating van de acade
mische overheid - af te wijzen (bv: 
niemand heeft het recht u op de 
campus aan een identiteitscontrole te 
onderw erpen) en aan te klagen bij 
het rectoraat. Verslag van dergelijke 
gevallen is bij ons ook steeds 
welkom, in het kader van de voorbe
reiding van ons veiligheidsdossier. 
Veiligheid op de campus is ons aller 
zaak, dames en heren, maar onze 
vrijheid nog meer. Waakzaamheid is 
wat dat betreft duidelijk geboden.

De redactie

werking en/of het bestaan van de 
huidige diensten is een fundamentele 
inzet voor de verkiezingen. Nu al 
stijgen de kosten (lonen, werking) 
voor het onderhouden van de Sociale 
Sektor Studenten sneller in verhou
ding tot de inkomsten. Het onder
schrijven van een begroting is maar 
één middel waarmee een beleid wordt 
gevoerd. In welke richting de ver
schillende kandidaten denken om aan 
de VUB optimale voorzieningen 
mogelijk te blijven maken is ook 
voor jou van belang. Daarom: kom 
17, 18 of 19 november stemmen! 
Vooreerst moet er een kworum 
behaalt worden (1/4 van al de in
geschreven studenten) opdat de 
verkiezingen geldig zouden zijn en 
tenslo tte  zijn er verschillende 
kandidaten (3 lijsten) om 6 zitjes te 
vullen. Informeer je. J ij maakt het 
verschil. Afspraak 17, 18 en 19 
november in het kafetaria.

V oor d e  " a n c ie n s ” 
d a a re n b o v e n . . .
W ie  h e t  in  d e z e  instelU n& cïv  vov \v\ 
Iweede k u n . g e s c h o p t  h e e ft , m a g  x ic h
verheugen over zijn bijkomende 
politieke "bekwaamheid". Hij/zij 
mag nl. een stem uitbrengen voor een 
fakulteitsvertegcnwoordiger in de 
Raad van Beheer. Als 7 van de 42 
leden kunnen de studenten hun stem 
laten horen bij het bepalen van "de 
hoge leiding van de universiteit" 
(org. stat. van de VUB, art 2), de 
eksklusieve bevoegdheid van de Raad 
van Beheer. Vanzelfsprekend maken 
zij daar het mooi weer niet maar bij 
beslissingen over inschrijvingsgel
den, eksamenreglementering of be
noemingen kunnen ze een doorslag
gevend deel van een meerderheid 
uitmaken. Stemming in je  fakulteit 
gedurende de SoR-verkiezingen. 
Ko-o-o-omen!
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"Wij zijn er voor Uw veiligheid..."

Recht op antwoord
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Opinie
Oud-voorzitters SoR 
luiden de alarmbel

P c Moeial______________
Günther Van Lany
Recht op antwoord
In zijn artikel "Hoe alternatief was de 
studentenopeningszitting” (De Moeial 
n° 1) levert ene St-Germain zouteloos 
kritiek op de op 7 oktober door het 
BSG en VO georganiseerde alterna
tieve open ingsz itting  van  het 
academiejaar. Deze had tot doel om de 
(nieuwe) studenten kennis te laten 
m aken m et de  versch illende  
overlegorganen aan de VUB, waarin 
zij vertegenwoordigd zijn. Een zeer 
lovenswaardig initiatief, daar het de 
laatste jaren duidelijk begint te worden 
dat er al te veel over de hoofden van de 
studenten heen beslist wordt. En de 
enige manier om dit tegen te gaan is 
wat het initiatief beoogde: de studenten 
hun verantw oordelijkheid in de 
besluitvorming duidelijk te maken.

St-Germain maakt echter duidelijk dat 
de praktische uitvoering van dit initia
tief veel te wensen overliet. De meeste 
aanwezigen zullen dit volmondig bij
treden: de zitting was langdradig, ver
warrend en daardoor weinig doel
treffend. Daarover geen discussie dus. 
Pijnlijk is wel dat onze St-Germain in 
het midden van het artikel oneigenlijke 
argumenten aanhaalt om de zitting nog 
verder af te breken. Zijn kritiek op de 
'charmante dictie ' van een van de 
sprekers wordt echter wel ‘tactvol’ 
verpakt door ze in de mond van onder
getekende te leggen. Ook zou ik de 
(dames en) heren van het BSG betiteld 
hebben als ‘een bende saaie zakken die 
alleen maar klungelwerk kunnen afle
veren. ’

Het staat buiten kijf dat ik, zoals de 
meeste aanwezigen overigens, kritiek 
had op de afwerking van de openings- 
zilting. Dat neemt niet weg dat ik de 
competentie van de mensen van BSG 
zeker te hoog inschat om ooit tot een 
flCTEeWjKc u i ls p ia a k  - z e l f s  tu s s e n  p o t  
en pint - verleid te kunnen zijn. Hier 
worden woorden in mijn mond gelegd, 
die compleet tegen mijn mening over 
het BSG indruisen. Ik wens dan ook 
volledig afstand te nemen van dit 
citaat.

En hetzelfde geldt nog in hogere mate 
voor mijn vermeende kritiek op de

laatste jaren Europa teistert, uit zich 
niet alleen in direct zich tbare  ver
schijnselen zoals de opkomst van 
rechtse partijen en toenemend ra
cisme. Minstens even gevaarlijk is de 
steeds verdergaande sociale afbraak 
en de ermee gepaard gaande sluipend 
toenemende repressiviieit van het 
s taa tsbeste l in naam van de 
"veiligheid van de burger". Dit kan 
meerdere oorzaken hebben en zich op 
verschillende manieren uiten, maar 
een altijd terugkerend ingrediënt is de 
duidelijker wordende intolerantie te
genover politiek radikaal anders
denkende groepen in de m aat
schappij. Immers, hoe minder bet 
staatsbestel zijn democratische pre
tenties waarmaakt, hoe noodzake
lijker het wordt om degenen die dit 
feit aanklagen het zwijgen op te 
leggen. In Duitsland, dat door zijn 
economische macht mee de politieke 
evolutie in Europa bepaald, is deze 
ontwikkeling, ondanks de schijn van 
het tegendeel, reeds verder voort
geschreden dan in de meeste andere 
Europese landen. De specifiek po- 
Htiek-historische context van dat 
land heeft daar natuurlijk alles mee te 
maken, maar het is hier niet de plaats 
om daar nu verder op in te gaan (in 
een volgende Moeial zal de politieke 
situatie in Duitsland meer diepgaand 
behandeld worden). Belangrijk om 
weten is wei dat de Duitse uni
versiteiten. in de jaren '70 reeds 
geteisterd door de B erm fsverbote,

dictie van een van de sprekers. St- 
Germain verwart inhoudelijke (en op
bouwende) kritiek, die ik inderdaad op 
deze lezing geleverd heb, met het sim
pel en goedkoop afbreken van de per
soon in kwestie. Aan dat laatste heb ik 
persoonlijk niet de minste behoefte, 
maar dat gaat blijkbaar voorbij aan St- 
Germain. Het getuigt dan ook van een 
elementair gebrek aan tact van zijn 
kant dat hij dit thema aansnijdt.

Wat me echter het meest stoort, is dat 
St-Germain zes personen (waaronder 
ondergetekende) met naam en toenaam 
in zijn artikel vermeldt, terwijl hij niet 
eens het lef heeft om het met zijn eigen 
naam te ondertekenen. De onthulling 
komt dus a a i mij toe: naar goede bron 
gaat het om ene Egwin Gonthier, die 
evenals ik in de tweede kandidatuur 
communicatiewetenschap zit. Hij acht 
zich daardoor blijkbaar goed geplaatst 
om mij als "coming man in het 
praesidium van Perskring" te betite
len. Dit is een veel te grote eer. Hel 
Persbestuur kent geen "coming men” 
of "coming ♦omen"; we komen liever 
samen vooruit.

Kortom: kritiek op de openingszitting 
‘moet kunnen’. Als die kritiek gefun
deerd is, is het niet nodig .om hiervoor 
andere mensen je  eigen woorden in de 
mond te leggen. Ook een pseudoniem 
kun je  dan achterwege laten. Nog meer 
woorden vuil maken aan deze affaire 
zou de lezers volgens mij slechts ver
velen. Maar, mijn beste St-Germain, ik 
ben steeds bereid om met u tussen pot 
en pint over journalistieke deontologie 
te discussiëren. De eerste pint is voor 
mijn rekening.

Günther Van Lany

A n tw o o r d  v a n  S t . - G é :
D e M oeial hanteert een deon- 
tologïsche code waarbij een artikel 
onder pseudoniem wordt geplaatst als 
tenminste één redactielid de ware 
identiteit van de auteur kent. En wat 
het leggen van m’n eigen woorden in 
andermans mond betreft: daar heb ik 
geen enkele behoefte aan; in m’n 
eigen grote muil is plaats zat.

sinds de invoering van het H och- 
schulraumgesetz (het Coensdecreet is 
daartegen maar slappe koffie) op het 
eind van de jaren 7 0  politiek zeer 
sterk aan banden zijn  gelegd. 
Professoren o f studenten(-organisa- 
ties) kunnen slechts politieke stand
punten innem en indien ze de 
Freiheitlich-Democratische Grundord- 
nung  (d-w.z. de burgerlijk-kapita- 
listische maatschappijordening) op 
geen enkele manier fundamenteel in 
vraag stellen. Groepen die dit - op 
volledig vreedzame wijze!! - wel 
doen, worden openlijk vijandig be
jegend en. indien mogelijk. gecri
minaliseerd. De Bund gegen An- 
passung  is een Marxistische discus
siegroep. die aktief is o.a. aan de 
universiteit van Freiburg. Eén van 
hun voornaamste aktiviteiten is het 
aanklagen van de zgn. G odslaster- 
ingsparagraaf die sinds 1986 terug 
deel uitmaakt van het Duitse straf
wetboek. Het werken is hun in het 
verleden onmogelijk gemaakt door 
het w eigeren van lokalen voor 
lezingen door de academische over
heid. o f door het in elkaar slaan van 
boeken- en infostandjes op last van 
de offic iële studentenorganisatie 
Asta. Deze mensen staan nu in Mainz 
terecht omdat zij het - onwettig! - 
afscheuren van hun affiches door 
Asta-leden probeerden te verhinderen. 
De affïcheafscheurders zijn de kroon
getuigen tegen de Bund-leden in deze 
zaak, die op een totaal partijdige 
wijze door de rechtbank wordt ge-

De lijst vubratie vroeg aan de ex- 
voorzitlers van de Sociale Raad (de 
eerste 6 vanaf het bestaan van de 
VUB) zelf eens hun mening over de 
evoluties in de Sociale Raad te schrij
ven. Ziehier het resultaat:

Toen destijds de VUB uit de ULB 
ontsproot, opteerden de toendertijd 
regerende VUB-beleidsmakers voor 
een vrijzinnige. Vlaamse maar ook 
sociaal toegankelijke universiteit. 
Ten einde dit objektief te realiseren 
w erd  d e s ti jd s  b in n e n  de 
beleidstrukturen van de Raad van 
Beheer de "Sociale Kommissie" 
opgericht, die zich met adviezen 
ontfermde over wat toen een nogal 
verscheiden en organisatorisch 
verspreide sociale sektor was: nl. een 
amalgaam van enkele diensten (bv. 
H uisvesting en Restaurants, de 
Sociale Dienst Studenten, e.a.). 
in de Sociale Kommissie, die een 
louter adviserende funktie had naar de 
Raad van Beheer toe, zetelden 4 stu
denten.

Evolutie n aa r de huidige vorm
Aan de werking van de Sociale 
Kommissie ontsproot uit een oude 
verzuchting naar meer éénheid van 
organisatie en leiding, het idee om de 
verschillende diensten te groeperen 
en te struktureren.
Er werd beslist tot het oprichten van 
een "ruime” sociale sektor, die zou

voerd. De twee procesdagen die ik in 
opdracht van VO, BSG en VVS.en op 
vraag van de Bund als waarnemer
b ijw o o n d e ,  to o n d e n  d it  o v e r d u id e lijk  
a a n . D r ie  k le in e  v o o r b e e ld je s  m o g e n  
dit illustreren: de naam van de voor
zittende rechter was op de derde 
procesdag nog niet bekend gemaakt, 
hij kon dus onmogelijk op grond van 
bv. verwantschap gewraakt worden; 
21 door de verdediging aangetoonde 
valse uitspraken van enkele getuigen 
ten laste in eerste aanleg werden door 
het gerechtshof bij het getuigen
verhoor in beroep op geen enkele 
manier in overweging genomen; bij 
de beëdiging van één der getuigen 
werd "vergeten" hem ervan op de 
hoogte te stellen dat hij het recht had 
een niet7confessionele eed af te 
leggen. D it is slechts een kleine 
greep uit de gebeurtenissen van de 
eerste door mij gevolgde procesdag. 
De Bund heeft in het verleden al meer 
dergelijke problemen gehad. Maar 
niet alleen de Bund. Toen in een 
gelijkaardig proces (het ging over het 
verdelen van vlugschriften in een 
buskotje dicht bij een middelbare 
school) een - totaal niet marxistisch 
gezinde - Hamburgse professor (dr. 
Thomamüller, klassiek filoloog) een 
protestbrief schreef aan de rechtbank 
en het schoolhoofd, erop wijzend dat 
een land met een geschiedenis als 
Duitsland zich geen enkele inbreuk 
op het principe van vrije menings
uiting kan veroorloven, werd hij 
wegens la s te r  voor het gerecht 
gedaagd en uiteindelijk (juni ’92) tot 
2500 DM boete veroordeeld.
De Bund-mensen zijn nu op zoek naar 
buitenlandse steun voor hun zaak en 
proberen steun van buitenlandse aca
demici. studenten en persmensen te 
bekomen. Het is mijn bescheiden 
mening dat een universiteit als de 
onze een dergelijke zaak tenminste 
ernstig moet onderzoeken en. als het 
enigzins mogelijk is. standpunt moet 
innemen. Mochten er onder u mensen 
zijn die getntersseerd zijn in deze

worden bestuurd door een door de Raad 
van Beheer gedelegeerd orgaan, met 
name de Sociale Raad.
Aangezien de sociale sektor in 
hoofdzaak ten dienste zou staan van 
de studenten, was het niet meer dan 
logisch dat de vertegenwoordiging 
van de studenten in de Sociale Raad 
navenant zou zijn. Konkreet zou de 
kern van de Sociale Raad Studenten 
als volgt worden samengesteld: zes 
student- leden, rechtstreeks verkozen 
doo r de  s tu d e n te n , tw ee 
afgevaardigden van de Raad van 
Beheer, twee afgevaardigden van het 
personeel, de rektor en de voorzitter 
van de Raad van Beheer (of door hen 
aangestelde plaatsvervangers). Het is 
pas sinds studenten zelf voorzitters- 
en ondervoorzitte rsstoel gingen 
bezetten dat de mogelijkheid tot 
feitelijk zelfbestuur door de student 
kon worden verwezenlijkt.

B eleidsvisie: een voo rw aarde  
zonder dew elke niet
Eén vereiste die aan dat zelfbestuur 
dient le worden gekoppeld is wel dat 
het gevoerde beleid geruggesteund 
wordt door een duidelijke en 
koherente v is ie  vanw ege de 
studenten.
De beleidsopties die door de Sociale 
Raad werden opgesteld in 1981-’82 
geven dan ook een éénduidig inzicht 
in dergelijke visie. Zo moest de 
sociale sektor aan alle studenten de 
mogelijkheid bieden op een optimale 
manier aan de universite it te 
verblijven, te studeren en zichzelf 
verder te ontplooien. Bovendien 
moest de Sociale Raad een rol spelen 
in het demokratisermgsproces van 
het onderw ijs, waakzaam zijn  
tegenover de overheidspolitiek  
terzake en zonodig aktie hierrond 
voeren; tenslotte moest het imago 
van de VUB als dynam ische, 
dem okratische, progressieve en 
vrijzinnige universite it worden 
jevestigd of bevestigd.
Ten einde deze stree fdoe len

Samen met enkele oudgedienden van 
de VUB-studentenvertegenwoordiging, 
trok dit nietig persoontje naar een de
bat aan de oudste universiteit van het 
land, de KUL. Het moest een geani
meerde avond worden omtrent het (ja, 
ja, nog maar eens) Memorandum on 
Higher Education. Ietwat le laat geko
men dompelden wij de gewijde stilte 
binnen van de grote aula. waar heel 
wat verontruste blikken ons onthaal
den. Over de inhoud van de zaak zul
len we het nu niet hebben, ze wordt de 
Moeial-lezer al tot vervelens toe in de 
strot geduwd. De houding van de Leu
vense studenten is des te interessanter. 
Dit debat moest één van de democra
tisch consultaties van de studenten om
trent het Memorandum zijn. Van enig 
democratisch debat viel hier echter 
niets te merken. Het debat werd met 
elegante, doch strakke hand in goede 
banen geleid  . Eerst lichtten enkele 
specialisten ons in over de aard van het 
Memorandum en haar gevolgen voor 
de universiteiten. Dat men het niet aan
durfde om tot de kern van de zaak door 
te dringen zal waarschijnlijk niemand 
doen schrikken. Maar toen wij . be
scheiden studentjes uit de heidense 
Brusselse Augiasstal, het aandurfden

daadwerkelijk te realiseren diende een 
duidelijk financieel beleid te worden 
gevoerd, dat kon worden aangewend 
a l s  e e n  o n o n t b e e r l i j k  
beheersinstrument dat er voor zou 
zorgen dat het gevoerde beleid kon 
worden aangehouden door de 
toekomst niet te  hypothekeren. 
Nochtans was het voeren van een 
voorzichtige investeringspolitiek in 
het kader van de uitbouw en 
ontw ikkeling van een degelijke 
sociale sektor onontbeerlijk.
H et is vanuit deze optiek dat 
gedurende meerdere jaren door de 
S ocia le  R aad een  d u id e lijk  
omschreven beleid met betrekking 
tot de ontwikkeling van de sociale 
sektor aan de VUB werd gevoerd. Een 
beleid dat inhield dat de betrokken 
studenten zich effektief voor de 
verbetering van de sociale sektor 
inzetten.
Dit vereiste het innemen van 
duidelijke standpunten, die niet steeds 
met de ideeën van andere instanties of 
personen van de VUB dienden 
overeen te stemmen.
Een tendens die zich de laatste paar 
jaar blijkbaar niet kan voortzetten. 
Van initiatieven vanuit de Sociale 
Raad was er de voorbije jaren 
nauwelijks sprake. Er was immers 
ook nooit een beleidstekst. Waren er 
al initiatieven, dan kwamen die van 
de administratie (het personeel dat in 
de sociale sektor werkt) en niet van de 
in de Sociale Raad verkozen studen
ten.

Erik Verrept.voorzitter SoR 
1982+1983.

(Ie student-voorzitter) 
Erwrn De Clerck, voorzitter SoR 

1984.
Erik Goubin, voorzitter SoR 

1985 + 1986. 
Geert De Ruyck. voorzitter SoR 

1987.
Erik De Leye. voorzitter SoR 1988.

Geert Baetens, voorzitter SoR 
1989.

dringen, verweet men ons onbeschoft
heid - Waar halen dieVUBers toch de 
pretentie vandaan om onze prachtige 
show te verstoren, gewoonweg onbe
schaamd. Bij onze eerste interventies 
had nog niemand door dat wij uit de 
goddeloze universiteit van Brussel 
kwamen. Maar toen Prof. Frank Del- 
martino een alhaast een lofrede afstak 
over ‘onze’ universiteit, vond Karin 
Vereist het iets te gortig worden en 
maakte duidelijk dat wij niet opgeno
men waren in de moederschoot van 
‘onze’ universiteit. Toen sloeg de 
stemming in het publiek om. Waar 
men ons eerst als wezens van een 
vreemde planeet aanzag, ongeveer zo
als de amazone-indianen moeten ge
keken hebben toen ze voor bet eerst 
een blanke zagen, werd de sfeer na 
enige tijd welhaast vijandig Lo.v. de 
Brusselse indringers . Van een open. 
kritische en vooral pluralistische hou
ding gesproken. Het opvallendst van 
deze hele debatavond was wel de van
zelfsprekendheid waarmee de Leuve
naars aannamen dat er met hun eisen 
rekening zou gehouden worden, net 
alsof zij enigszins opgewassen zouden 
zijn tegen de machtige industrielobby.

zaak. dan kunnen ze zich voor meer 
info altijd wenden tot het bureau (23 
38) van De Moeial.

Karin Vereist om tot de fundamenten door te Marquis de Bourque 
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De Moeial
Karl Kraus en het Weense Fin de siecle:

V oorspel tot de w ereldondergang «eei 2)
door Karin Vereist

Het oergezicht van de “laatste m ens”
In de  jaren 1908-1914 culmineert Kraus' satyrische analyse in 
een  omvattende cultuurkritiek. De optimistische ondertonen 
uit het vroegere werk verdwijnen; de  hoop  op  hervorming 
verandert in het inzicht van de onvermijdelijkheid van de 
totale catastrofe. Kraus' persoonlijke standpunt wordt na zijn 
desillusie in de sociaal-democraten meer behoudsgezind. Dit 
gaat gepaard met een ontm askering van het door nagenoeg 
alle ideologieën gepropageerde vooruitgangsideaal als zelf- 
contradictorisch: de tegenstelling tussen de anachronistische 
geesteshouding van zijn tijdgenoten en  de industrieel mililaire 
expansie creëert een mensen/)/** dat niet meer in staat is zich 
de gevolgen van zijn daden bew ust te worden. Zijn kritiek 
richt zich op  de romantische verheerlijking van de nieuwe 
techniek en de commercialisering van het menselijk leven.
D e 'vernietiging van de menselijke persoonlijkheid door de  
reductie van het individt* tot een "consument"krijgt gestalte in 
de  overw oekering van het stadsbeeld en de kranten met 
redameadvertenties, die als een  "Sintflut des Merkantilismus 
über die Menscheit herein" losbreekt. Zij dringen, net als de 
militaristische propaganda, in het onderbewustzijn van de 
mensen door om er onherstelbare schade aan te richten.

Da ich aber von dem  inbrünstigen Glauben durchdrung
en bin, dass die heutigen Tags lebende M enschheit 
wirklich n ur  (...) aus dem  Annoncenteil desertiert oder 
beurlaubt ist, um seiner Idee in Freiheit z u  dienen; da  ich 
dieser Kämtnerstrassengesicbter wirklich in keiner andere 
Rubrik des Lebens tun  könnte u n d  absolut überzeugt bin, 
dass wir am  Ende der Zeiten stehen u n d  ein höheres 
Wesen die irdische Schöpfung nicht mehr als das aufge
schlagene Buch , sondern als ein vielfach verhobenes, von 
druckfehlem wimmelndes, n u r  in  den Annoncetibildem  
lesbares, e inem  kosm ischen  A b tritt vorbehaltenes  
Montagsblatt besieht: so beruhigt alle Schrecken, die die  
Entwicklung das gefüh l des betracbters vorstellt, der 
Gedanke an  das Endef (F 357-9: 32)

Hiermee hangt samen de kritiek op  de aanbidding van de 
techniek in een maatschappij die mentaal in de  vroege jaren 
1800 leeft. De mensheid spendeert haar intellectueel kapitaal 
aan het uitvinden van nieuwe m achines zonder na te denken 
waarvoor ze moeten dienen o f wat hun gevolgen kunnen zijn.

Kein Atemholen bleibt der Kultur und  am  Ende liegt eine 
tote Menschheit neben ihren Werken, die z u  erfinden ihr 
sofiel geist gekostet bat, dass ih r  keiner m ehr übrig blieb, 
sie zu  nützen.
Wir waren kompliziert genug, die Maschine zu  bauen, 
u nd  wir sind  z u  primitiv, uns von ihr bedienen z u  lassen. 
W ir treiben einen  W eltverkehr a u f  schm alspurigen  
G ebim babnen. (F 261-2: 1)

Dit betekent niet dat technische vooruitgang op  zichzelf nood
zakelijk slecht is. Een simplistische "terug naar de natuur"- 
houding is even gevaarlijk als de verheerlijking van de voor
uitgang. Maar het ontbreken van de noodzakelijke geestelijke 
kwaliteiten - een diep denken, menselijkheid en respect voor 
de  harm onie in de natuur - om  die ontwikkeling op  een 
gezonde manier te laten gebeuren zal de ontmenselijking van 
de samenleving voor gevolg hebben, en is voldoende grond 
voor het verwerpen van een technologische beschaving die 
com pleet van de rails is geschoten. Het samenspel van deze 
sociale, commerciële en ideologische factoren heeft in Kraus' 
visie tot het ontstaan van een  minder-dan-menselijk mensen
type in alle bevolkingslagen geleid, dat over geen enkel gees
telijk zwaartepunt meer beschikt en daardoor gedachtenloos 
tot elke monsterachtigheid in staat is. Dit noemt hij "het oerge- 
zicht van  deze eeuw", en  hij identificeert het in alle hoeken 
van het dagelijkse leven.

Und aus den letzten Ecken eines Zeitungsblattes, das noch 
unter meiner Lektüre liegt, lugt mir, da  ich sie durchßiege, 
schon die Judasfratze des Jahrhunderts hervor, immer die

selbe , ob es sich um  den Journalisten oder der Mediziner, 
der  haussierer oder den  Sozialpolitiker, der Spezerei
kom m is oder deti Ästheten handelt. ( ...)  Ich habe diese 
unselige Fähigkeit, sie n ich t unterschieden zu  können, 
u n d  ich agnosziere das Urgesicht, ohne dass ich mich um  
d ie  entlarvuTtg bemühe. (F 303-4:39)

Naarmate 1914 dichterbij kwam werd Kraus' onbehagen meer 
concreet een  voorgevoel van het uitbreken van een totale 
oorlog. Hijzelf had gepoogd zijn positie als satiricus in het 
monsterlijke circus scherp te stellen en  com promisloos te 
behouden. Dit was niet probleemloos gegaan. Zijn zoektocht 
naar een  aangrijpingspunt had hem  - als Jood! - tot bij de 
katholieke kerk gevoerd, die hij later w eer verliet. Ook wilde 
hij h e t geloof in de redbaarheid van de bestaande instituties 
nog niet volkomen opgeven. De innerlijke tegenstellingen 
waaronder hij leed, verscheipten alleen maar zijn gevoeligheid 
voor de maatschappelijke onderstrom en die het uitbreken van 
de  oorlog hoe langer hoe onvermijdelijker maakten.

Het verraad van de intellectuelen in  het techno- 
romantisch avontuur
Er is veel geschreven over de periode die onmiddellijk aan de 
eerste wereldoorlog voorafging. Wat altijd terugkomt is de 
vreemde mengeling van euforie en  ondergangstemming. een 
atmosfeer van gespannen  verwachting. Het uitbreken van de 
oorlog in de zom er van 1914 scheen dan ook het effect te 
hebben van een reusachtige ontlading, die zich als een blik
semschicht voortplantte over het hele continent. In alle landen 
was het enthousiasme voor de catastrofe groot, overal scheen 
de  oorlog ontvangen te worden als een grote zuivering die 
kort en krachtig zou zijn. De frisse, vrolijke oorlog deed de 
nationalistische en patriottische gevoelens hoog oplaaien, 
honderdduizenden meldden zich vrijwillig en vol overgave 
aan voor deze heldenstrijd. Precies zoals Kraus voorzien had. 
Wat meer verbazing opwekt is de bijna algemene instemming 
van de intellectuelen over heel Europa. Het patriottische koor 
dat werd aangeheven door journalisten, schrijvers en  dichters 
stelde de oorlog voor als een strijd voor de eigen beschaving 
en tegen het barbarendom van de ander. In de m eeste landen 
w erden  petitie lijs ten  van de  m eest vooraanstaande 
kunstenaars die het uitbreken van de strijd verwelkomden 
doo r de propagandadiensten  van de oorlogsm inisteries 
dankbaar in ontvangst genomen.

Er was evenwel een eigenaardigheid aan de situatie in de 
duitstalige wereld. In tegenstelling tot Frankrijk en Engeland, 
w aar toch een aantal vooraanstaande intellectuelen minstens 
afstand nam en van de algemene euforie, en  zich van in den 
beginne tot tegenstanders van het bloedbad verklaarden, was 
het unisono in Duitsland en Oostenrijk in de eerste maanden 
van de oorlog volledig. De complete intellectuele wereld, met 
inbegrip van grootheden als Max Weber en Thomas Mann, 
schaarde zich achter hun regering. De enige  uitzondering 
h i e r o p  w a s  d e  u i t g e v e r / e n ig e  jo u r n a lis t  v a n  e e n  k r a n tje  d a t  
w e r d  u i t g e g e v e n  in  W e n e n ,  n l.  K arl K r a u s . V a n  in  d e n  
beginne, eerst voorzichtig, later steeds meer vehem ent en 
ondubbelzinnig, stelde hij de oorlog aan de kaak. De verbijste
ring over het gedrag van zijn collega's deed hem  echter ook 
op  zoek gaan naar de oorzaken van dit verraad, en  het 
aanklagen van de  inconsistentie van hun houding. Wat in de 
eerste fase Kraus* verontwaardiging zo groot maakte, was dat 
de  rom antiseerders van de oorlog , veilig  in hun 
redactielokalen of achter hun bureau, de zegeningen van de 
strijd verheerlijkten, terwijl duizenden onschuldigen in naam 
van de door hen  gepropageerde wazige idealen werden 
afgemaakt. Naarmate de oorlog vorderde en de om  vang van 
de catastrofe duidelijker werd, zal Kraus' kritiek fundamenteler 
worden en  uitmonden in de verwerping van de cultuur, die in 
naam van economisch eigenbelang idealen en mensenlevens 
op  een  nooitgeziene manier heeft m isbruikt, en  zal hij 
verlangen naar haar ondergang.
In de loop van dit proces wijzigt zich ook Kraus' politieke 
houding. Vanuit zijn Standpunt van kunstenaar  van oudsher 
conservatief en elitair zal zijn analyse van de mentale patholo
gie van zijn tijd zich ook uitbreiden naar de sociaal-economi- 
sche verhoudingen die ervan de oorsprong waren, en  de con
clusies over de noodzakelijke hervormingen in socialistisch- 
republikeinse zin ook op  dat vlak tot het einde dóórtrekken. 
Zijn uiteindelijke reflectie over de omvang van de catastrofe 
vindt haar neerslag in een vlak na de oorfog verschenen mees
terwerk-van het theater, Die letzten Tage der Menscheit. Hierin 
kritiseert hij ook zijn eigen houding en stelt de vraag naar de 
volledige omvorming van een beschaving, wier falliet door 
deze ramp onomstotelijk was aangetoond.
Deze ontwikkeling was echter ook in hem een pijnlijk en  lang
zaam proces; niettemin verschilt zijn houding fundamenteel 
van die der anderen door zijn altijd menselijke stellingnames, 
en door de moed daar in een land, waar censuur en oorlogs
zuchtigheid het uitspreken ervan tot een werkelijk gevaarlijke 
daad maakten, steeds openlijk voor uit te komen.
In de cruciale periode vlak na het uitbreken van de oorlog 
richtte Kraus' kritiek zich niet op  het feit zelf van het uitbreken 
ervan, maar op  de  onm enselijke sfeer die errond  werd 
gecreëerd. De voorstelling van de oorlog als een  soort van 
heroïsche kermis maakte het onmogelijk het menselijk lijden  
dat hij veroorzaakte onder ogen te zien. Erger nog, diegenen 
die voor deze verblinding verantwoordelijk w aren zaten 
terwijl de .doden "heldhaftig" vielen, veilig in W enen achter 
hun bureau. Dit wordt door Kraus (vanaf augustus 1914) in 
verband gebracht met de hoger beschreven vernietiging van 
het menselijk individu, waardoor de mens het vermogen tot 
inleving en inbeelding in het lijden van anderen verloren 
heeft. Hierop wordt door de technologen van de  publieke 
opinie - hoofdverantwoordelijken voor deze toestand - handig 
ingespeeld om  de mensen naar het slagveld te sturen.

Er (der Reporter) ha t durch jahrzehntelange Übung die 
M enschkeit a u f  eben je n e  S tand  der Phantasienot 
gebracht, der ihr einen Vernichtungskrieg gegen sich selbst 
ermöglicht. Er kann , da  er ih r  alle Fähigkeit des 
Erlebnisses u n d  dessen geistiger Fortsetzung durch die  
mallose Promptheit seiner Apparate erspart bat, ihr eben 
noch den erfo lgre ichen Todesmut einpflanzen, m it dem  
sie  h in e in ren n t. Er b a t den a b g la n z  heroischer  
Eigenschaften z u r  Verfügung u n d  seine missbrauchte 
Sprache verschönt ein missbrauchtes Leben...

Kraus onderzoek t 00k  de  houd ing  van  H ugo von 
Hofmannsthäl. 1s zijn - ongetwijfeld oprechte - patriottisme 
een verontschuldiging voor de houding die hij aanneemt? De 
vraag is hier aan wie de schrijver loyaliteit verschuldigd is. Als 
deze vaderlandsliefde betekent dat men de misdaden van de 
oorlog (gasbom bardem enten... )  goedkeurt, dan verkiest 
Kraus zich bij de landverraders te scharen {F 473-83: 43)- De 
eerste loyaliteit van de  schrijver moet gericht zijn o p  zijn 
authentieke zelf, als kern van een ethische persoonlijkheid. 
Dat im pliceert consistentie , niet het uit e igenbelang 
meedraaien met de wind, en  intellectuele eerlijkheid. En die 
eerlijkheid  w ord t verk rach t d o o r het gebru ik  van 
bombastische rethoriek om menselijk lijden goed te praten. 
Maar dat is niet alles. Want achter de kwestie van de ethische 
principes ligt het meer structurele probleem van de ideologi
sche functie van de literatuur. Reeds voor de oorlog had Kraus 
aangetoond dat in Oostenrijk literatuur functioneerde als faça
de. Nu werd het hem duidelijk dat de idealen die door de 
duitstalige culturele elite naar voor werden geschoven, dien
den  als ideologische camouflage van een  econom ische 
expansieoorlog. Dit uitte zich in de voorstelling die men zich 
van de Duitse roeping had gemaakt: Duitsland moest de 
oorlog winnen om te verhinderen dat Europa zou uitgeleverd 
worden aan het zielloze angelsaksische kapitalisme. Het was 
de oorlog van de helden tegen de kruideniers. Kraus reageert 
hierop door erop  te  wijzen dat in naam van idealen de 
gruwelijkste misdaden gepleegd zijn. Hij gaat verder door 
deze mythe te doorprikken en de houding van de Engelsen 
superieur te vinden omdat ze tenminste vrij is van hypocrysie:

Es gibt Gegenden, wo m an wenigstens die Ideale in Ruhe 
lässt, wen der export in gefähr ist, und  wo man so ehrlich 
vom geschäft spricht, dass m an es n ich t Vaterland  
nennen würde und  vorsichtshalber gleich darau f verzich
tet, in seiner Sprache ein wort dafür zu  haben. Solches 
Volk nennen die Idealisten des Exports mit Recht eine 
Geschäftsnation. (F 400-12: 112)

Maar hij erkent eveneens de universaliteit van het economisch 
belang als veroorzaker van oorlog:

Menschheit ist Kundschaft. H inter Fahnen und  Flammen, 
hinter Helden und  Helfern, hinter allen Väterlandem ist 
ein Altar aufgerichtet, an  dem  die from m e Wissenschaft 
die hände ringt.■ Gott Schu f den Konsumenten! (F 404: 5)

De kritiek van de romantische ideologie gaat gepaard met een 
hevige aanval o p  de  im perialistische politiek van het 
keizerrijk; die komt voort uit economische vraatzucht en totaal 
verouderde concepties van macht. Deze politieke dimensie 
van het techno-romantisch avontuur  dat de oorlog moest zijn, 
zal het rijk naar zijn ondergang voeren. Niet alleen de militaire 
en econom ische belangen , m aar ook de  volslagen  
incompetentie van de heersende politieke elite, in de eerste 
plaats de keizer zelf, zijn hiervoor verantwoordelijk. Dit zijn 
de stellingen die hij vanaf 1917 in het openbaar verdedigt. 
Intussen staat hij niet meer volledig alleen in zijn verwerping 
van de oorlog. Maar ook nu is hij de enige om - tegen zijn zin - 
de consequenties van zijn inzichten te dragen: Oostenrijk- 
H ongarije moet instorten, de  oude orde moet volledig 
verdwijnen en een volledig nieuw  - democratisch - regime 
dient géinstalleerd. Niettemin gelooft Kraus niet echt dat de 
democratie een duurzame oplossing is. Het oergezicht van de 
technocratie  zal immers ook in democratische regimes zijn 
vernietigingswerk verder zetten.

Es gib t keine Arm brust u n d  kein Tyrannen: es gibt 
Technik und  Bürokraten. Es gibt n ur  den Knopf, a u f  den  
d as P lu tokra tische  d rü ck t. A b er  da  ist ke in  
verantwortliches Gesicht. (F id.)

Zo zien we hoe een kunstenaar en een intellectueel, juist door 
zijn wil om zijn artistieke en  menselijke roeping niet abstract 
maar uiterst concreet buiten de politiek om  te vervullen, en 
die mogelijkheid ook voor zijn m edemensen wil verdedigen, 
z ichzelf gedw ongen ziet d e  m éest radicale politieke 
standpunten in te nem en en in daden  om te zetten. Welke 
houding iemand ook aanneemt: afstandelijkheid of concreet 
engagem ent, als hij niet wil onderw orpen worden aan de 
imperatieven van buitenuit, zal het e r een  moeten zijn van 
authenticiteit en verantwoordelijkheid.
Allan Janik en Steven Toulmin, Het Wenen van Wittgenstein. 
Boom, Amsterdam1990..
Barbara Tuchmann, De trotse toren, Bert Bakker.
Edward Timms, Karl Kraus, apocalyptic satirist, Yale univ. 
press, London, 1986.
Karl Kraus, Die letzten Tage der Menscheit, Suhrkamp, 1986.
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P c  M oeial

(Medegedeeld door Vernacular)

Be Careful!
The VUB is surrounded by a highway:

On it, accidents happen monthly, and people get 
killed. It's time we do something about this dreadful 
situation; especially since Belgium has the third 
highest road-mortality rate in Europe! The corner 
outside the Shamrock, where Vesalians cross daily, 
has witnessed some horrendous accidents - two 
years ago an English professor at the VUB was 
killed by a car... and the most recent accident is only 
two weeks old. A petition with over 500 signatures 
already exists, pleading for a solution. You can help 
by adding your name on it. The solutions are easy 
and cheap:
-Road bumps, like those on the VUB campus, forc
ing cars to slow down for the Zebra crossing.
-A more visible crossinp. the sidewalk should be 
enlarged, the small street should be made one-way. 
so that the whole area is no longer so unpredictable.

Sign up at
'  -The Shamrock 

-Azart 
- De Moeial

(It could save your life)

VERKIEZINGEN RAAD VAN BEHEER 
FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

"A nderen beloven de hem el op aarde, 
w ij b lijven  m et beide voeten op de g ro n d /

P eter G oyvaerts en Jo De Ra, 
èe  tw ee enige éch t o n a fh a n ke lijk s  ka n d id a ten

Of ze nu vibreren, voor studenten zijn, of 
aanhangers van Marx, alle kandidaten van 
de drie lijsten hebben grootse plannen voor 
de toekomst van de VUB. De realiteit is 
echter anders. Door de besnoeiingen van 
overheidswege, heeft de VUB d e  laatste 
jaren al sterk moeten besparen en dankzij 
wijlen (goddank!) minister Coens zal dat in 
de komende jaren helaas niet anders zijn. 
Het komt er voor de studenten dan ook 
vooral op aan om waakzaam te zijn dat 
eventuele besparingen niet op de kap van de 
student gebeuren. Peter Goyvaerts zat dit jaar 
reeds in de Raad voor onze faculteit en heeft 
er niet stilgezeten. Zo was het mede door 
zijn halsstarrige houding dat het inschrij
vingsgeld nog steeds vijfduizend frank lager 
ligt dan aan andere universiteiten. Bij de 
inzapptng (d.i. het bevorderen en benoemen 
van proffen en assistenten volgens dé 
nieuwe regels van het decreet) heeft hij er 
mee over gewaakt dat de faculteit L&W bijna 
geen mandaten moest inleveren, opdat het 
onderwijs ook in de kleinere secties niet in 
het gedrang zou komen.

Overigens ziet de toekomst er voor onze 
faculteit weer wat rooskleurig« uit, want het 
aantal studenten is d it  jaar aanzienlijk 
gestegen, in tegenstelling tot bvb. de 
economie en de rechten. Dit opent nieuwe 
perspektieven, d ie  echter niet mogen 
g ek o rtw iek t w o rd en  d o o r  lin ea ire  
besparingen.
De beste garantie hiervoor is een stem voor 
Peter Goyvaerts en zijn plaatsvervanger Jo 
De Ro. Want meer dan ooit is het belangrijk 
om iemand met ervaring in de Raad te 
hebben. Bovendien zijn peter en Jo de twee 
enige kandidaten die niet gebonden zijn aan 
enige lijst of partij, zodat zij enkel jullie 
belangen moeten dienen. Daarbij willen 
Peter en Jo beter samenwerken met de 
vertegenwoordigers in de faculteitsraad om 
ook daar een aantal al lang aanslepende 
p ro b le m en  (v a lv a s , s e c re ta r ia te n ,  
examenroosters op tijd,—) aan te pakken. 
D us kruip dat h ok  in  op 17, 18 of 19 
novem ber en  stem  op peter en  Jo. N iet 
v e r g e t e n  h o o r ,  d o é n f

Geen woorden maar daden!
Kies MLB!

Als het op strijden en aktie voeren aankomt is MLB steeds present. Niet alleen 
bij de verkiezingen, maar gans het jaar.

W at doet MLB?
Strijd tegen racisme en steun aan de Derde Wereld

Strijden voor een sociaal beleid en solidariteit met de arbeiders.
la n ce rin g , v a n  d e  p e t it ie  te g e n  d e  p r ij s v e e r h o g in g e n
steun aan Biotecho in de discussie over gratis vervoer naar Rode.

-informeren en mobiliseren van de studenten tegen het asociaal beleid door hei 
verspreiden van alternatieven aan onze MLB stand in het cafetaria.
-eisen van meer inspraak voor de studenten over de inhopud van de kursussen, 
tegen de absolute machtspositie van de proffen.
-werken met de petitie Objectief voor gelijke rechten bij de arbeiders van 
Volkswagen.
-bezoek aan de bezetters van de Boelwerf in Temse.
Steunophaling voor de bezetters door de verkoop van kalenders. Opbrengst.
■ UMX) frank.

Mor xbtisdt-LefMiistisdie Beweging

om mnmnGmtiT

GELIJKE RECHTEN
24 november 1992,18.00 u 

Handelsbeurs /  Meir / Antwerpen De 6 kandidaten van MLB

Dagelijks bestrijden van het racimse via info en discussies, versprieden van anti
racistisch materiaal.
Realisatie van werkgroepen ter ondersteuning van de petitie Objectief 479.917 

in de faculteiten Geneeskunde, ESP, Wetenschappen, Rechten, Toegepaste 
Wetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte. D.w.z. 100 medewerkers die met de 
petitie rondgaan en 3<XX) petities opgehaald aan de VUB.
Migranten verkiesbaar gezet op onze lijst voor de SoR.

-Bezoek aan het concentratiekamp te Breendonk.
Aktieve steun aan de jaarlijkse geldomhaling van 11.11.11.: MLB haalt hiervoor 

jaarlijks 40.000 a 50.000 frank op.
-Hand in hand lopen voorgelijke rechten met een ganse ploeg op de 12 urenloop.
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vub ratie
VUBraWe is een beweging
(geen partijpolitieke formatie) van 
studenten die zich verkiesbaar stellen 
met twee doelen voor ogen.
Ten eerste, wü vubratie op de VUB mee 
het beleid herstellen dat deze universiteit 
haar gedreven eigenheid als opmievor
mende, vrijzinnige en soaaie instelling 
gaf. (zie ook het artikel van de oud-SoR- 
voorzitters)
Ten tweede, wü vubratie de besparings- 
woede in de sociale sektor een halt 
toeroepen. Het wordt tijd dat de student 
nog eens centraal komt te staan in plaats 
van de begroting. ^ § 1 1

De voorbije jaren
De voorbije jaren is er een bric-a-brac 
beleid op zijn Belgisch gevoerd dat de 
belangen van de student niet verdedigt. 
De huidige voorzitter van de Sociale 
Raad (Jean-Marie de Meester, 
Studenten voor Studenten), beschouwt 
zichzelf ook niet als student: 'Ik ben in 
de eerste plaats een beheerder.’ Een 
bureaucraat dus. Voorts is hij er erg 
verzekerd van ook volgend jaar voorzitter 
te zuBen zijn: *Het is goed dat er dit jaar 
17 kandidaten zijn, dat legitimeert mijn 
verkiezing.' Wel, wel.

De voorbije drie jaar bepaalde de 
mensen van de lijst ‘Studenten voor 
Studenten’ het studentenbeleid aan de 
VUB. Hun kampagne werd gefinancierd 
met 10.000 BEF uit de kassa van elke 
fakultaire kring (over hun andere 
geldelijke bronnen zwijgen we hoffelijk} 
en men voerden een beleid zonder visie, 
gestoeld op valse beloftes.

Onder andere volgende zaken werden

-Bouw van 450 nieuwe studentenwoning 
(niet gebeurd) 

-Veiliger oversteekplaatsen op de 
Tnomftaan (niet gebeurd)
-Uitbreiding van het restaurant met 300 
plaatsen (niet gebeurd)
-Stemrecht voor de Raad van Beheer 
voorde 1stekandidatuur (nietgebeurd) 
-Behoud van het inschrijvingsgeld

(ondertussen is dat verhoogd) 
-Behoud bier- en frisdrankprijs op 25 bef 

(ondertussen is dat verhoogd) 
-Betere opvang buitenlandse studenten 

(men wil UCOV afschaffen) 
-Geen verhoging huurprijzen koten

(ondertussen verhoogd)

Programmapunten 
van Vibratie

Naast onze beleidsopties hebben we ook 
een aantal konkrete voorstellen naar de 
nabije toekomst toe. In tegenstelling tot de 
lijst ‘Studenten voor Studenten' (SvS), 
weigeren we met programmapunten af te 
komen zoals ‘450 nieuwe koten'. Dat zijn 
immers algemene plannen die al jaren 
bestaan en er echt niet op initiatief van hun 
lijst gekomen zijn. Laat u evenmin mislei
den door Verwezenlijkingen', die evenmin 
tijdens het voorbije jaar aangedragen zijn. 
Onze volgende konkrete voorstellen zijn 
echter wel nieuw ten opzichte van de 
voorbije jaren. De achterliggende beleids
visie ervan vind je in ons boe^e. We willen 
jullie niet wijsmaken dat ze alle op 1 jaar 
tijd te verwezenlijken zijn, maar anderzijds 
kunnen een aantal beslissingen wel herzien 
worden. Daarom ijveren we voor

• Terugschroeven van de prqzen in de 
cafetaria en het Kultuurkaffee; voor de 
prijsstijging van de bierprijs in de BSG-zaai 
*s de Sociale Raad niet bevoegd, maar

voor het cafetaria liggen de zaken anders: 
de reéle kosten zijn daar weinig gestegen, 
terwijl de prijzen met 20% de hoogte 
ingingen.
• Geen stijging inschrijvingsgeld (de 
verklaring van de rechten van de mens 
streeft naar kosteloos onderwijs)
• Mogelijkheid voor adminstratieve ver
richtingen op campus Jette (nu moeten 
studenten uit Jette daarvoor naar de 
campus Oefenplein komen!)
• Meer gek! voor de sociale sektor (en niet 
zonder protest aanvaarden dat er gesnoeid 
wordt in de betoelaging)
• Het aanstellen van een student als 
ombudsman (en zeker niet, zoals nu, een 
prof waar sommigen niet naartoe dun/en 
gaan en die zelf zijn nek niet voor een 
student durft uitsteken)
• Studentenvoorlichting over wat er gebeurt 
in de Sociale Raad en de Raad van Beheer 
(nu hoor je daar niets van)
• Een milieubeleid op de unief zelf uit
bouwen (recyclagepapier om te beginnen!)
• Meer mogelijkheid tot volgen van 
keuzevakken in de humane wetenschappen 
voor de technische richtingen en andersom
• Opnieuw volledig terugbetaalde medische 
verzorging in het gezond heidscentrum
• Het uitbaten van een eigen copycenter 
aan de VUB
• Echte openbaarheid van de examens + 
alle examenroosters op tijd uithangen
• Een voldoende termijn garanderen voor 
het maken van taken (opgaves tijdig krijgen 
bijvoorbeeld)
• Geen numerus dausus maar voorlichting 
over de toekomstperspektieven voor 
kandidaat-studenten zodat die zelfstandig 
een keuze kunnen blijven maken over 
welke studierichting men aanvat.
• Het invoeren van volwaardige introduk- 
tiedagen om de studenten wegwijs te 
maken op de universiteit en errond en om 
hun een idee te geven van het komend 
lessenpakket (zodat niemand een 
verkeerde richting begint)
• Heropening van de diskussie in de Raad 
van Beheer over stemrecht voor eerste 
kandidatuursstudenten
• Geen verbod op het laten slapen van een 
vriend of vriendin op je V.U.B.-kot

• Informatie over het gebruik van het VUB- 
net, CD-rom, etc...
• De bestaande akademische en admi
nistratieve organisatie verbeteren door:

- de reorganisatie Sekretariaten 
(sommige zijn onderbemand of slecht 
toegankelijk)
- programmaboekjes op tijd te krijgen
- snettere benoemingen en vervangingen 
van professoren en assistenten (voor 
sommige vakken zijn er nog geen proffen 
aangesteld)
- tijdig vervangen van komputers die stuk 
zïn

Hoe stemmen
We vinden het belangrijk dat je je stem 
uitbrengt. Als je achter onze ideeën kan 
staan is het ook belangrijk dat je een 
LUSTSTEM uitbrengt, zodat onze ideeën 
maximaal ingang kunnen vinden. Dat wil 
zeggen dat je stemt op aHe kandidaten van 
de lijst. Je mag maksimaal 6 stemmen uit
brengen voor de Sociale Raad, en 1 voor je 
fakulteit in de Raad van Beheer.
De namen van alle kandidaten van de 
lijsten staan alfabetisch. Als je een lijst- 
stem wil uitbrengen voor de ideeën van 
onze lijst, moet je dus op voorhand weten 
welke namen van de vubratielijst komen. 
Je kunt bijvoorbeeld een kampagnepam- 
fletje meenemen.

De kandidaten op onze lijst komen op 
vanuit een gemeenschappelijke bezorgd
heid. Dat wil echter niet zeggen dat elke 
kandidaat aan een soort partijdiscipline 
gebonden is.
We hebben evenmin populaire stem- 
mentrekkers op onze lijst gezet, die na hun 
verkiezing niet geïnteresseerd zijn in het 
beleid. De voorbije jaren kwamen er 
mensen in de bestuursraden die in het 
begin van de vergadering aan hun buurman 
wat papier vroegen om iets voor hun neus 
te kunnen leggen. Kwestie van een 
voorbereide indruk te geven. In zo'n 
kandidaten zijn wij niet geïnteresseerd.

______________ P e Moeial
Onze kampagne wordt enkel gefinan
cierd door mensen van de VUB: indi
viduen die zich zorgen maken over het 
karakterverlies van deze universiteit en 
over de aibraak van de sociale sektor.
We hopen dat we dankzij jullie stemmen 
een 'qualité non-négSgable* kunnen wor
den, en geen quantité négligabfe'. 
Verandering kan. ^  j /

VUB ra tie in de Raad van Beheer

effektieven

Erik Behieis Bert Sch oofs
1ste lie. info. 1 ste lie. info.
Mia Bockstal Ronny Damoireau
2de kan. handelsir. 3de gr handelsir.
Peter D’haene Sara Huylebrouk
1 ste lic.psy. Isteüc. psy.
Karin Vereist Michel Van Hoof
1 ste lie filos. 2de kan. komm.
Sumio Yoshimi Gerlant van Berlaer
4dedoc.gen.eesk 2dedoc.gen.eesk

VUBntie in de Sociale Raad

effektieven plaatsvervangers

1. Geert Acke Sumio Yoshimi
2 de fic. 4de doc.

9. Patrick Gyseiinck Patrick Coenen
1ste graad bijz. lic.

12 Jurgen Oste Sami Amira
1ste kan. 2de fc.

15. Steven Vwvoort Frank Dupont
1ste lic. 1ste ic.

19. Eric Willemaers KoenLefever
2de graad 1ste ic.

Kennismaking

V orig  ja a r  w erden heel w at reg lem enten  doo r de 
R aad van Beheer goedgekeurd. Een gedeelte hiervan 
betro f rechtstreeks o f  onrechtstreeks de student - niet 
in h e t m inst het nieuw  exam enreglem ent.
D e veelheid van garanties en reglem enten die in feite 
voor de studenten worden opgebouw d, vervallen in 
het niets w anneer m et die reglem enten geen rekening 
wordt gehouden.
O nze vertegenw oordigers in de R aad  vorm en een 
garantie voor het naleven van die reglem enten. Zij 
houden im m ers een  oogje in  h e t ze il in  hun eigen 
faculteit. M et problem en kun je  dan  ook steeds bij 
hen  terecht. Z ij zullen - zo discreet m ogelijk  - een 
oplossing trachten te vinden.

E en m inder bekend m aar u iterst belangrijk  bureau 
voor de student aan de V UB, is  dat van de V oorzitter 
van de Sociale Raad. In geval van problem en o f  voor 
m eer in lich tingen, kun je  ook steeds daar te rech t 
(gebouw  Y, Sociale Sector S tudenten).

M et h e t oog  op  de  hervorm ingen  b innen  onze 
universite it ( o jn .  het organiek  statuut) pogen w ij 
eveneens zoveel m ogelijk studenten bij d it debat te 
betrekken. O jn .  v ia  de kringen w orden de  studenten 
inge lich t van  n ieuw e on tw ikke lingen  b innen  de 
R aad . V rijw e l e lke  facu lta ire  k rin g  h e e ft h aa r 
afgevaard igde  in  het S V S -bestuur, w aardoo r de 
doo rs tro m in g  van  in fo rm atie  z o  v lo t m oge lijk  
gebeurt.

S V S  w enst deze  garan ties te  behouden  en haa r 
beleid  verder te zetten. Zij kan d a t ech ter slechts via 
jouw  steun  ! Stem  op  17, 18 o f  19 novem ber op  de  
kandidaten van onze lijst. Z ij vorm en een  team , en 
kunnen a ls  groep  op  positieve resultaten aansturen.

Zes kruisjes kunnen je leven 
veranderen

Onze kandidaten voor de SoR

_3_

T
6_

Tü

TT
14

□
BROUCKE Stiin BUTENAERTS Stiin

■
DE KERPEL Sven ^  UGNOT Serjte

de MEESTER Jean Marie CASTEELS Pascale

/
LEMA Joeri X VAN BERLAER Gerlant

/
TROUBLEYN Joris (Bart) s *  HAECK Brian

VERBRUGGE Koen X DE KONINCK Tom

Kandidaten Raad van Beheer

Programma

O ns volledig program m a vind je  terug in onze folder 
&  onze  s troo ib ilje tten . In  d ez e  k le in e  ru im te 
beperken we ons tot de krachtlijnen :
SV S w enst haar rationeel en toekom stgericht beleid 
verder te zetten. Het sociaal karakter van de VUB 
m oet bew aard  b lijven . D it is  n ie t a ltijd  even  
gem akkelijk , daa r onze universiteit reeds lang het 
m ik p u n t is  van  b ez u in ig in g e n  en  n ad e lig e  
akties van overheidsw ege. Enkel een zuinig, maar 
sociaal verantwoord beleid kan hier w eerstand aan 
b ieden en kan voorkom en dat de toekom st wordt 
gehypothekeerd !
B ew ogen  tijden  staan  voo r dedeur. Een aantal 
ingrijpende beslissingen m oeten genom en worden 
(o .m . inz . h e t o rg an iek  s ta tu u t v /d  vub, de 
overheveling van de Cam pus naar J e tte ,...). Daarom 
heeft de Raad nood aan ervaren afgevaardigden, die 
de slagen van de zw eep kennen. SV S bied t deze 
ervaring . A l onze kandidaten  zijn  im m ers reeds 
ja ren lan g  ak tie f  in de bele idsorganen  van onze 
un iv e rsite it!
O nze lijst w ordt daarenboven ak tie f  gesteund door 
h e t V R G , SOLVA Y , K EPS, PK, G K , H ILO K, 
INFO-GROEP, PPK & W K

ANTOINE Anthony 
(HAECK Brian)

MACHARIS Ronny 
(BEYST Mark)

ROOX Kristof 
(DESWERT Stefan)

DEBACKER Steven 
(V.D. VEEN Philip)

FAMAEY Rose 
(GYSELS Elke)

V.D.DURPEL Koen 
(V.D.PUTTE Dimitri)

Stem op de SVS kandidaten
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PETER G00SSENS
- schilderijen -

vernissage op vrijdag 6 november van 18 u tot 21 u

Peter Goossens' schilderijen zijn een uitdrukking van zijn persoonlijke ervaring 
van de werkelijkheid. Ze trachten het l ie r en nu weer te geven, maar willen 
tegelijkertijd een tijdloosheid uitstralen.

In de schilderijen is er steeds een organisch verband aanwezig tussen idee en 
vorm.

5 ro v . to t 2 dec. 1932 • Ga.'ery’ en KK • van I lu 3 0  to t 17 u

PIERRE LOGNAY QUINTET

SONICPHONICS

Met het Pierre Lognay quintet neemt 1 K.K. de draad weer op waar hij op 30 
april van dit jaar op swingende wijze was achtergelaten (zie piano). Ter 
verduidelijking: Bmsseis-Luikse rock jazz met fijnbesnaarde blik op een 
roemrijke traditie (Jimi Hendrix, Miles Davis).

Pierre Lognay: gitaar 
Kris Oefoort: piano 
Marc Frankinet: trompet 
Michel Marissaux: bas 
Olivir E rdei: drums

Donderdag • 19 november • 21 u • Kultuurkaffee • gratis.

Mssdiien heeft u gemerkt dat in dit krantje het ‘wij’- gevoel zich soms laat 
gelden. De reden daarvoor is, dat WU er uitermate fier op zijn dit gezelschap 
naar lie r te kunnen brengen.
Zwierende en zwaaiende gitaren en op hol geslagen saxen in achtervolging met 
voorgeprogrammeerde backing tracks.
De John Dobie uit het gezelschap was reeds in actie in 1 K.K. met 'B-SHOPS 
FOR THE POOR. (herfst 91)

Geoff Serie: drum machine programmering, keyboards, tapes, zang 
Jon Dobie: gitaar, saxen 
Gary Smith: Gitaar
John Edwards: electrische en acoustische bas

Donderdag 12 november • Kultuurkaffee • 21 u • gratis

Kalman Balogh is afkomstig uit een beroemde Hongaarse zigeunerfamilie, en 
bespeelt al van jongsaf het cimbaal (snaarinstrument op poten).
'Weemoedig slepende melodieën en razende dansen in een doorlopende 
golfbeweging'.zegt een lyrisch journalist, wij zeggen: komen.

Kalman Balogh: cimbaal
Hasse Hurtig (Zweden): akkordeon, kontrabas
Laszlo M ajor: viool
Ivan Barvich: tamboera, kaval
Pal Havasreti: kontrabas

Donderdag 26 november • Kultuurkaffee • 21 u • gratis

Voor het eerst organiseert Amarant i.s.m. de Dienst Kuituur een lezingenreeks 
over hedendaagse kunst

Warhol • Klein

Andy Warhol en Yves Klein werden beide geboren in 1928. Toch was de rol van 
de één al uitgespeeld toen de ander als kunstenaar naar voren trad: Klein 
overleed in 1962, hetzelfde jaar waarin de illustrator Warhol zijn eerste pop-art- 
werken vervaardigde. Op het eerste gezicht zijn de verschillen tussen de twee 
opvallender dan de overeenkomsten. Warhol, de zoon van Hongaarse 
immigranten die zich vestigden in de Amerikaanse industriestad Pittsburg, 
vereenzelvigt zich meer dan enige kunstenaar vóór hem met de banaliteit en het 
materialisme van zijn land. Met zijn 'Factory' maakt hij de kunst tot bijna- 
massaprodukt Klein groeit als kind van een Frans/Nederlands 
schildersechtpaar op tussen schilderijen. Zijn project Kjlct tegengesteld: hij 
zoekt een absolute, bijna religieuze schilderkunst in het blauwe, rozerode of 
gouden monochroom, hij schildert met lucht en vuur. Zelfs zijn 'edities* zijn stuk 
voor stuk met de hand gemaakt. Warhol is passief: de peetvader van de 
Newyorkse sixties-scène, voyeur bij uitspattingen en zelfdestructie. Klein is 
hyperactief: onvermoeibaar reiziger, professioneel judoka. Een stuitman, ook 
in de kunst
Bij nadere beschouwing vallen de overeenkomsten tussen de twee in het oog. 
Beide radicaliseren de schilderkunst: door eindeloze herhaling, door het 
toepassen van nieuwe procédés. B ij beide vervaagf het 'aura’  van het 
schilderiwnstig handschrift. Beide zijn myfoomaaiv. toogtafacte w  
artistieke motieven worden moeiteloos aangepast aan de omstandigheden, en 
beide creëren op die manier een zorgvuldig gekoesterd vedette-imago. De 
beschouwer die de grens wil trekken tussen ernst en spot, tussen grote kunst en 
charlatanerie, wordt door Klein én Warhol op een dwaalspoor .gebracht

dl. 17.11

dl. 24.11

dl. 1.12

dl. 8.12

Warhol en Klein, overeenkomsten en contrasten.
Hun context: het na oorlogse Frankrijk en de ‘ art informeT; het 
abstract-expressionisme en de opkomende pop-art in de Verenigde 
Staten.
Yves Klein.
De monochromen: het schilderij als pure kleur. De immateriële 
kunst: lucht en leegte tentoongesteld. De alchemie van Wauw, goud 
en vuur. Het lichaam in actie. De mythologie.
Andy Warhol.
De zeefdrukken: het schilderij als serieprodukt. De aantrekkelijk 
heid van het alledaagse, de fascinatie voor de faam De Warhol- 
scene en de films en tapes: afstandelijke registratie De 
mythologie.
Verwantschap en invloed.
Van Klein naar Kapoor, van Warhol naar Koons, Steinbach en 
Deivoye.

Docent: Jan Mddendorp 

Beuys ■ Nauman

dl. 19.01.93 Inleiding tot het Fluxuswerk (met videofragmenten).
Het fenomeen Beuys (biografie, ideologie, receptie}, 

dl. 26.01 93 Joseph Beuys. Installaties en tekeningen, 
dl. 02.02 93 Bruce Nauman. Performances, sculpturen en video-installaties. 
dl. 09.02.93 Betekenis en invloed van het werk van Beuys en Nauman.

Docent: Hans Martens

De lezingen gaan door in Galery' om 20u
cursusgeld per reeks: lOOObf - VUB studenten en -personeel 800bf.-
inschrijvingen: 02 641 23 25
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Geshockeerd door een 
vibrator^.

Een handlanger van de paus. de 19de 
eeuwse paternalistische moraalridder 
professor Slop (tandheelkunde), werd 
verleden week geshockeerd door de 
verkiezingsaffiches en -pamfletjes 
van de lijst vu b r a t ie ,  waar een 
vibrator op prijkt.
Prompt beval hij deze systematisch af 
te trekken (...) en te verwijderen. 
M isschien heeft deze persoon 
angstdromen over vibrerende appa
raten. Hij zit als tandheelkundige 
tenslotte vaak met vibrerende boor
tjes die ongeveer dezelfde vorm 
hebben in lichaamsopeningen van 
medemensen. Toch is dit geen eks- 
kuus om een vorm van vrije menings
uiting op basis van persoonlijke 
morele bekrompenheden te verbieden 
en zo het principe van Vrij Onderzoek 
te overtreden. Voila.

Diederik Dildo

V erkiezingsroddels

Het gerucht gaat dat op vraag van 
SVS tot nog toe onbekende kringen 
de Vubratieafiichcs  systematisch 
zouden overplakt hebben.
Wij kunnen ons moeilijk voor
stellen dat SVS of VUB-kringen zo 
ondemocratisch zouden zijn dat ze 
zich tot zoiets zouden laten ver
leiden, al valt verkiezingspro
paganda natuurlijk niet onder het 
plakreglement. 't Zal wel een geval 
van verkiezingsparanoïa zijn zeker?

De eerste affiches voor het Moeial- 
verkiezingsdebat werden soms op 
verschrikte kreten onthaald: eikes, 
MLBÜ Het punt is, lieve lezers, dat 
de MLB-jongens en meisjes hun logo 
een beetje te laat hadden ingeleverd 
en dus met hun initialen levensgroot 
in het midden van de affiche prijkten 
(de schuld daarvan was onze kers

verse en al bijna rotte pl.v. 
coördinoïde). Hun ster is pas later op 
de affichehemel verschenen.
Dus: in 't vervolg eerst lezen en dan 
panikeren, lieve lezers. Trouwens, 
wie heeft er nu iets tegen het MLB?

Naar wij vernemen zwerft G. A., 
machiavellist in dienst van Vubratie, 
de laatste  tijd  veel rond in 
Scandinavische kringen afkomstig 
van Vesalius. Onze informant ter 
plekke wist echter niet te vertellen of 
de genoemde G. A. daar was om stem
men dan wel hoogblonde Scandina
vische schonen te ronselen.

Het leven van de mensen van de 
Letteren en Wijsbegeerte wordt de 
laatste tijd opgefleurd door de 
blinkende aanwezigheid van de 
tanden één hunner kandidaten in

gangen, hallen en trappen van het 
faculteitsgebouw.
Afgezien van het feit dat de 
betrokken jongeman op zijn minst 
een levende reclame is voor de anti
rookcampagne (zie elders in deze 
M o e ia l), is hij blijkbaar ook een 
bron van inspiratie voor sommige 
snoodaards in y'. Tenminste, dat con
cluderen we uit de licht bijgewerkte 
afficheversies die o.a. de deur van het 
VO-lokaal sieren. Wij van De Moeial 
achten het onze plicht u, onschuldige 
lezer, in het kader van onze infor
matieplicht ervan op de hoogte te 
stellen dat enkel de affiches met 
uitsluitend witte tanden een getrouwe 
weergave zijn van het gebit van de 
betrokken kandidaat.

We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal... Interview

O bjektief 479.917 Uitgerookt !
Wat is Objectief 479.917 ?
479.917 is het aantal stemmen dal het 
Vlaams Blok. Agir en het Front Natio
nal samen behaalden bij de verkie
zingen van 24 november 1991. Objec
tief is een uitdaging om in één jaar op 
een petitie nel zoveel handtekeningen 
te verzamelen tegen het racisme en het 
fascisme, d.w.z. 479.917 handteke
ningen voor 24 november 1992.

Wat eist de petitie ?
Gelijke politieke en sociale rechten 
voor Belgen en immigranten. Om dit te 
bereiken vraagt de petitie de automa
tische toekenning van de Belgische na
tionaliteit aan de vreemdelingen die 
sedert vijf jaar wettig in België verblij
ven. Zo bevestigden de ondertekenaars 
dat de gelijkheid van rechten een ele
mentaire voorwaarde is voor de strijd 
tegen het racisme en fascisme. Zo er
kennen zij dat er geen superieure natio
naliteit bestaat: een nationaliteit is al
leen maar een juridische band tussen 
een burger en een staat.

Wat is de inzet van de petitie ?
In de inleiding van de petitie wordt 
herinnerd aan de sinistere verwezen
lijkingen van het fascisme in het verle
den. Vandaag steken overal in Europa 
gelijkaardige fenomenen weer de kop 
op : brandstichting in opvangcentra 
voor vluchtelingen in Duitsland, racis
tische moorden in Frankrijk en België, 
oproep van fascisten om de syndicale 
vrijheden te fnuiken, uitbarsting van 
het reactionaire nationalisme en van 
een moordende burgeroorlog in Joego
slavië. _

Wat maakt de petiitie zo succesrijk ?
Voor alles, de eenheid in de strijd voor 
de 479.917 handtekningen: personali
teiten van alle politieke en filosofische 
strekkingen, actief in verschillende 
milieus, medewerkers in alle regio's 
van het land, van alle nationaliteiten, 
mannen en vrouwen van alle leeftijden. 
10,000 medewerkers die beslist hebben' 
samen de strijd in te zetten om eens en 
voor altijd komaf te maken met racis
me en fascisme.

Het wetsvoorstel van 
Objectief 479.917
Objectie 479.917 streeft een dubbel 
doel na. Ten eerste het binnenhalen 
van een aantal handtekeningen. Ten 
tweede de realisatie van een eis, nl. het 
toekennen van gelijke politieke en so
ciale rechten aan migranten door auto
matische toekenning van de Belgische 
nationaliteit aan allen die vijfjaar wet
telijk in België verblijven. Anne 
Maesschalk, juriste aan de ULB, heeft 
een wetsvoorstel gemaakt. In de toe
lichting op het wetsvoorstel staat het 
volgende: “Deze fundamentele her
vorming komt tegemoet aan twee drin
gende noden. Zij maakt een einde aan 
de politieke rechteloosheid van de mi
granten, die toch 10% van de bevol
king vormen van dit land. Zij verbreedt 
de wettelijke onderbouw voor de de
mocratie in België, waardoor de op
gang van extreem rechtse partijen kan 
worden gestuit.
De migranten zijn de eerste slachtof
fers van extreem-rechts; om zich met 
dezelfde politieke middelen te kunnen 
beschermen als de Belgen, moeten zij 
dezelfde politieke en sociale rechten 
krijgen.
De geschiedenis leert ons dat de ver
spreiding van racistische ideeën de 
volledige afbraak van de democrati
sche rechten inluidt. Daarom moet de 
uitzaaiing van deze kanker worden 
gestopt.
Het is hoog tijd dat de wetgevende 
macht een elementaire daad van demo
cratie stelt door het algemeen stem
recht in te voeren. Door de Belgische 
nationaliteit toe te kennen aan alle 
vreemdelingen die sedert vijf jaar wet
telijk in België verblijven kan zij een 
duidelijk anti racistisch teken geven 
aan het geheel van de bevolking.
Het wetsvoorstel moet wet worden. 
Vertegenwoordigers van de politieke 
partijen met uitzondering van het 
Vlaams Blok en Front National, wor
den aangesproken om het voorstel bij 
het parlement in le dienen en bij voor
rang te laten stemmen. De tijd dringt 
Het wetsvoorstel is te verkrijgen op het 
secretariaat van Objectief 479.917. Op-

Dinsdag 24 november wordt een grote 
dag aan de VUB. Neen, er is geen 
nieuwe politieke aardverschuiving op 
komst, de Arbeidsgeneeskundige 
dienst organiseert een rookvrije dag. 
Hierover een interview met Dr. J. Van 
Roy.
De Moeial: 24 november wordt dus 
de rookvrije dag aan de VUB, wat 
moet dit dan concreet inhouden?
D r. Van Roy: V ooreerst moet 
duidelijk gemaakt worden dat dit niet 
het zoveelste anti-tabak-initiatief is. 
Wij zijn als arbeidsgeneeskundige 
dienst nog steeds een voorstander van 
de individuele vrijheid in al haar facet
ten. Anderzijds moeten we ook een ge
zonde levensstijl bevorderen, dit houdt 
o.a. deze rookvrije dag in. Er zijn heel 
wat zaken die de studenten bezighou
den: hun studies, de ontspanning, de 
sociale contacten en nog veel meer. 
Helaas bestaat bij jongeren soms veel 
te weinig bekommernis om hun ge-

merkingen en aanvullingen zijn wel
kom. Ga met dit wetsvoorstel naar 
politici die je  kent en vraag hen uit
drukkelijk dit voorstel te ondersteunen. 
De onmiddellijke realisatie van de eis 
is slechts mogelijk met de steun en 
inzet van elke antiracist. Help ook mee 
om het objectief te behalen: stel de 
petitie voor aan vrienden, binnen je 
kring, in jeugdorganisaties. Doe mee 
aan de Objectief-happening op 24 no
vember 1992; nodig een spreker uit om 
de campagne uit te leggen binnen je 
kring of jongerenorganisatie; en help 
ons de onvermijdelijke financiële uit
gaven te dragen door steun bonnen te . 
kopen en te verkopen.

Doe je  mee ?

Sluit je  aan bij ons, en help ons naar 
de overwining. Maak België raisme- en 
fascismevrij.

Kontaktadres : O bjectief 479.917, 
kazernestraat 68, 1000 Brussel, tel: 
02/513.83.46

zondheid. En roken blijft hoe dan ook 
een gezondheidsbedreigende factor, we 
kunnen zelfs vaststellen dat een gemid
delde roker ongeveer 7 jaar minder 
lang leeft dan een niet-roker.
De M oeial: U beweert dat het 
rokers probleem in feite een kwestie 
van bewust leven is?
D r. Van Roy: Zo zou men het 
inderdaad kunnen stellen. Zo ook voor 
andere drugs. Het gebruik ervan is niet 
te begrijpen zonder het fenomeen 
"waarde van het leven’, men zoeld in 
feite een oplossing voor zijn proble
men. Het mechanisme i.v.m. tabak is 
ongeveer hetzelfde.
De Moeial: Als bet roken dezelfde 
wortels heeft als het druggebruik in het 
algemeen, waarom dan geen algemene 
aanpak i.p.v. zich toe te spitsen op 
tabakspreventie?
Dr. Van Roy: In theorie zou dit inder
daad beter zijn, maar we mogen niet 
overhaasten. “First Things First" zoals 
de Engelsen zouden zeggen. Ik wil 
nogmaals benadrukken dat we geen re
pressieve actie willen voeren. Wij be
zitten vakkennis en technische exper
tise. die we via de structuren van de 
VUB naar buiten willen brengen. In 
feite is het onze plicht dit te doen, een 
politieke verantwoordelijkheid als het 
ware.
De Moeial: Zal deze rookvrij« dag dan 
enkel het doorspelen van informatie 
inhouden?
Dr. Van Roy: Neen, de informatiever
schaffing is slechts één aspect, ook zul
len we concreet de mensen die willen 
stoppen met roken in hun poging on
dersteunen. Dit kan zowel individueel 
als in groep gebeuren. De keuze blijft 
uiteindelijk bij het individu, we kunnen 
enkel onze kennis aanbieden.
De Moeial: Wat gebeurt er concreet op 
24 november, On the Field?
Dr. Van Roy: De actie wordt op drie 
niveau's gevoerd. Ten eerste: niet- 
rokers kunnen voor hun rechten 
opkomen en vragen dat er niet in hun 
nabijheid gerookt wordt. Een rookvrije 
dag dus, een dag waarop men vrij moet

zijn om niet te roken, ten tweede moet 
men op de bestaande regelementering 
verder werken. We vragen dan ook dat 
op openbare plaatsen niet gerookt 
wordt. Ik moet hier- wel benadrukken 
dat deze wetgeving niet zomaar 
arbitrair is, ze is er op vraag van de 
m eerderheid van de bevolking 
gekomen. En ten derde bieden wij 
rokers de mogelijkheid om over hun 
stop-moeilijkheden te komen praten. 
Die dag zullen we ook Studio Brussel 
mogen verwelkomen in ons restaurant, 
zowat tussen 11 en 15 uur. Er zullen 
standjes zijn van Belgisch Werk tegen 
Kanker en Kom op tegen kanker. Bij 
de geneeskundige dienst zal men 
informatie naar de rokers toe kunnen 
vinden.
De M oeial: Dit initiatief lijkt de 
zoveelste sensibiliseringscampagne. 
Men wordt constant rond van alles en 
nog wat gesensibiliseerd, denkt U echt 
dat deze campagne enig succes zal 
hebben?
Dr. Van Roy: De overdreven informa
tiestroom wordt wel degelijk een pro
bleem. Men wordt dag in, dag uit om 
de oren geslagen met allerhande soor
ten informatie, zowel in de communi
catiesector. de politieke als de gezond
heidssector. Aan de andere kant is de 
actie weinig zinvol als ze niet gepaard 
gaat met voorafgaandetijke informatie 
omtrent de problematiek, in dit geval 
het roken. Daarom zullen we ook niet 
agressief te werk gaan, de informatie 
wordt aangeboden , maar uiteindelijk 
beslist men zelf over wat men ennee 
doet. Hiermee proberen we afkeerreac- 
ties te voorkomen.
De M oeia l: Nog een afsluitend 
vraagje: hoe staat U tegenover de 
agressieve campagnes die de tabaks
industrie voert in de ontwikkelings
landen?
Dr. Van Roy: Persoonlijk vind ik deze 
even gevaarlijk als de wapenindustrie. 
Beide storen de menseiijke ontwikke
ling en dus zou de produktie ervan 
moeten verboden worden. Maar ja, ook 
hier is de economische logica belang
rijker dan de menselijke factoren.

Marquis de Bourque 
Nota van de redaktie:
De legitimiteit van de rookvrije dag 
buiten beschouwing gelaten, meent De 
Moeial een kritische kanttekening te 
moeten plaatsen bij bovenstaand inter
view. De Moeial werd door de SoR- 
voorzitter op de hoogte gebracht van 
een SoR-beslissing. Wij citeren letter
lijk: ‘De Sociale Raad van 29 novem
ber 1992 besliste dat de Moeial aktief 
haar medewerking zou verlenen aan 
de V.U .B.-rookvrije dag van 24 
november 1992 en aan alle aktiviteiten 
in ver band met tabakspreventie. ’ Dit 
dictaat van de SoR naar De Moeial toe 
is een gevaarlijk precedent. Wat met 
de zo opgehemelde persvrijheid, die 
hier, aan deze VRIJE universiteit, 
hoog in het vaandel gedragen zou 
moeten worden.
De Moefal distantieert zich volledig 
van dit initiatief, niet omwille van het 
initiatief zelf, maar omdat dit ons van 
bovenaf opgedrongen werd. Wij 
benadrukken, en zullen blijven bena
drukken, dat De Moeial redaktioneel 
volledig onafhankelijk is en blijft. 
Zonder rechtstreeks het verband te 
leggen, valt het De Moeial op, dat er 
een parallel bestaat tussen dit initiatief 
en het opkomend repressief karakter 
van onze maatschappij. De Moeial zal 
hoe dan ook in het vervolg dergelijke 
dictaten naast zich neer leggen.
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BSG-Agenda
D insdag  10 novem ber 
PPK  : doop + doop-TD  in BSG 
W L : doop in D en Brosser 
KB : dam esvoetbal KB ZW K  om 
16 h in ‘t Com plex 
LIA  : bezoek tentoonstelling : 
“Socialistisch realism e” vertrk om 
14 h ‘t Com plex 
C am pina : film Tw in Peaks Qc 
20h 
A pia : Billy Bathgate Q d 20  h 
P e r s : P lastronnenfuif in De Prof 
W oensdag  11 novem ber 
VRG : doop + doop-TD  in BSG 
D o n d e rd ag  12 novem ber 
LV SV  : B lue Boat Party 
A aikenkaai om 20 h 
HLB : fiim Je t’aim e moi non plus 
Qc om  20 h 
JS : film Toto le Héros Qd om 20 h 
P K : doop 
V rijd a g  13 novem ber
Pas op voor zwarte katten, ladders 
en andere ongeluksbrengers 
A VSG : doop
KB : deelnam e aan kw is in Plaza 
(G eraardsbergen) om 20 h 
G K  : TD  in Toulouse La utree te 
Asse 
Z a te rd a g  14 novem ber 
BSK : Bow ling te Damm e 
Z o n d ag  15 novem ber 
KBS : O verdrachtscantus in BSG 
M a an d ag  16 no v em b er 
W K  : doop + TD  in BSG 
Cam pina : film ‘T h e  Naked 
Lunch” Q d om 20 h 
G K  : film  om 20 h in het 
auditorium  te Jette 
D insdag  17 novem ber 
A l : film  “ Bugsy” Q c om  20 h 
B T : film “ 1984" Qc om 20  h 
W oensdag  18 novem ber 
Keps : doop 18 h 30 
G K  : doop in de W itte Leeuw te 
V ilvoorde om 20 h 
G K  : TD  in BSG Jette
HLB : ontm oetingavond om 20 h
KB : Bow lingavond om 19.h in de
C onfrater
VSG  : film Qc 
1G : film “Cyberpunk” Qd om 20 h

D okteren  aan de 
D erde W ereld
DIT stemt tot nadenken :
1 .Dagelijks sterven 40000 kinderen in 
de Derde Wereld. Nog eens 40000 
worden door ziekte en ondervoeding 
verminkt. Deze kindersterfte is voor
namelijk te wijten aan eenvoudig te 
voorkomen of te behandelen ziekten. 
Doodsoorzaak bij kinderen onder 5 
jaar (UNESCO 1982) in Haïti en Java 
(1978): diarree: 15% en 15%

longontsteking : 12% en 21% 
ondervoeding : 33% en 22% 

2. Eén miljard mensen op de wereld 
leeft in een staat van voortdurende 
honger en ondervoeding.
3.Slechts 20% van de wereldbevolking 
woont in de rijke landen, toch ver
bruiken zij 82% van de rijkdommen 
van de wereld. Zij verbruiken 75% 
van alle energie, 92% van alle 
industriële produkten,etc...etc...

De wereldeconomie in haar geheel 
wordt thans in toenemende mate 
beheerst door de 20 grootste multi
nationale ondernemingen. Zolang de 
ontwikkelingslanden er niet in slagen 
zich aan deze imperialistische over
heersing die de grondstoffenprijzen 
bepaalt, aan de economische ontwik
keling en het beleid van het land die de

Greenpeace

V roem !
Guido Lauzoaert:
"Afgewezen manuscripten 
naar VUB"

D o n d erd ag  19 novem ber 
H F : doop om 20 h te Triomflaan 
70 
L IA  : film “Lethal W eapon III” 
Q com  20 h 
BSK  : P ré St-V é Cocktail in BSG 
V rijd a g  20 novem ber 
St Vé St Vé St Vé St Vé St Vé 
StV é St V é St Vé 
R eis van het LVSV naar Parijs en 
EuroD isney to t zondag 21 
novem ber 
Z a te rd a g  21 novem ber 
KB : doop + cantus in 
G eraardsbergen in zaal "bij 
Boeken” om  20 h 
M aan d ag  23 novem ber 
G K  : film in het auditorium te Jette 
PPK  : film “The Com m itm ents” 
Q d om  20 h
W K  : cantos in BSG
D insdag  24 novem ber 
KB : poppentheater Toone om 19 h 
in de Confrater 
Apia : Taphangwedstrijd + gratis 
vat in de Luig i’s 
W oensdag  25 novem ber 
R P G C : film Qd 
O P : film “Basic Instinct” Qc om 
20 h 
LIA: Vissen in Lim burg : vertrek 
om  19 h ‘t Complex 
D o nderdag  26 novem ber 
KBS : TD  in de L uig i's 
W K  : M arlene D ietrich in de 
Shamrock 
PPK  : Top 100 TD 
$ :  O ceade TD 

A I : film “ M ississipi Burning” Qc 
om 20 h 
V SK M  : film Qd 
BSK : snookertom ooi 
V rijd a g  27 novem ber
G K /F a rm a: vertrek weekend 
Erpenleide
A V S G : Herdenking 10-jarig 
bestaan in BSG Jette 
Zaterdag 28 novem ber 
L IA  : cantus te H asselt zaal 
Ambiorix om 20 h 
Z o n d ag  29 novem ber 
PPK  : cantus in BSG

"Three years of action" prijkt als on
derschrift op de lidkaarten van Green- 
peace-VUB: 2 weken geleden was het 
weer zover. Na meer dan een uur 
klooien in een venster van gebouw F 
kon er eindelijk vanaf de esplanade 
een wapperend spandoek met de tekst 
‘Bobje tript op smog - Greenpeace- 
VUB’ gezien worden. Geen aanprij
zing van de recentste ‘stairways to 
heaven’, voor één keer geen aanklacht 
tegen industriële uitlaatgassen maar 
een poging de studenten te wijzen op 
een manier om verkeerschaos, C02- 
produktie, plaatsbeperking en stads- 
vervuiling in te krimpen: carpooling. 
Het welbekende recept van de ene 
chauffeur die zijn vehikel opvult met 
anderen die dezelfde weg afleggen, 
dus. Heeft Greenpeace plotseling de 
auto centraal gesteld als ideaal ver
voermiddel? Toch niet. Degelijk 
georganiseerd en optimaal gebruikt 
openbaar vervoer blijft nog steeds het 
primair objectief. Het beperken van 
autoverkeer met carpooling als een 
van de mogelijke tussenoplossingen is 
nochtans een stapje in de richting van 
een meer leefbare omgeving. Wie aan 
de VUB een auto heeft o f die zo goed 
mogelijk wil gebruiken en wie voor 
een kleine kosteninbreng lege auto
ruimte kan helpen opvullen wil Green
peace met elkaar in contact brengen. 
De bewuste spandoek-woensdag was 
daarom de eerste van een standjes- -T 
driedaagse  in het k a fe ta ria ."  
G edurende deze drie middagen -  
konden geïnteresseerden op een lijst ,  
intekenen om zich als carpool- 
chauffeur op te geven. Deze lijsten 
worden dan aan de kiosk ter inzage 
gelegd voor potentiële meerijders die 
kostendelend willen meeforenzen, wie 
vooralsnog aan dit "carpool"-projekt 
wil meewerken, kan als kostendelend 
passag ie r de geak tualisecrde 
chauffeursslijst aan de kiosk inkijken. 
Potentiële chauffeurs kunnen hun 
gegevens invullen op onderstaand 
strookje en dat deponeren in de 
Greenpeace-bus aldaar. Vroem.

P.C./Gwb. VO
I-- — -- -- --
Naam:

Guido Lauwaert, cultuurchroniqueur 
van het weekblad Markant, trekt 
zich in het nummer van 24 juli het 
lot aan van wat hij “de kleine 
schrijvers” noemt. “W aarom,” zo 
vraagt hij zich af, “opent het 
Antwerps Museum voor het Vlaamse 
Cultuurleven niet een bibliotheek 
van Afgewezen Manuscripten?” Vol
gens Lauwaert werpen dergelijke

schrijfsels vaak meer licht op het 
Vlaamse cultuurleven dan menig 
uitgegeven boek. “En als het AMVC 
geen interesse heeft, kan de VUB de 
zaak op zich nemen,” zo suggereert 
Lauwaert. Als het aan Guido ligt dus 
voorlopig geen duimendraaierij meer 
op de Sectie Germaanse Filologie ...

St.-Gé

Dinsdag 24 november 1992.

Uitzonderlijke voorverkoop 

Kaarten voor het

2t/e «au Viaamdete*

X  150 fr

Place to be : Cafetaria van 12 tot 14 h.

, » * ' / Tweede Vrijzinnig 
Zangfeest van  

Vlaanderen

Kontaktadres of -telefoonnr.:

Plaats & tijdstip van vertrek naai- VUB

Vertrek vanuit VUB (tijdstip + plaats - 
Etterbeek, Jette, St.-G.-Rode):

lokale industrie wegconcurreren en het 
grootgrondbezit promoten en in stand 
houden,...zullen ze ARM en ONDER
ONTWIKKELD BLIJVEN.
Streven naar ontwikkeling betekent 
dus in de praktijk strijd voor maat
schappelijke veranderingen, strijd 
tegen de nationale en internationale 
handelsstructuren en neokoloniale 
verhoudingen. Als je wil begrijpen wat 
er aan de hand is in de geneeskunde, 
dan moet je  begrijpen wat er aan de 
hand is in de maatschappij, in de 
sociale, politieke en economische 
gelaagdheid van die maatschappij en in 
heel de wereld. Geneeskunde voor de 
Derde Wereld (GvdDW) organiseert 
rond dit thema "Werken als arts in de 
DW, zin of onzin ?", een avond met 
VIDEO en DISCUSSIE.
Deze gaat door in Jette, maandag 16 
november om 19.30h , bibliotheek van 
de campus (achter het ziekenhuis). 
Iedereen is van harte uitgenodigd !

Verdere inlichtingen : Carole Decerf, 
B68 - Laarbeeklaan 107 
Campus AZ-VUB 
1090 Jette, Brussel 
tel.: 02/267.12.19

Benefiet voor Autisme

Break the 
Silence
“Break the Silence" organiseert voor 
de mensen die al genoeg Kerstkaarten 
hebben gekocht en nu eens ambiance 
willen maken, een altruïstisch avondje 
in het Kuituur Kaffee. Daarvoor heb
ben ze de volgende nobele onbeken
den (voor de journalist in kwestie al
thans) bijeengehaald :U.P.I.A. (Punk, 
Trashrock), The Link (50’s ,R ‘n’ B 
met Claptoninvloeden), L ’Amour Iné- 
gal (vreemd genre, vreemde jongens), 
Wacko Tobacco (jaren ‘60 en ‘70, 
groovy experimenten) , Joe Cool 
(Funk, Afro,Reggae,Rock) en last but 
not least Spithead(Very Heavy Metal, 
hard en goed). De kaarten, voor al dit 
leuks kunnen gekocht worden voor 
100 Bf. bij ons aller Hans aan de 
Kiosk en bij de BSG-permanentie tus
sen 11 en 14 uur. De opbrengst gaat in
tegraal naar de Vlaamse Vereniging 
Autisme.Deze rare vogels zijn te be
zichtigen in het Kuituur Kaffee op 20 
november vanaf 20u.

Le beaujolais nouveau

D onderdag 10 decem ber organ i
seert het BSG de zevende editie 
van het Zangfeest. Dit evenement 
groeide van een veredelde cantus 
tot één van de grootste vrijzinnig- 
stu d en tik o ze  ak tiv ite iten . De 
steeds terugkerende grote opkomst 
van de vorige jaren is te meer een 
bewijs, dat am biance verzekerd is. 
Op de agenda staan: optredens van 
ons e igenste  s tuden tenkoor. de 
Zangfaculteit, de A ntw erpse ambi- 
ance-groep K atastroof, W anes Van 
De Velde. N iet te vergeten is e r ok 
nog de zangw edstrijd , gebracht 
door kringen en gelegenheidsgroe- 
pen. De deelnem ers aan deze w ed
strijd dienen hun gezangen vast te 
leggen op  m uziekcassette (CD o f 
LP is  echt niet noodzakelijk) en 
vergezeld van de teksten binnen te 
leveren op  het BSG -lokaal voor 
dinsdag 24 november. Verscheide
ne kringen hebben reeds inzen
dingen binnengebracht. De kringen 
die achter blijven, hebben ongelijk. 
W e hopen u te mogen verw elko
men op  10 december.

R.B.

P.S. : kaarten zijn verkrijgbaar in 
het B SG -lokaal, D ienst K uituur, 
bij de  k ringen  ze lf  o f  in de 
studen tencafé’s rond de cam pus. 
( W K  : 200/ Kassa : 250)
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