
Verschijnt tweewekelijks (niet in juni, juli, augustus, september) Afgiftekantoor 1050 Brussel 5

De Moeial
Studententijdschrift van de Vrije universiteit Brussel in samenwerking met BSG, Studiekring Vrij Onderhoek en Dienst Kuituur -1 1de jaaigang - nummer 1 - woensdag 6 oktober 1993.

Mama! ... en zij krijgen een 
openingszitting en wij niet.
Zoals zo dikwijls in deze tijd van het 
jaar worden academiejaren geopend. 
Aan de VUB in mineur officieel om
wille van hooggeëerd bezoek uit 
Zuid-Afrika en dito ere-doctoraten. 
De academ ische openingszitting 
werd dit jaar voor eigen publiek ge
organiseerd. Helaas want daarmee 
verdween het substraat voor een radi
cale aktie: de verklaring van de uni
versiteit tot akademisch rampge
bied. De voorafgaandelijke vaststel
ling was de verroesting van de be- 
le idstruk tuur van de instelling. 
Iedereen stelt vast dat er iets funda
menteel mis is en toch slaagt men er 
niet in om met radicaal andere uit
gangspunten het bestaansrecht van 
de VUB te herbronnen. Ook en mis
schien vooral de studenteninspraak 
faalt. Niet enkel op beleidsniveau, 
waar de studenten of mogen spreken 
o f mogen besparen, maar ook in de 
trad itionele studentenorganisaties 
zit de zaak serieusstrop. Studiekring 
V rij O nderzoek , het B russels 
Studentengenootschap en de Moeial 
slagen er niet meer in om welk be
wustzijn dan ook onder studenten in 
akties en standpunten om te zetten. 
Het wordt dus hoog tijd om ALLES in 
vraag te slellen. (Z IE  ELD ERS) 
Ook in Leuven zit men met dit pro
bleem opgescheept. Aldaar bestaat 
sinds jaar en dag de best uitgebouwde 
studentenvertegenw oordiging met 
een miljoenenbudget en mooi gelay- 
oute wekelijkse studentenkrant van 
kwaliteit (VETO). Natuurlijk is deze 
hiërarchisch uitgebouwd, zoals elke 
zichzelf respecterende katholieke in
stelling. En dus hopeloos geburocra- 
tiseerd, elk oorspronkelijk en crea
tie f  gedach ten g o ed  fnu ikend . 
Democratie Uber Alles! Of toch niet? 
De goedgeoliede inspraakmachine 
laat zich wel eens een inmenging 
van bovenhand welgevallen. VETO 
rapporteert over de inmenging van 
Rector Dillemans in de studenten- 
speech naar aanleiding van de acade
mische openingszitting. De harde 
taal die daar in gesproken zou worden 
kon niet doorgaan, gegeven het vijf
en tw in tig jarig  jub ileum  van de 
opsplitsing van de KUL in een 
franstalige en nederlandstalige uni
versiteit. Tja, het feest gaat voor de 
kritische inspraak. Aangezien het 
woord van God heilig is, organiseert 
men dus in allerijl een nieuwe verga
dering om de tekst te wijzigen. Dat 
niet iedere vertegenwoordiger van de 
kringen uitgenodigd kon worden is 
slechts spijtig te noemen. Dillemans 
staat blijkbaar boven het democra
tisch apparaat. De tekst wordt dus af- 
gezwakt onder het dreigement dat hij 
zijn eigen tekst zou herschrijven om 
de studentenspeech de grond in te bo
ren. Dat zou pas politieke impact 
zijn! Ook in Leuven beseft men waar
schijnlijk dat er dringend iets moet 
gebeuren, alleen weet men nog niet 
hoe ver men moet gaan. Nog steeds 
slaagt men er echter niet in om de to
taliteit van de problematiek te vat
ten. De Universiteit moet in zijn 
globaliteit een kritische evaluatie 
ondergaan. Waar in Brussel de VUB 
verwordt tot een veredelde hoge
school, is Dillemans in Leuven aan 
het sleutelen aan het enige (niet kri

tische) centre of excellence dat 
Vlaanderen naar eigen zeggen rijk 
mag zijn. Een elite-instelling dus. 
Dat er nog zoiets bestaat als sociale 
voorzieningen is daarbij niet zo erg. 
In hun tweeduizendjarige rijk hebben 
de katolieken geleerd dat de tijd 
meestal wel in hun voordeel speelt. 
Die sociale voorzieningen zullen wel 
afkalven. De Leuvense studentenver
tegenwoordiging heeft nog steeds 

,niet begrepen dat de vijanden van het 
ideaal bestreden moeten worden, ook 
als zij de rectorstoel bekleden. Jaja, 
"ware democratieën financieren hun 
criticasters" en censureren ze wan
neer nodig.

JVH.

EROP OF 
ERONDER

Vorig jaar werd onder de vleugeltjes 
v a n  h e t  B r u s s e l s
Studentengenootschap de werkgroep 
'Verkeersveiligheid' opgericht. Jaarlijks 
gebeuren  er zo 'n  negen tig tal 
ongevallen  rond onze campus 
tengevolge van de afwezigheid van 
veilige oversteekmogelijkheden. De 
verschillende knelpunten werden in 
kaart gfebracht en gebundeld in een 
gefundeerd dossier. Met dit dossier 
hebben we de gemeenten Oudergem en 
Elsene en het Brussels Gewest 
bezocht. Daar werden we vriendemlijk 
onthaald, maar na verschillende 
telefoontjes en een brief komt er geen 
schot in de zaak. Vandaar dat we begin 
dit academiejaar enkele ludieke acties 
gaan voeren (ideeën zijn steeds 
welkom) om zodoende er wat meer 
ruchtbaarheid aan te geven. Je hoort 
nog van ons.

Joeri Van Mierlo.

TOETER, TOETER, WE ZIEN ZE 
WEER VLIEGEN!
J a  h o o r  l i e v e  v r i e n d e n ,  o p  w o e n s 
dag 13 oktober  o r g a n i s e e r t  De 

M o e i a l -  h e t  u l t i e m e  l a x e e r m i d d e l  

v o o r  g e c o n s t i p e e r d e  b r e i n e n -  z ijn  

j a a r l i j k s e  academische  openings-  
r e c e p t i e .  De p l e c h t i g h e i d  z a l  

p l a a t s v i n d e n  in  o n s  a lo m  g e p r e z e n  

( e n  u i t g e m e s t )  M o e i a l l o k a a l  

( g e b o u w  Y, n a a s t  h e t  K u l t u u r 

k a f f e e )  o m  2 0 . 0 0 h .  D r a n k  e n  

v e r s n a p e r i n g e n  zijn  v o orzien .. .  jullie 

o o k ?

TOCH GERAAKT
Ha, we zijn er dan toch geraakt. De 
eerste Moeial van het nieuwe acade
miejaar is uit, alle roddels ten spijt. 
Want we kregen wat te horen: Moeial 
zonder centen, coördinator veronge
lukt in vliegtuigcrash, penningmees
ter bevallen in de lift, alle redactiele
den -voor zover die er nog waren- op
gegaan in een of andere sekte, én daar 
bovenop, alsof het nog niet genoeg 
was -de goden weten zelfs niet meer 
van ons bestaan- een nieuwe studen
tenkrant op de VUB ! Met uitzonde
ring van dit laatste moeten we deze 
praat zien als goedkope zeeproddel 
(spreek uit: zee-proddel). Onze kol- 
lega’s van "De Krant" heten we wel
kom en hopen tevens dat ze niet ver
vallen tot zee-proddel. Ze (en ook 
alle andere eventuele weldoeners)

DE M O E IA L  ZOEKT

z i jn  a l t i j d  w e lk o m  op 
rekeningnummer 001- 0686457-64 
of op het persoonlijk nummer van 
o n z e  n ie u w e  l i e f t a l l i g e  
penningmeester (blond haar, blauwe 
ogen, slank, cup D bh maat) die 
steeds ter uwer beschikking zal 
staan. In elk geval nog veel lees, 
luister, veeg, inpak, eet, drink, en 
snuifgenot met dit eerste nummer van 
uw officieel studentenblad, verspreid 
in het cafetaria door onze vriende
lijke hostessen die U zeker herkent 
aan de zakken onder hun ogen en 
misschien nog een lichte biergeur, 
dit om het geheel een wat ruiger ca
chet te geven, en ons imago hoog te 
houden.

De redactie.

MEDEWERKERS/REDACTIELEDEN

Kan je schrijven, tekenen, plakken, uitdelen, de metro  
nem en, vergaderen, zeveren, plooien, tikken, tekst  

verw erken, interviewen, onderzoeken, w assen  plassen en  
strijken, fotograferen, poseren (naakt) abonnem enten  

verzenden, voetbalvelden afmaaien, bierbakken  
versleuren  (én opdrinken), windvliegertjes in elkaar 

steken, prefab bouwen, brand blussen, konijn spelen ...

KOM DAN BIJ DE MOEIAL, WE KUNNEN JE (BLOED) 
BEST GEBRUIKEN !

Z e ik e n  in  d e  
za a l

Naar jaarlijkse traditie werd ook deze 
zomervakantie de B.S.G.- zaal op
geknapt. Enkele vrijwillige BSG-ers 
spendeerden anderhalve maand tijd in 
de zaal om de nodige herstel
lingswerken uit te voeren. Maar er 
zijn ook grootsere vernieuwingen: 
het sanitaire werd volledig her
bouwd. Zo hoeven de vrouwelijke 
studenten niet meer met gespannen 
blaas te wachten op een vrije wc: in 
plaats van 2 staan er nu 5 wc- potten. 
De mannen hoeven niet meer buiten 
in de 'pisgoot' te gaan pissen maar 
kunnen tegen de "'muur' binnen hun 
behoeft (kleine) doen, zodat het 
buiten niet meer uren in de wind zal 
stinken naar hun gezeik. En als de 
heren zonodig een 'grotere behoefte' 
hebben dan kunnen ze dit in hun 
eigen wc- pot doen. Tevens werd de 
inkomgang opgefleurd: een onnuttig 
tussenschot werd verwijderd en de 
muren werden terug geschilderd. 
Extra schabben werden gemaakt 
zodat jullie je  pinten niet meer op de 
grond hoeven te zetten (maak 
hiervan dan ook gebruik: zet je  lege 
pintjes op een schap of beter nog, 
breng ze terug naar de toog, dat 
zullen de studentenkringen erg op 
prijs stellen). En er is nog meer goed 
nieuws, niet alleen het BSG heeft 
keihard gewerkt, ook de eigenaars 
van de muziekinstallatie Rob, en 
vooral Werner hebben zich enorm 
ingezet voor fantastische muziek- en 
lic h tin s ta lla tie . V ie r knappe 
lich teffekten , vier strobo 's met 
m o d u la to r  s taa n  ex tra  te r 
beschikking en de geluidskwaliteit 
werd geperfektioneerd.
Voila, kom maar eens kijken en ga 
maar eens goed uit de bol.
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Lezer sbrief
Homo homini VLuDus

De Moeial

Sinds een jaar of wat waait er een wind 
overheen ons politieke landschap. Na de 
vernieuwingsbeweging die Agalev 
uitbouwde (en die klaarblijkelijk haar 
limieten heeft bereikt) en na de bruine 
m estgeur van het Vlaams Blok 
beslistte één van de drie traditionele 
Belgische partijen, de PVV, haar deuren 
wagewijd open te zetten. Kopstukken 
Guy Verhofstad en Annemie Neyts van 
de nieuwe formatie VLD kwamen op 
23 maart één en ander toelichten onder 
de vraagstelling "Oude wijn in nieuwe 
zakken?" Meer vrijheid en minder mid
denveld, meer burger en minder 
overheid. Zo kan men de beginsel
verklaring van de VLD kortweg 
samenvatten. Er wordt uitgegaan van 
een volkom en m ondige, perfect 
ingelichte en rationeel handelende 
burger, die zonder enige tussenkomst 
van welke instantie of vereniging ook, 
rechtstreeks politiek personeel kan 
aanduiden en politiek beleid afdwingen, 
(juridische instrumenten daartoe zijn 
dan de afschaffing van de stemplicht, 
referenda, afschaffing van de lijststem 
enz...). Op economisch vlak zit de 
VLD in neo-klassiek vaarwater: 
supply-side economics en rational 
expectations  (De economische in
strumenten daartoe zijn dan deregu
lering, afschaffen van overheidssub
sidies, vermindering van de loonkost 
enz...). D it alles leidt dan uiteindelijk 
tot een betere, meer welvarende 
samenleving, zo luidt het verhaal.
Sta me toe enkele kanttekeningen aan 
te brengen.
- Dé burger bestaat niet! Er zijn rijke 
en arme burgers, gezonden en zieken.

Opinie:

jongeren en ouderen, hooggeschoolden 
en laaggeschoolden, Vlamingen, Walen 
en Brusselaars. De mondige burger 
waartoe de VLD zich richt, lijkt alleen 
aan de hooggeschoolde succesvolle en 
vermogende burgers te zijn. In het 
(welvarende) Vlaanderen kan deze groep 
een 25, maximaal 30% van de 
bevolking uitmaken; wat heeft de VLD 
in petto voor de andere 75%?
- Géén vrijheid zonder verantwoor
delijkheid! Terecht kan de vraag gesteld 
worden welke de bekommernissen 
zullen zijn binnen een VLD- 
maatschappij voor de 75% overige 
burgers. "Homo homini lupus" zeiden 
de Romeinen al. Waarop steunt de 
VLD haar aanspraak dat de vrije burger 
meteen ook een solidaire burger zal 
zijn? De 19de-eeuwse lessen van 
slaande u itbuiting en zalvende 
liefdadiheid stemmen mij niet erg 
hoopvol.
- Het uitschakelen van het middenveld 
creëert een vacuum. W ie zal dit 
opvullen? Zal de burger over elke wet 
bij referendum mogen beslissen? En 
gezien dit natuurlijk onhaalbaar is, 
over welke wet wel en welke niet? En 
wie beslist zulks? En op basis 
waarvan? En heeft de burger de tijd en 
de middelen om de politiek op de voet 
te volgen? Beslissingssystemen zonder 
maatschappelijk middenveld (zie de 
VSA en de EG) geven vrije baan aan 
het lobbyisme van de meest ka
pitaalkrachtige - welke kan in gods
naam hiervan de democratische le- 
gimitering zijn?
- Welk een volkomen afwezigheid van 
waarden!! De rationele, calculerende

burger als nieuwe afgod. De menselijke 
persoon is niet enkel brein of verstand, 
maar ook hart en gevoelen. Het 
individualisme als hoogste goed leidt 
ertoe dat de mens veel heeft, maar 
weinig is. Trouwens, op vraag vanuit 
het publiek o f een economie geen 
aandacht moet hebben voor het 
welZIJN van de bevolking kwam het 
barse antwoord: "Een economie moet 
enkel produceren wat de consument 
vraagt." Zonde van de economie, denk 
ik dan.
De VLD bouwt haar nieuwe maat
schappij op een aantal ficties. Deze 
ficties zijn eenzijdig op het belang van 
een beperkte groep gericht.
Deze ficties bestaan reeds veel langer 
dan vandaag. Ze zijn inderdaad oude 
wijn in nieuwe zakken. Die wijn wordt 
buiten de Westeuropese democratieën 
vaak geproefd : R eaganom ics, 
Thatcherisme, derdewereldlanden. Het 
staat éénieder vrij te verhuizen. Zelf 
smaakt dat wijntje mij te zuur: "Entre 
le fort et le faible, c'est la loi qui libère 
et la liberté qui opprime...".
De énige verdienste van de VLD bestaat 
erin door haar frisse wind de andere 
partijen uit hun lethargie te wekken, 
zodanig dat dezen zich herbronnen 
(hetgeen trouwens de allerhoogste tijd 
was geworden!) en met een vernieuwd 
élan aan de weg gaan timmeren. Wij 
danken de VLD en zijn voorzitter Guy 
Verhofstadt hiervoor van harte.

JéCé

WK, nu ook met 
versnaperingen

De Fluwelen 
Weldaad.

Laatst stootte ik op een citaat van 
Alexis de Tocqueville uit zijn werk 
Democratie in Amerika, uit 1835. Hij 
schreef het n.a.v. zijn reis door de 
Verenigde Staten, tijdens dewelke hij 
in het bijzonder de maatschappelijke 
gelijkheid als modern verschijnsel 
bestudeerde. Het citaat leek mij won
derw el van toepassing  op het 
funktioneren van de universiteit, de 
sociale raad, de raad van beheer en 
andere moderne 'vertegenwoordi
gende' organen. De geldende visie op 
bestuur is namelijk erg bevoogdend. 
Die visie gaat er niet van uit dat men 
mensen onmiddellijke inspraak kan 
verlenen bij het bepalen wat de 
(VUB-) gemeenschap moet zijn: Dat 
ziet men aan het feit dat de 
(academische) overheid niet van zin 
is een grondige konsultatie van de 
(V U B -) gem eenschap te doen 
alvorens het nieuwe organiek statuut 
(de 'grondwet') van de VUB door de 
Raad van Beheer te laten goedkeuren. 
Een van de argumenten om dat niet te 
doen, luidt dat de (overigens zeer 
weinige) vertegenwoordigers uit de 
gemeenschap die bij het ontwerp van 
het nieuwe statuut betrokken zijn, 
toch speciaal verkozen werden om 
het beleid te bepalen? Had de ge
meenschap met andere woorden elk 
recht op spreken niet afgestaan aan 
hun vertegenwoordigers? Daarbij 
komt dat een groot deel van het 
kiespubliek het met die visie eens is. 
de Tocqueville zou niet verbaasd 
geweest zijn. In het volgende citaat 
beschrijft hij (toen!) de mogelijkheid 
van een ongekend soort despotisme, 
dat niet wil dat de massa teveel 
nadenkt, en dat hij zag aankomen bij 
het bestuderen  van de jonge 
Amerikaanse demokratie:
"Het is derhalve mijn overtuiging, 
dat de dictatuur die democratische

boven het hoofd hangt, heel iets anders 
zal zijn dan de tirannie van vroeger. In 
de ons bekende geschiedenis zouden wij 
zo iets niet kunnen vinden. Tevergeefs 
zoek ik zelf naar de termen die precies 
de idee welke ik mij ervan gevormd heb 
adequaat zouden kunnen weergeven. De 
oude termen 'despotisme’ en 'tirannie' 
zijn hier helemaal niet op hun plaats. 
Het begrip is nieuw; een term ervoor 
ontbreekt; ik moet dus proberen het te 
omschijven.
Ik vraag mij af, welke de trekken zijn 
waaronder de tirannie weer een nieuwe 
gestalte zou aannemen. Ik zie dan voor 
me een ontelbare massa van in alle 
opzichten gelijke mensen, die heel 
egocentrich bezig zijn met het rusteloos 
najagen van de onbeduidende, 
burgerlijke genoegens waar zij hun hart 
op gezet hebben. Ieder op zichzelf 
genomen vormt een eigen wereldje 
waarbuiten het lot der anderen zich 
voltrekt..
Boven al deze egocentrische individuen 
torent een enorm  bevoogdend 
machtsapparraat als enige instantie die 
hun welzijn garandeert en hen van de 
wieg tot het graf begeleidt. Het is 
allesomvattend, voorziet en regelt alles 
tot in details en wel met fluwelen 
handschoenen. (...) Het spant zich 
graag in voor hun welvaren, mits het 
zelf mag uitmaken waarin dat bestaat en 
het zelf de enige instantie blijft om dat 
welvaren tot stand te brengen. Het 
verschaft alle voorzieningen voor hun 
veiligheid, voldoet aan al hun 
behoeften, neemt de leiding van de 
belangrijkste zaken over, baant de 
wegen voor de ontplooiing van hun 
energie, geeft regels voor erfopvolging 
en boedelscheiding. Het ontbreekt er 
nog maar aan, dat het de burger volledig 
de taak uit handen neemt zelf nog te 
denken en hem ontlast van de moeite 
adem te halen. Zodoende wordt het

inzetten van eigen oordeelskracht op 
den duur een nuttelozer en telkens 
zeldzamer voorkomende bezigheid. De 
reikwijdte van individuele wilskracht 
raakt telkens minder ver; eenieder 
beschikt ten slotte ternauwernood over 
de eigen persoon. De onderlinge 
gelijkheid heeft de mensen hiertoe 
gedisponeerd. Zij werden erop ingestelc 
dit alles maar te verdragen: ja, dit zelfs 
te beschouwen als iets weldadigs. De 
hoogste bestuursinstantie begint met 
ieder individu aan haar macht 
onderdanig te maken als zodanig. Zij 
overkoepelt die met een net van 
in g e w ik k e ld e , g e d e ta il le e rd e , 
gelijkvormige verordeningen, waardooi 
zelfs de m eest o rig in e le  en 
wilskrachtige geesten ingesponnen en 
met de grote massa gelijkgeschakeld 
worden. De persoonlijke energie wordt 
niet zozeer vernietigd als ingeschakeld 
en gemanipuleerd. Zelden wordt 
iemand gedwongen iets te doen, met 
geweld in de pan gehakt; er wordt 
gewoonweg voor gewaakt, dat er geen 
eigen initiatief de kop op steekt. Dit 
systeem hangt niet de tiran uit, maar 
maakt de mensen monddood, wiegelend 
en willoos en bereikt daardoor, dat een 
heel volk niet meer voorstelt dan een 
troep angstige en tegelijk vlijtige 
schapen met de regering als de 
zorgzame herder. Altijd al liep ik rond 
met het verm oeden, dat het 
b o v e n b e s c h r e v e n  s o o r t  
gereglem enteerde, gem oedelijke, 
fluwelen slavemij meer dan men zou 
denken kan samengaan met sommige 
feitelijke vormen van vrijheid, het ziet 
kans tot stand te momen in het kader 
zelf van de volkssoevereiniteit."

(Demokratie in Amerika, p. 216-217)

Geert Acke 
verkozen lid sociale raad

De Wetenschappelijke Kring is een 
van de vele studentenverenigingen 
die actief zijn aan de V.U.B. Het is 
een facultaire kring die, zoals de 
naam doet vermoeden, alle studenten 
die ingeschreven zijn in de faculteit 
Wetenschappen groepeert.
Een eerste aandachtspunt van de 
W .K. is het organiseren  van 
'on tspanningsactiv iteiten ' (zowel 
studentikoze als niet-studentikoze). 
De boog kan immers niet altijd ge
spannen staan. Studeren aan een uni
versiteit betekent immers heel wat 
meer dan 's avonds op je  kamertje 
cursussen verslinden. De W.K. orga
niseert voor haar leden tal van 
a c tiv ite iten  gaande van een 
museumbezoek tot een studenten- 
doop. Om een klein idee te krijgen 
van de verschillende soorten acti
viteiten die jaarlijks worden geor
ganiseerd volgt nu een greep uit de 
activiteiten van het vorige acade
miejaar: zwempartij in het zwempa
radijs "Oceade" gevolgd door een 
filmbezoek in Kinepolis, nachte
lijke dropping in het Zoniënwoud, 
d ee lnam e aan in te rfacu lta ire  
spo rtom petitie , TO P-40-cantus, 
deelnam e aan "Spel Zonder 
Grenzen", Jungle Night-T.D., ski
vakantie, verbroederings-activitei- 
ten met onze zusterkring CDS aan de 
U.L.B., schachtentocht, zeilweekend 
op de O osterschelde , galabal, 
barbecue, concerten in café de 
Shamrock, tweede plaats op de 
twaalfurenloop, reeds drie jaar beste 
en veiligste doop, uitbrengen van 
een driemaandelijks tijdschrift ... 
Voor elk wat wils dus.
Hiernaast baat de W.K. ook een cur- 
susdienst uit. Wij verkopen de boe
ken die door de verschillende proffen 
worden aangeraden, lesnota's, opge
loste oefeningen, verzamelde exa
menvragen en zo meer. Dit alles aan 
zo laag mogelijke prijzen en voor de 
leden van de Kring wordt er een extra 
korting in rekening gebracht. Een 
niet te versmaden service, want een 
goede cursus bezitten is al de helft 
gewonnen. Er mag echter niet 
worden vergeten dat het hier gaat om 
studentencursussen en er bijgevolg 
nog altijd fouten zouden kunnen 
inzitten. We proberen dit zoveel 
mogelijk te vermijden in samen
spraak met de betreffende prof, maar 
we zijn ook maar studenten. Deze 
cursussen kunnen elke dag gekocht

worden in het lokaaltje van de Kring: 
het W.K.-lokaal (4F110). Het is te 
vinden op de vierde verdieping in de 
F-vleugel. (Het is het enige lokaal 
met een paarse deur.) Er wordt elke 
w eekdag perm anentie voorzien 
tussen 12.fX) h en 14.00 h tijdens de 
welke cursussen kunnen gekocht 
worden. Maar het W.K.-lokaal is 
meer dan een boekenw inkeltje. 
Tijdens de permanenties kan er een 
kaartje gelegd worden of gezellig 
nagepraat over een of andere T.D. of 
ca n tu s . O ok  a c a d e m isc h e  
onderwerpen worden vaak aangesne
den. Naast cursussen worden er ook 
verfrissingen en versnaperingen 
aangeboden aan zeer democratische 
prijzen. Ook meer studentikoze arti
kelen kunnen hier bekomen worden. 
Kortom het W.K.-lokaal is een ont
moetingsplaats waar je  elke dag te
recht kan met je vragen (anciens zijn 
geen beesten, ze herinneren zich die 
eerste dagen aan de V.U.B, ook nog 
wel) of gewoon om even uit te bla
zen. Loop er eens binnen, je  bent er 
altijd welkom!!!
Ook op sportief vlak is de W.K. een 
der actiefste kringen aan de V.U.B. 
Al jaren eindigt de W.K. in de top 3 
voor de sporttrofee; een interfacul
taire sportstrijd die wordt gestreden 
op verschillende sportdisciplines: 
voetbal, volleybal, basketbal, ping
pong, squash, zwemmen, lopen, ... 
Als laatste punt willen we nog even 
de 'SchetenWapper' in het voetlicht 
zetten. De 'SchetenWapper' is een 
publikatie die 4 maal per jaar wordt 
uitgebracht door de W.K. Hierin vin
den jullie o.a. de agenda terug met 
alle komende activiteiten van de 
W.K. en eventuele activiteiten geor
ganiseerd door overkoepelende stu- 
dentenorganen. Verder staan er ver
slagen in van reeds afgelopen activi
teiten, prijsvragen, strips en alle an
dere zaken die op hun plaats zijn in 
een studentenbladje. Jullie kunnen 
het eerste exemplaar voor dit acade
miejaar bovendien zeer binnenkort 
verwachten.
Hiermee hoop ik een zo volledig 
mogelijk beeld van onze studenten
vereniging te hebben geschetst. 
Aarzel niet en kom eens kennisma
ken met ons. De Kring is er voor jul
lie!

Borghers Sven.
Van de Putte Dimitri.

Brei is niet dood 
en verlicht bovendien de mensheid !

N atuurlijk verandert een lied de 
wereld niet. Een lied verandert het 
timbre van een maatschappij. Een 
gedicht, een boek, een stukje 
journalistiek, verandert - zonder dat 
de lezer het zich realiseert - zijn 
bewustzijn. Er wordt een chip in de 
brains geschoven waardoor de lezer 
onvermijdelijk verandert, ook als hij 
dat niet toegeeft. Daarom is kuituur 
van elem entair belang. Kuituur 
vertegenw oord ig t de abstrakte 
werkelijkheid zonder dewelke de 
c o n c re te  w e rk e lijk h e id  geen 
w erkelijkheid is. Het lied ' le s  
Flandres' heeft voor de Vlaams/- 
Waalse situatie een verbijsterende 
betekenis gehad. Omdat de mensen 
verplicht worden kleur te bekennen. 
Als Vlamingen roepen "Daar ben ik 
het helemaal niet mee eens!", heeft 
Brei zijn doel bereikt. Eindelijk 
durven de mensen zich uiten! Brei 
verplicht door zijn felle uitspraken 
een heleboel mensen uit de veilige 
duisternis te treden. Ik zeg altijd: 
dood is stilstand. Als je  het kunt 
verhapzakken dat m ensen hun 
anonim iteit even loslaten om te

protesteren: "jamaar, jam ais de 
lavie!", dan heb je  iemand tot leven 
gewekt die misschien voordien dood 
was. D at bedoel ik m et die 
formidabele vat van cultuur op de 
materie. Dat heb je  ook met een 
schilderij. De muur op zich oogt zo 
kalm als de koe. Maar een muur die 
Irissen van Van Gogh een steuntje 
g ee ft, d ie b randende zonnen 
vasthoudt...
Als Brei in het koninkrijk België 
met diepe bas declareert "Leve de 
Republiek!", dan begeeft hij zich in 
de schaduw en glijdt onder het tapijt 
om de daar verstopte wezel van 
medeburgers om een commentaar te 
vragen: had-u-som s-geen-m ening, 
ooit?
Brei die is niet dood. Brei is als water 
en de lucht, storm en pastorale vrede, 
en onverwoestbaar element. Zij die 
zeggen dat Brei tien jaar dood is, zijn 
niet goed bij hun bewustzijn. U hebt 
hem immers in uw handen.

Herman Van Veen (met dank aan 
Johan Anthierens).
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Haalt de VUB 2001?vervolg door Prof. D. Roggen

Universiteit of Univer$iteit?
Een universiteit vorm t mensen en 
verbruikt daarbij geld: de studenten 
komen binnen als geïnteresseerden 
en verlaten  de universiteit als 
zelfstandige denkers en doeners. Het 
geld dient alleen als input en gaat 
schijnbaar verloren, gezien het aan 
de output niet wordt teruggevonden. 
De transform atie van een passief 
student tot een autonoom intellec
tueel is een proces van zelfvorming, 
de universitaire omgeving dient als 
ka ta lysa to r. D eze vorm ing kan 
m islukken omdat de student niet 
geschikt is of omdat de universiteit 
haar taak niet naar behoren uitvoert. 
Deze taak bestaat er in de student te 
leren denken en doen, maar vooral 
door hem die twee taken te leren 
combineren, wat niet eenvoudig is. 
In de verschillende vakgebieden die 
samen de universiteit vormen is de 
verhouding denken/doen niet overal 
dezelfde: ‘een filosoof doet al iets 
door alleen maar te denken, een 
chirurg moet meer doen dan hij denkt 
en een topsporter moet kunnen doen 
zonder er bij te denken. Een van de 
huidige universitaire problemen is 
het bestaan van een kleine maar 
groeiende groep leden van de 
un iversita ire  gem eenschap die 
ontdekt hebben dat het mogelijk is 
veel te doen zonder daarbij veeL te 
denken en uiteindelijk in een situatie 
belanden waarbij alleen nog maar 
gedacht wordt dat men iets doet.
Een ander van onze problemen is 
ernstiger: de meesten van ons doen 
niet w at zij denken te doen, omdat 
het resultaat van hun handelen te diep 
verscholen ligt in het ondoorzichtig 
universitair systeem . Om in deze 
situa tie  enig inz icht te krijgen 
m oeten wij gebruik maken van 
karikaturale vereenvoudigingen, on
beschaamde extrapolaties en brutale 
voorspellingen: wij moeten een 
model maken.
In het kader van de bovenstaande 
idealisatie van wat een universiteit 
zou moeten zijn kan men een zap ( = 
ZAP + AAP) beschouwen als een 
persoon die aan de rand van het 
systeem  zit en daar in directe 
in teractie treedt met ons om te 
vormen product, de studenten: het is

deze d irecte  in teractie  die de 
transformatie van de student moge
lijk maakt. D it gebeurt het best bij 
een optimale student/zap verhouding 
en veronderstelt dat de zap niet alleen 
voldoende tijd  heeft om met 
studenten bezig te zijn , maar ook 
nog tijd moet vinden om zich zelf bij 
te scholen om aan de studenten meer 
te kunnen vertellen dan herinne
ringen aan eigen lang vervlogen 
studies.
Het is mogelijk deze zelfbijscholing- 
van de zaps te combineren met de 
opleiding van de studenten.D e 
student moet immers leren onopge
loste problemen aan te vatten en 
nieuwe oplossingen te vinden: hij 
moet ook een zelfstandig onder
zoeker worden. De zaps die bij deze 
vorming een grote rol kunnen spelen 
moeten zelf onderzoekers zijn erf 
geweest zijn en dit houdt in dat zij de 
literatuur van hun vakgebied bijhou
den en verwerken. De taken van 
studenten en zaps kunnen nu 
eenvoudig worden samengevat als 
onderwijs en onderzoek.
Het doel van het onderzoek aan een 
universiteit is dus niet los te zien van 
de opvoedende w aarde die dit 
onderzoek moet hebben: het doel van 
het onderzoek is de ontplooiing en 
de verbetering van de vorser, niet de 
publikatie, het brevet of een gadget. 
Zowel onderzoek als onderw ijs 
kunnen nu door allerlei ondergrondse 
en onzichtbare invloeden op een 
verkeerd spoor worden gezet. Het 
onderwijs kan worden getransfor
meerd in een systeem dat geheugens 
vult met kennis die in boeken te 
vinden is in plaats van hersenen te 
vormen die de w aarde en de 
degelijkheid van deze kennis kunnen 
beoordelen : niet "Wat weet men?" 
heeft belang maar " Is dit het weten 
waard?".
Ook de research kan afglijden naar 
een soort onderzoek waar niet de 
kwaliteit van de vorser en zijn 
onderzoek primeert, maar wel het 
aantal publikatles, liefst op een 
gebied dat in de mode is en dus van 
publieke belangstelling geniet. De 
vormende waarde van dit soort 
onderzoek is nihil : het is beter

hoogstaand onderzoek te doen op een 
"nutteloos" academisch probleem 
dan slecht onderzoek te verrichten op 
"nuttige" problemen; het ideaal ic, 
natuurlijk uitstekend onderzoek te 
verrichten op grote problemen.maar 
dat is niet altijd mogelijk.
Nu is het ook evident dat wij met 
studenten en zaps alleen geen 
universiteit hebben: er zijn goed 
onderhouden gebouwen nodig, met 
verwarming, verlichting en verluch
ting,bibliotheken, auditoria, labora
toria, een restaurant en een cafeteria, 
er is nood aan een sociale dienst, een 
financiële dienst, er zijn uurroosters 
nodig en gedrukte kursussen, en 
studentenblaadjes enz..,enz...
In ons karikaturaal model zullen wij 
al deze noodzakelijke behoeften 
samenvatten onder de term admini
stratie. alhoewel dit niet helemaal 
korrekt is , of helemaal niet correct, 
maar wel eenvoudig.
In tegenstelling met de zaps die aan 
de periferie  van het systeem  
geplaatst zijn, bevinden de leden van 
de admnistratie zich in het centrum 
en zijn zij niet alleen in contact met 
de perifere zaps, maar ook met 
mekaar. H ier ligt nu een groot 
probleem verscholen: indien het aan
tal interakties aan de periferie lineair 
toeneemt met het aantal studenten is 
dit niet niet meer zo met de interne 
interakties .De omtrek van een cirkel 
neemt lineair toe met de straal, maar 
zijn oppervlak met het kwadraat van 
de diameter.In ons eenvoudig model 
wil dat zeggen dat bij een groeiende 
universiteit de administratie sneller 
groeit dan de zaps, in feite sneller 
moet groeien dan de zaps om de 
interactieve werklast per individu op 
een aanvaardbaar peil te houden. Dit 
zou n iet erg zijn  indien de 
universiteiten een aparte toelage 
voor administratie zouden krijgen, 
maar dit is niet zo: de toelagen zijn 
op basis van het aantal studenten.Er 
komen dus onvermijdelijk verdeel
sleutels die de koek op een eerlijke 
wijze moeten verdelen tussen admini
stratie en zaps, waarbij beide partijen 
zich evenveel tekortgedaan voelen. 
Toch komt er geen competitie tussen 
administratie en zap: de situatie kan

vergeleken worden met een prooi- 
predator relatie, of parasiet - gast
heer, wat op hetzelfde neerkomt: de 
twee partijen hebben elkaar nodig 
om te blijven bestaan. De zaps 
worden dit gewaar als een groeiend 
aantal formulieren en andere paperas
sen die hun vroeger wekelijks maar 
nu bijna dagelijks toegestuurd 
worden: de administratie heeft input 
nodig.Dit houdt in dat de zaps minder 
tijd  hebben voor studenten en 
onderzoek, zodat zij hun primaire 
taak minder goed kunnen uitvoeren. 
Een geniepiger, maar gevaarlijker 
gevolg van deze situatie is de 
competitie die nu groeit tussen de 
verschillende zaps: er komt tijd- en 
geldgebrek en er on tstaat een 
neiging om geld te gaan zoeken 
langs ongebruikelijke wegen. Gezien 
dit geld neerdaalt uit hogere 
bureaukratische regionen en door
heen de universitaitre administratie 
doorzijpelt naar de zaps, is de 
verleiding groot om van onderzoeker 
bovenzoeker te worden. In plaats van 
inspanningen te leveren om de 
onderliggende realiteit te bestuderen 
en daarvoor geld te vragen, kan de 
zap zich beijveren  om in de 
bovenliggende bureaukratische strata 
rechtstreeks naar geld te gaan 
zoeken. Er ontstaan lokale centra 
van pseudo-wetenschappelijk onder
zoek die aangepast zijn aan de 
electorale en andere noden van de 
ministeriële, regionale, communau
taire, provinciale, hoofdstedelijke, 
stedelijke, gemeentelijke en andere 
overheden. Het is voor de echte 
wetenschapper veel moeilijker om 
zich h ie r tegen te verzetten: 
competitieve situaties leiden meestal 
naar de extinctie van de mindere 
competitor en het is niet duidelijk 
wie dat zal zijn.
Dit alles heeft als gevolg dat de 
studenten minder goed opgeleid 
worden en zelf als leraar of vorser 
hun taken minder goed zullen kunnen 
u itvoeren . In p laats van een 
zelfstandige universitair te vormen, 
die zich zelf bijschoolt, heeft men 
een passieve kennisoverdrager in de 
w ereld gestuurd wiens geheugen 
regelmatig moet opgefrist worden.

Ten bewijze hiervan moet men maar 
k ijken  naar het groo t aantal 
bijscholingsaktiviteiten dat nu aan 
alle  un ive rsite iten  -aangeboden 
wordt. Parallel hiermee ziet men ook 
meer en meer richtingen waar een 
veelzijdig, maar niet al te moeilijk, 
onderwijs wordt aangeboden aan op 
bevordering beluste ambtenaren. 
Hopelijk zal dit een voorbijgaand 
fenom een zijn , m aar voor het 
ogenblik komt er langs deze, en 
andere wegen, meer en meer inspraak 
van de ambtenarij in het onderwijs 
en het onderzoek van de universi • 
teiten. Er w ordt meer en meer 
verw acht dat het onderzoek een 
praktisch, d.w ..z. lukratief, aspekt 
krijgt. De waarde van het onderzoek 
wordt niet meer afgemeten aan de 
kwaliteit van de onderzoeker , maar 
aan de geldelijke winst die er aan 
verbonden is.In dat geval moet men 
de term herdefiniëren en zeggen:
" Een universiteit is een instelling 
waar men geld maakt en dat kost 
mensen".

D.R.Roggen
Zap.

Aanbevolen lektuur:

Winning the games scientists play 
CJ.Sindermann- Plenum Press 1982

Systemantics: how systems work, 
and especially how they fail 
J. Gall - Fontana/Collins 1979

Bureaucrats: how to annoy them 
R.T.FishalI - Arrow Books 1981
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A few thoughtcrimes later...
Op dinsdag 28 en woensdag 29 sep
tember ging te Gent het congres 
"DRUGBELEID 2000" door, waar 
vele prominente sprekers in toespraken 
hun visies over 'het drugprobleem' 
konden verbreiden onder het aandach
tige publiek. Enkele onderwerpen 
zoals hulpverlening, gedwongen af
kick, methadonprogramma’s, justitio
nele aspecten van het drugbeleid, pre
ventie van druggebruik,... kwamen aan 
bod. Zowel politici als hulpverleners 
en politiediensten kwamen uitgebreid 
aan het woord, doch de gebruikers 
kregen tijdens de algemene zittingen 
in de voormiddag helemaal geen 
spreektijd. Enkele deelnemers aan het 
congres vonden ook dat de aanwezige 
sprekers veel "geleend" hadden uit de 
thesis van M artine Hutsebaut, de 
sociologe door wie de VZW DEBED 
werd opgericht. Voornoemde VZW 
DEBED bevond zich ter plaatse met 
een eigen stand, tesamen met ACT UP 
en CCLA (citoyens comme les autres). 
Deze drie organisaties werken nu 
samen onder de naam DEA, wat 
"D rugs, Em ancipatie , A lliantie" 
be teken t, p a rod ie rend  op de 
A m erikaanse Drug Enforcem ent 
A d m in is t r a t io n ,  h e t d ru g - 
bestrijdingsorgaan van de USA. De 
VZW DEBED profileert zich als een 
organisatie die de rechten van de ge
bruikers vertegenwoordigt, een belan

genorganisatie dus. ACT UP doet het
zelfde voor de seropositieven en 
CCLA is de franstalige belangenorga
nisatie. Er waren ook andere stands, 
waaronder eentje die de laatste nieuwe 
ontwikkelingen showde m.b.t. drugs
testen voor een "efficiënter perso
neelsbeleid".

De aanwezigheid van DEA op het 
congres werd vergezeld van de eis om 
inspraak in het drugbeleid door de ge
bruikersorganisaties, een demokrati- 
sche eis aangezien het niet billijk zou 
zijn de gebruikers niet aan het woord 
te laten i.v.m. het beleid dat hun dage
lijkse bestaan beïnvloedt. De andere 
sprekers op het congres gaven over het 
a lgem een een beeld  van de 
"druggebruiker" als zou hij een zieke 
of een crimineel zijn, die in ieder geval 
gestraft of geholpen zou moeten wor
den, ook al waren er ook wel positie
vere geluiden vanuit de hulpverle
ningssector e.d. te horen. Er werd op 
w oensdag ze lfs  d rie  kw artier 
spreektijd gegund aan de Amerikaanse 
Drug Enforcement Administration, 
terwijl de Belgische gebruikers geen 
enkele minuut toegewezen kregen om 
in de toespraken hun mening uiteen te 
zetten, een mening die echter steunt op 

w etenschappelijke gegevens en 
research door Martine Hutsebaut 
verzameld.

Wel mochten we aanwezig zijn in de 
werkgroepen die 's namiddags georga
niseerd werden, maar de betekenis 
iaarvan is proportioneel gezien ver
waarloosbaar: iedereen mocht in de 
werkgroepen zijn mening zeggen of 
vragen stellen. Wel was het zo dat de 
petitie om alle druggebruik uit het 
strafrecht te halen een groter succes 
kende dan we aanvankelijk hadden 
verwacht. Deze petitie zal ook aan de 
VUB circuleren in het begin van okto
ber. De VZW DEBED zoekt ook 
dringend nieuwe medewerkers die ge
ïnteresseerd zijn in zowat alle (of mis
schien ook maar enkele gegevens) 
rond druggebruik en het beleid dat 
daarrond gevoerd wordt.
Wat gebeurde er verder op woensdag 
29 september ?
Enkele leden van en aktievoerders 
voor de Belgische Drugs, Emancipatie, 
Alliantie werd 's middags de toegang 
geweigerd tot de congreshal. Dit alles 
is blijkbaar het gevolg van het feit dat 
zij in de voormiddag het spreekrecht 
opeisten tijdens de toespraak van een 
woordvoerder van het Amerikaanse 
DEA, aangezien zij voor het congres 
niet de toelating ontvangen hadden 
zelf een toespraak te houden. 
Nochtans was de actie niet extreem : 
er werd slechts een spandoek ontrold 
en enkele leuzen werden gescandeerd. 
Na een kwartiertje was de actie al

beëindigd en hebben de actievoerders 
de zaal vrijwillig verlaten. Er werd 
toen helemaal niet ingegrepen door de 
ordediensten omdat daar in het geheel 
ook geen reden toe gevonden kon 
worden. Tijdens de daaropvolgende 
m iddagpauze is haast iedereen 
vertrokken om te gaan eten. Wie 
schetste onze verbazing toen we 
bemerkten dat onze spullen (de 
papieren van de stand, de petitie en de 
persoonlijke spullen van enkele 
mensen) zomaar in vuilniszakken op 
straat gezet waren en dat er zich voor 
de ingang een horde politieagenten 
bevond die ons moesten verhinderen 
de congreszaal opnieuw te betreden. 
De dienstdoende politieofficier heeft 
ons trouwens nog aangewreven dat 
onze spullen zich op de openbare weg 
bevonden, iets waarvoor zij nochtans 
zelf gezorgd hadden. Ook enkele 
personen die niet tot de betrokken or
ganisaties behoorden werden tegenge
houden. Zij werden zuiver op uiter
lijkheden beoordeeld. Het feit dat zij 
wel bekenden waren van de actievoer
ders hield nog niet in dat zij daadwer
kelijk aan de actie hadden deelgeno
men.
Buiten werd ons door Prof. Brice 
Deruyver (RUG) verweten dat we op 
een onbetamelijke wijze het spreek
recht geëist hadden. Hij voegde eraan 
toe dat "we wel in een heel erge maat-.

schappij moesten leven indien het 
noodzakelijk is op een dergelijke wijze 
het spreekrecht te verwerven". Na 
veel vijven en zessen werden de 
sprekers die in de werkgroepen hun 
zegje mochten doen wel binnengelaten 
op voorwaarde dat zij niets meer 
zouden ondernemen. Er werd ook 
gezegd dat w ij voor schade 
aansprakelijk gesteld zouden kunnen 
worden, terwijl er geen enkele schade 
werd aangericht. Er werd ons op zulke 
wijze te verstaan gegeven dat het 
vertrouwen tussen organisatoren en 
actievoerders wel degelijk verbroken 
w as, dat we B rice D eruyver 
teleurgesteld hadden, enz... Op deze 
wijze trachtte men ons op totaal 
ongepaste wijze een slecht geweten 
aan te praten, terwijl we in werke
lijkheid nogmaals een vernedering on
dergingen.
Een aantal van de actievoerders vond 
het niet juist dat er voorwaarden ge
steld werden om verder te kunnen 
deelnemen. Zij hadden het gevoel dat 
zij dan slechts als democratisch ver- 
nisje zouden dienen om het congres 
wat op te fleuren en een ruimdenkend 
imago uit te stralen naar buiten toe. 
Zij zijn toen onmiddellijk vertrokken 
om een pamflet te gaan maken, waar
van de lezer de inhoud net heeft gele- 

vervolg op p.5
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K U L T U  U R K R A N T
T R E F C E N T R U M  Y’ - D I E N S T

tel. 02/641 23 25 (23 26)
K U L T U U R

HILDE BRAET 
'V R 0 U W E N -F 0 T 0 B 0 U D 0 IR '
20 sept. tot 30 okt. 1993 • Rectoraat • elke w erkdag van 9 tot 17 u

De m anhaftige vrouw enfoto 's laten nauwelijks verm oeden  d a t een vrouw deze foto's 
g em a akt heeft. D e  m annelijke m acho-cultuur is w eer een  illusie arm er. W an t vrouwen  
boven de  30  zijn ze e r aantrekkelijk  en hebben zovee l m eer m ystiek en sensua lite it in  zich  
zo da t m annen die er hun g anse leven over nadenken, d rom en en  fantaseren nog n ie t d e  
helft ervan  ontdekken. Zodoende b lijft ee n  vrouw te ontg innen terrein  en zal zij als 
onbekende gegeerd en beg eerd  b lijven, w a t haar identite it a lleen  m aar versterkt.
D e  porttretten van Hilde B raet zijn  de  expressie van h aar gevoelens. Z w a rt op  w i t . ..  
zonder pardon. Ze  z jn  zo  n atu ra is tisc h  d a t z e  op surrealism e gaan ge lijken...
D e  som s verregaande foto's d e  H ilde Braet m a akte , tonen  d a t zij een  sexgenote en een  
le e ftjd ge no te  s  w at volgens m ij haar foto's alleen m aar s terker maken

Dinsdag 12  oktober va na f 19u openen de  kreatieve ateliers w eer de deuren. Je  kan de  
verschillende atelierru im tes bekijken en vrijblijvend inform eren bij de  m onitors. Definitief 
inschrijven ka n  natuurlijk ook. W ij verw ach ten  je  in Galery'.

In fo rm a tie  e n  in s c h r i jv in g e n :
D ienst Kuituur 0 2 /6 41  23  25 o f 2 3  26  

D a t a : w eke lijks , behalve in de  vakantieperiodes
P la a ts : G a lery '
P r i js : 50 0b f. voor VU B  studenten en  personeel

1500bf. voor gew etensbezw aarden en w erk lozen  
25 00b f. voor a lle  anderen

Zwart/wit fotografie M aandag van 19  tot 22u

Theater M aandag  van 19  tot 22u

Jurgen Rogiers, monitor

Rudi De Sm et, monitor

Modeltekenen Donderdag van  19 tot 22u O sw ald  Kuijken, monitor

FLANDERS EROTICA 1993 
5e editie
11 okt. to t 29 okt. 1993 • Onder de Aula

O pg es tart door het C G S O  in  1985 is d it tw eejaarlijkse even em e nt uitgegroeid  tot een  
g e w aarde ed  ontm oetingsmoment voor kunstzinnige u itingen.
Schilderkunst, g rafiek, beeldhouww erk en  fotografie m e t a ls  them a erotiek zal gedurende  
d rie  w eken  tentoongesteld  worden 'O nder de  A u la '. N adien  g a a t d e ze  tentoonstelling naar 
G en t en Antwerpen. De wedstrijd verbonden aa n  d e ze  m anifes tatie  leve rt de  lau rea at de  
som van 4 0 .0 0 0  frank op.
D e  ju ry , b estaande u it em inente figuren als W illem  E lias, D aan  R au, Lilian Dewachter, 
F lo re n t M inne en Chantal De S m e t m aken de w innaar beke nd  tijdens ee n  spetterende  
Ero tica-avond  in h et Kultuurkaffee, waar ook ee n  d rietal erotische acts gepresenteerd  
w orden.
T o t slo t w orden  gedurende het to taalgebeuren nog film s vertoond.

V e r n is s a g e : vrijdag 8  oktober 19 93 - 19  u in G alery '.
De tentoonstelling  loopt to t en  m e t 2 9  oktober 1993 • 'O nder de A ula'
(o p e n in g s u re n : m a, w o, vr, z a : va n  11 tot 18 u /d i, d o : va n  11 to t 20  u •

De tentoonstelling  is niet toegankelijk  op z a  9  okt. en  vr 15  okt. 1993)

E ro tic a - av on d  in  K u ltu u rk a f fe e : vrijdag 8 oktober 1 9 93  •  21 u 4  bekendm aking lau reaat  

1 2 ,1 4  en 18 oktober 1993 - 20u -  Aula QB

In h e t ka de r van bovengenoem de woorden: f la n d e rs  en  e ro tic a  
worden de  volgende 3  erotische buiten landse film s getoond:

di 12 oktober: MATADOR
va n  P edro Alm odovar -1 9 8 6 - 9 0  m in. in  kleur, ESP  
Een re la tie  tussen een ex-stierenvechter en ee n  p rogress ieve advocate + een m atador- 
studen t + ironie +  kinky scènes m e t n aak t, sex 4  co ♦  an ti-katho lieke-d ingen  = typische 
A lm odovar film

do 14 oktober: LA TAREA
va n  Ja im e Hum berto HermosiDo -1 9 9 0 - 85  m in. in k leu r, M EX  
F ïm s tu d e n te  Virginia verberg t een V -8  cam era onder de  sa lontafel m e t de  bedoeling een  
re nd ez-v ou s  m e t haar 'e x ' te  film en . D e  Sim is ee n  subtie l spel van  verschijnen en 
verdw ijnen  én een fee st van sensualite it, sex en  gelukkig  ook nog erotiek...

ma 18 oktober: QUERELLE
va n  R a iner W erner Fassbinder -1 9 8 2 - 120 min. in  kleu r, D 
W ordt som s beschouwd als zijn tes tam e nt over het frustrerende hom o-zijn  in de  
kleinburgerlijke W esterse m aatschappij. H et is  een  m eeslepend  verhaal over een  
m oordlustige, drugssm okkelende zeem an: Q ue relle , d ie  door d e  G ro te O pofferende Liefde  
gere d  w ordt u it de hel van een  havenstadse kroeg, w aarna  voorgoed voor d e  ve ilige verre  
einders va n  de  ze e  gekozen  wordt.

OP ZES OKTOBER
beginnen w e  w aarm ee w e geëindigd w a r e n :
(9 0  min) M IN U T E N  Ê B A IIS K U K E N  IN  H E T  KK.
Video  is ee n  uitvinding, ‘ T he  in c re d ib le  m e ltin g  m a n ' w as e e n  film . V a n a f 21

6 oktober 1993 • 21u ■ Kultuurkaffee • gratis

EDWARD SHERIFF CURTIS (1868-1952) 
FOTOGRAVURES - The North American Indian
15 okt. to t 30 nov. 1993 ■ Galery' en KK • iedere werkdag 11u30 tot 17 u

Edward S . C urtis  was één van de twee offic iële fotografen op d e  Harrim an Expeditie naar 
Alaska (1 8 9 9 -1 9 0 0 ). Daar ontm oette hij dé  wetenschappers, natuurkundigen en 
conservators van d ie  lijd. G eorge Bird Grinnell stelde hem voor een fotografische studie te 
maken van de  Noordam erikaanse Indianen, gelijkaard ig  aan het ornithologisch w erk  van  
Adubon.
M e t de  aanm oedig ing  van Theodore Roosevelt en d e  financiële steun van J .P . M organ, kon 
CurÜs ongeveer 3 0  ja a r  va n  zijn leven bezig  zijn m e t het verzam elen van zijn  fotografisch  
m a teriaa l.
Van de 4 0 .0 0 0  gem a akte  foto's werden er ± e e n  230-tal g ese lecteerd  voor ee n  gelim iteerde  
druk. U it d e z e  u itzonderlijke collectie, verzam eld  door d e  Duke G alle ry (M ichigan USA) 
worden er ee n  40 -tal tentoongesteld.

V e rn is s a g e  G a le r y ': donderdag 14 oktober 1993 - 18u30
Inleiding door Johan  M . Swinnen, d irecteur N a tionaal H oger Instituut & Koninklijke
Academ ie voor S chone Kunsten Antwerpen.

T e n to o n s te llin g  A m e ric a n  C u ltura l C e nte r (Bolwerksquare 1c  1050 Brussel)
Im ages of the N a tiv e  A m e ric a n : Exhibition of postcards 
V e rn is s a g e  : m a an da g  18 oktober 1993 • 18 u.
Inleiding door M ire ille  Holsbeke, w etenschappelijk assistente E tnografisch Museum  
Antw erpen.
D e ze  tentoonstelling  g e e ft  ee n  overzicht va n  d e  door W esterlingen opgebouwde cultuur 
rond de Indianen.

L ez ing  o v e r h e t w e rk  va n  Edward S h e riff  C u rtis
door A nn  D u ke  (M ich igan /U S A )
m aandag 18 oktober 19 9 3  -  18 .30 u - Am erican Cultural Center

F ilm
dinsdag 16  novem ber 1 9 93  - Aula QB
In h et ka de r van de  fototentoonstelling over Curtis worden tevens drie  uitzonderlijke  
docum entaire film s vertoond door of over Edward Curtis

in the land of the w ar c a n o e s : Kwakiuti indian life on the Northwest 
Coast
E d w a rd  S. C u rtis  (4 7  minuten)
U itgegeven en resto red  door George Quimby and Bill Holm.
Een sa ga  over het leven  va n  de Kwakiuti ind iaan, gefilm d in 1 9 14  in V ancouver M an d , 
British C o lum bia, C anada .

The image maker and the Indians (17 minuten)
U itgegeven en  re sto red  in 1973 door G eorge I. Quim by, Bill Holm and David Gerth  
D e ze  film  toont hoe de fam euze pio nier-fo tograaf, Edward S . Curtis de ee rs te  'full-length' 
docum entaire lilm  over de Native Am erican langs de  Noordwest kust d raa ide.

The shadow c a tc h e r : Edward S. Curtis and the North Am erican Indian 
(88 minuten)
T .C . M cLuhan, D irector/Producer
Een film over Edward S . Curtis, fo tograaf, anthropoloog en  film m aker, d ie  gekenm erkt wordt 
door d e  Kwakiuti dansers, een N avajo  Yebecha i C e rem onie en  Curtis eigen inw ijding in de  
Hopi S n ake  Fraternity.
De soundtrack b esta at u it originele indianenm uziek en hedendaagse Com anche variaties .

OPEN PODIUM
B eroem dheden in aftakeling of spe, m uzikanten aller genres en nationaliteiten , kleuren en 
talenten, eender w ie , e lke m aandag sta at er in het KK een  podium klaar m e t een  
zanginsta llatie , een drumstel en een  p iano om aan ju llie  uitspattingen ee n  m ogelijkheid  te 
geven h et interieur van h et KK te  bevuilen.
In principe, elke m aandag, m aar lees er gerust h et berichtenbord op na. V ee l speelgenot.

EUGENE CHADBOURNE 
JIMMY CARL BLACK (USA)
Donderdag 7  okt. 1 9 9 3  • 2 1 u • Kultuurkaffee • gratis

Eugene C hadbourne is ee n  m eester in de New  Yorkse im provisatie-, avant-garde-  
jazzw ere ld . Hij heeft opnam es gem a akt m e t o .a . Henry Kaiser, John Zorn en Robert Fripp  
en h eeft meer dan 4 0  LP's a fgeleverd . ’ Eugene pleased the crowd by doing every request, 
even though it m ade the show run until well afte r 2  p .m .’ . Hij is de drijvende kracht achter 
de cult-form atie Shockabilly, w aarin  ook Kramer (Bongwater) en  John Zorn (N aked  City) 
spee lden . Hij is een m eester in h e t va ls bespelen van zijn g itaar en om dat hij m eer ideeén  
h eeft dan zijn vingers kunnen spelen, noem t m en hem nog steeds ‘ the g reatest living 
g u ita r is t'.
H i, I'm  Jim m y Carl Black and I'm  the Indian o f the group. Jim m y Inkinish was drum m er en  
oprichter van the Soul G iants , sam en m e t Roy Estrada, toen Frank Zappa bij de  band kwam . 
Z ap pa nam  over, ze tte  M others o f Invention achter zijn n aam , m aakte de band rijk  en 
beroem d en zette  een punt ac h te r de  Mothers in 1971 en ging toen zijn eigen w eg . J.C . 
Black spee lde nadien bij zijn  eigen band Geronim o Black, Captain B e a lhe arfs  M ag ic Band  
(w aar hij achterstevoren leerde d rum m en), het S ir Douglas Quintet en the C razy W orld of 
Arthur Brown. Genoeg re ferenties om nieuwsgierig te  zijn.

JEF MERCELIS (B)
Singer-songw riter van laag  a lloo i m et veel talent, veel tijd  en weinig goesting. Misschien  
g a a t h et allem aal w a t te  gem a kke lijk  ?

UZJSM E DOMA(TCH)
Donderdag 1 4  okt. 1 9 9 3  •  2 1 u  • Kultuurkaffee • gratis

M e t als thuisbasis de stad T e p lice  in h e t noorden van Bohem ië, w erden  zij vrij snel goed  
o nthaa lt in  d e  alternatieve scéne van het toenm alige Tsjechoslow akije . Snelle  ritm everand-  
eringen en dynam ism e kenm erken d e z e  groep. W ie  vorig seizoen Dunaj aan het w erk zag  
zal d it  ook zek er n ie t willen m issen en hopelijk kom je  nadien goed thuis.

M iroslav W a n e k : piano, g ita ar e n  zang 
Jindra D o la n s k y : tenorsax en  zang  
P avel K e r k a : bas en zang  
R om ek H a n z l ik : g itaar 
P avel P a v lic e k : drum
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De Sociale Sector : Een Introductie
S P O R T D IE N S T  
campus Oefenplein

gesitueerd bij de toegang tot het
sportcomplex (gebouw L)
open van 9u00 tot 22u00 (vrijdag
tot 18u00).
tel.: 02/641.23.11

De VUB beschikt over 2 grote sport
zalen voor tennis, volley, basket, 
zaalvoetbal en handbal, 3 squashba- 
nen, judozaal, powerzaal, zwembad, 
sauna's, buitentennisvelden, atle- 
tiekpiste en voetbalveld.

Instappen in het sportgebeuren ge
beurt door aanschaf van een sport- 
kaart. In overleg met de sportraad 
staat de dienst in voor:

- s p o r tle s s e n  in  een  3 0 -ta l 
disciplines
-de sporttrofee (inter-studentenkrin- 
gen-com petities)
-inter-universitaire competities 
-massasport evenementen

Verder kan je  bij de dienst sportvel
den huren voor individuele sport of 
voor vriendenwedstrijden. Wie re
gelmaat wil kan ook een gebruiks- 
overeenkomst afsluiten waarbij voor 
langere perioden de gewenste sport- 
ruimte vastgelegd wordt.

Voor grotere manifestaties, bedrijfs- 
sportdagen... is onze accommodatie 
tijdens de weekends beschikbaar.

Verder hebben wij overeenkomsten 
m et manéges, andere sportcentra, 
skipiste Anderlecht... waar sport- 
kaartbezitters aanzienlijke reducties 
genieten.

U N IV E R S IT A IR E  DIENST  
VOOR G EESTELIJKE GE
ZON D H EID SZO R G

De universitaire dienst voor geeste

lijke gezondheidszorg van de VUB 
(UDG G Z-V UB) is één van de 
Nederlandstalige centra voor geeste
lijke gezondheidszorg, verspreid 
over het Brusselse. Deze centra wer
ken met een m ultid iscip linaire 
equipe aan preventie, diagnose en 
b eh a n d e lin g  van  p sy ch isch e  
s to o rn is sen , p e rso o n lijk e  en 
relationele problemen. De UDGGZ- 
VUB is vooral gericht op oudere 
adolescenten en jonge volwassenen. 
Ook personen extern aan de VUB 
kunnen er terecht. De UDGGZ-VUB 
b i e d t  z i j n  c l i ë n t e n  
adviesgesprekken, en sociale bege
leiding en psychotherapie, individu
eel, met partner of in gezinsverband. 
Verder worden er regelmatig kortdu
rende groepstherapeutische pro
gramma’s georganiseerd: assertivi- 
teitstraining, groep rond faalangst 
en examenvrees.

UDGGZ-VUB
gezondheidscentrum - gebouw Y 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
tel/ 02/641.23.05

afspraken kunnen telefonisch of ter 
plaatse geregeld worden. Er is ook 
mogelijkheid tot raadpleging op de 
campus te Jette.

CO NSULTATIECENTRUM  
SJE R P

S je r p  is  ee n  C .L .G . 
(consultatiecentrum voor Levens-en 
Gezinsvragen)

GYNECOLOGISCHE 
RAADPLEGINGEN 
medisch onderzoek en informatie 
over zwangerschap, sexuele proble
men, anticonceptie en alle andere 
gynecologische vragen.

KINESITHERAPIE
pre-en postnatale begeleiding.

RECHTSHULP
Trouwen of samenwonen, echtschei
ding, rechten en plichten van de 
minderjarige, huurproblemen, ar
beidsrecht en sociale zekerheid, erf
recht, afstamming...

PSYCHOTHERAPEUTISCHE
BEGELEIDING
Begeleiding van mensen met pro
blemen i.v.m. relaties, huwelijk, ge
zin, opvoeding, geboorteregeling, 
sexualiteit, sexueel misbruik, onge
wilde kinderloosheid, sociabiliteit.

Sjerp houdt zich eveneens bezig met 
preventie-aktiviteiten. Organisatie 
van vormingsdagen en informatie- 
voordrachten rond thema's die kade
ren in de hierboven beschreven wer
king.
S jerp  is to eganke lijk  voor 
studenten, personeel V.U.B., maar 
Dok voor mensen van buiten de 
V.U.B.

Waar: Campus Oefenplein 
gebouw Y 

tel: 02/641.23.45
Campus Jette: ingang polikliniek -
niveau: -1
tel: 02/477.60.05

STUDIETOELAGEN

Voor informatie in verband met stu
dietoelagen, kinderbijslag, finan
ciële hulp en steun in probleemsitua
ties kan je  terecht bij de Sociale 
Dienst Studenten.

De Sociale Dienst Studenten geeft 
aan studietoelagegerechtigden en fi
nancieel gelijkgestelden eetmaal- 
kaarten om aan 60,— BF. in het uni
versitair restaurant een volledige 
maaltijd te gebruiken.

Studenten uit het officieel onderwijs 
uit de provincies West-Vlaanderen en 
Lim burg, de arrondissem enten  
Oudenaarde, Eeklo en Turnhout, die

niet bissen komen in aanmerking 
voor een R. DEBREYNEBEURS.

Studietoelagen worden in de loop 
van het academ iejaar uitbetaald, 
vanaf november, december. De 
Sociale Dienst geeft leningen om 
deze periode te overbruggen.

Paula Witte,
Sociale Dienst Studenten.

JOBDIENST

Een waaier van werkaanbiedingen 
staat voor elke regelmatig inge
schreven student open en dit zowel 
tijdens het academiejaar als tijdens 
de vakanties. Ook voor jobs binnen 
de V.U.B, komt elke student in 
aanmerking. Voor jobs van langere 
duur is er een advies van de Sociale 
Dienst vereist.
Dagelijks worden alle vakante jobs 
via fiches bekend gemaakt. Voor 
meer inlichten en contactname met 
de werkgever, kom je binnen bij de 
jobdienst. Daar kan je ook alles te 
weten komen over de wettelijke be
scherming van jobstudenten en ovei 
de sociale en fiscale bepalingen die 
op jou van toepassing zijn.

Waar: Campus Etterbeek - Gebouw Y 
Tel.: 02/641.23.16 (Jan 

Kuypers -Martine Truyens).

Openingsuren: elke werkdag van
09.00 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. 
tot 16.00 u.
DIENST VOOR S T U D IE 
ADVIES EN VUBIG

Bij de dienst voor studieadvies kun
nen studenten en abituriënten terecht 
voor individuele informatie en ad
vies. Dit advies wordt o.a. gegeven 
in verband met je  studiekeuze, zowel 
bij de start van het academiejaar, als 
tijdens de studies; of in verband met 
heroriëntering naar een andere uni

versitaire richting o f hoger onder
wijs van het korte of lange type. 
Informatie over andere scholen en 
universiteiten, zowel in binnen-als 
bu iten land , v ind  je  in  onze 
Informatheek.
Gedurende de maand september orga
niseert de dienst in het kader van de 
b r u g c u r s u s s e n  s e s s i e s  
'studievaardigheden'. In deze cursus, 
die trouwens ook individueel of in 
groepjes kan gevolgd worden tijdens 
het academiejaar, worden een aantal 
topics behandeld waarmee eerstejaars 
g e c o n f r o n t e e r d  w o r d e n .  
Onderwerpen die hierbij aan bod ko
men zijn ondermeer tijdsplanning, 
studiemethode, examens, en het ne
men van nota's.
Ook ouderejaars kunnen op de dienst 
terecht voor allerlei vragen, o.a. 
over voortgezette en specialisa- 
tiestudies (de G.A.S. en G.G.S), over 
verder studeren in het buitenland, 
alsook over beurzen en prijzen die 
hiervoor ter beschikking zijn. 
Binnen studieadvies is ook VUBIG 
geïntegreerd. Deze cel begeleidt stu
denten met een handicap, zowel op 
het vlak van materiële hulpmiddelen 
als algemeen in verband met aanpas
sing van cursusmateriaal, regeling 
van examens enz...
Beide diensten zijn permanent te be
reiken in gebouw Y elke werkdag van
09.00 tot 12.30 & 13.30 tot 17.00, 
af na afspraak op nummer 641.23.18 
(voor VUBIG 641.24.56)

Diensthoofd: Dhr. L. Van Wanzeele 
Studieadviseurs:
Dhr. M. Vandersteen
Mv. L. Willems
Mv. E Robbrecht
Mv. S. Goegebeur
Administratie: Mv. I. Maligo

vervolg van p.3
het gebouw verlieten. Sommigen rea
geerden daarop met sympathie en om 
een globale indruk te geven van de 
toestand : de meeste mensen toonden 
begrip voor het standpunt van de ge
bruikersorganisaties en hadden geen 
angst om dit te laten merken.
Het congres kan dus enerzijds , door 
het feit dat de problematieken twee da
gen lang uitvoerig naar voren gebracht 
werden, als positief beschouwd wor
den, anderzijds kan er opgemerkt wor
den dat er toch vooral aandacht werd 
besteed aan eerder prohibitionistische 
en conservatieve invalshoeken en dat 
het niet werkelijk waarheidsgetrouw 
zou zijn dit een eerlijke, open en vol
strekt demokratische discussie te noe
men. Demokratie moet immers aan de 
basis werken en een causaal gevolg 
zijn van een open dialoog met de be
trokkenen zelf: een demokratie die 
slechts meningen toelaat inzoverre die 
niet deviant zijn van de conformisti
sche opvattingen zoals die de afgelo
pen iaren door de media zijn verspreid 
is, kan immers niet als substantiële 
democratie betiteld worden. De re
pressieve beleidsactoren (Tobback, 
Wathelet....) bieden echter ook geen 
alternatief.
Geïnteresseerden die willen meewer
ken met DEBED V.Z.W., of er althans 
kennis mee willen maken, kunnen zich 
voor informatie steeds wenden tot 
onze militanten of op het onderstaande 
adres. Op woensdag 6 oktober zullen 
wij 's middags aanwezig zijn in het 
restaurant van de VUB.
"DEBED" V.Z.W. (De bond voor een 
Emancipatorisch Drugbeleid) 
Maatschappelijke Zetel/Secretariaat 

C a n s s tra a t 8, 1050Brussel 
Telefoon : 02/513.77.76

Mie, oit de 
zwiens 
ut de stalle

BEÏNVLOEDT HET
MESTDEKREET
ONZE
ECONOMIE?

De Brugse Studentenkring (BSK) is 
een tamelijk jonge (9 jaar) regionale 
kring. Wij staan open voor mensen uit 
Brugge en omstreken, maar ook voor 
alle sympathisanten die Brugge die 
schone hoog in het hart dragen. De 
BSK telt een 80-tal leden en is daar
mee een van de grootste regionale 
kringen, hier aan de VUB.
Naast de traditionele activiteiten 
(cantussen, films, sport, doop, ...) zijn 
wij vooral bekend voor ónze eet- en 
zuipwedstrijd, nl. Den Vetten Os, en 
de Pré-St-Vé-Cocktail-TD.
Ben je geïnteresseerd om lid te worden 
van deze jonge, dynamische, studenti
koze en toffe kring, spring dan eens 
binnen in café Den Brosser. Je zal er 
met open armen ontvangen worden 
(vooral door Ludo). Zie je  van 
Brugge, zet je  vanachter!
Onze agenda:

-do 14/10: schachtenontvangst (Den 
Brosser)
-do 21/10: film: The Last of the 
Mohicans (QC)
-woe 10/11: film: The Crying Game 
(QC)
-do 18/11: Pré-St-Vé-Cocktail-TD 
(BSG-zaal)
Studentikoze groetjes.
Dirk Vanderper 
Senior '93-'94

Keps staat voor de kring der 
Economische, Politieke en Sociale 
wetenschappen en is zodoende de 
kring die de studenten uit de respec
tievelijke richtingen vertegenwoor
digt. Keps tracht zoveel mogelijk 
een kring te zijn voor zijn studenten 
en biedt aldus een uitgebreid gamma 
van aktiviteiten. Hierbij komt zowel 
de studentikoze als de niet- studenti
koze student aan zijn/haar trekken. 
Daarom een greep uit onze pro
gramma’s van vorige academiejaren. 
Naast traditionele aktiviteiten als 
cantussen, TD's, films, deelname aan 
de sporttrofee,..., kon je  naar een 
voordracht reeks over het Verdrag 
van Maastricht en een debat over het 
70-punten program m a van het 
Vlaams Blok komen luisteren. We 
bezochten het parlement, verschil
lende banken en bedrijven, we gin
gen schaatsen, trokken een 10-tal 
dagen naar de Franse sneeuw, haalden 
Jacques Vermeire en Katastroof naar 
de VUB, vóór de verkiezingen kon
den de politieke partijen hun pro
gramma komen verdedigen.... 
Iedereen, ook niet-Kepsers uiteraard, 
zijn steeds vap harte welkom op al 
onze aktiviteiten.

C l ^ D I E N S T  R E S T A U R A N T S ^ ^

Campus Oefenplein (tel. 641.35.31)

Restaurant open van 11u30 tot 13u45. 
Zaterdag van 11u45 tot 13u.

Cafetaria open van maandag tot vrijdag, 
van 7u30 tot 17u30.

Krantenkiosk open van 9u00 tot 16u00.

Campus Jette (tel. 477.41.18)

Restaurant open van 11u30 tot 13u45. 
Zaterdag gesloten.

Cafetaria open van 7u30 tot 16u00.

VUBTIEK open van maandag tot vrijdag, 
van 9u30 tot 15u30 (tel. 477.41.17).
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Deze rubriek is er om a&e gefruslreerde geesten de kans geven hun gal uit te spuien. Nozems aHer tijden, verenig u ! 

Post jdte brie je  in de Moeial-farievenbus in de cafetaria (kissen Kiosk en kassa).

De Moeial

Als befaamde caféganger kent u ze al
licht wel, die personen die urenlang 
met een sigaret in hand zitten zonder 
deze daadwerkelijk op te roken. De 
neproker krijgt af en toe het verwijt 
naar zijn hoofd geslingerd dat hij stoer 
wilt doen. Integendeel ze houden re
kening met de gezondheid van anderen 
wat we van echte rokers niet kunnen 
zeggen.
Hebt u ook genoeg van de overwel- 
mende sigarettegeur maar heeft u toch 
wel graag iets in uw hand of mond dan 
is er voor u een oplossing: neproken. 
U kan er gemakkelijk mee beginnen. 
U koopt één pakje sigaretten waarmee 
u wel een jaar toekomt of u leent ge
woon een sigaret van een roker of ie
mand die reeds begonnen is met deze 
opkomende trend.
U zal uit de volgende paragrafen con
cluderen dat men zich zowel als roker 
als niet-roker maar beter kan wenden 
tot het neproken.
U hebt al de voordelen van roken zon
der dat u er de stinkende kleren, de 
gele tanden en bruine vingers hoeft bij 
te nemen. Mensen die al lang wachten 
op een gelegenheid om te stoppen met 
roken kunnen deze nu grijpen en heb
ben er nog profijt bij ook. Bij het 
roken is men wekelijks al snel 
vijfhonderd tot duizend frank armer. 
Ook impliceert het overschakelen op 
neproken n iet noodzakelijk  het 
verdw ijnen van de welbegeerde

stereotypes van het roken. Zo 
behouden we de verscheidene cate
gorieën die respectievelijk een cow
boyachtig, sportief o f chiquer merk 
verkiezen.
Waarom zou u nu als geheel onthouder 
beginnen met neproken? Voor een 
niet-roker biedt het neproken ook zijn 
voordelen. De zenuwachtigen onder 
ons zouden de bierviltjes niet meer aan 
flarden scheuren. Wanneer u zenuw
achtig in discussie treedt, hebt u vaak 
de neiging te gesticuleren met alle ge
volgen van dien - blauwe ogen, gebro
ken glazen, e.d. Met een sigaret in de 
hand rusten uw armen op tafel en ver
loopt het gesprek veel rustiger. De ta
fels, handen en bierkaartjes zijn dan 
ook veiliger van de bik waarmee u an
ders staat te zwaaien..
Deze vrij recente trend was de aanlei
ding tot de oprichting van de 
Vereniging ter Bescherming van de 
Belangen van de Neprokers (VBBN). 
Waarom deze vereniging? deze is er 
uit noodzaak gekomen 'doordat de ne
proker in deze maatschappij gediskri- 
mineerd wordt. De neproker wordt 
verstoten uit de niet-rokers ruimten en 
wordt gedwongen bijna te stikken in 
deze van de rokers. Aldus pleit de 
VBBN voor het invoeren van een ne
prokers ruimte of tenminste wat meer 
tolerantie vanwege de niet-rokers.

(L&M)

RAD VAN FORTUIN.
(VTM, 23 NOVEMBER)

'Ik zou nog een klinker willen kopen, 
Walter. 'En de welke?' 'De O, 
W alter'. 'E en  goede keuze’. 
Ondertussen, op een andere zender: 
'Bij brandaanslagen op twee woningen 
in Mölln, vlak onder Lübeck, kwamen 
een 51-jarige Turkse en haar tienjarige 
dochter om het leven’. 'Voor 5000 
frank'. 'De R, Walter’. 'Daar zijn er 
zelfs twee van, bravo'. Ondertussen: 
■feen veertienjarig nichtje uit Turkije 
dat op bezoek was, kwam eveneens in 
de vlammen om'. 'Ik denk dat ik het 
weet’. 'Ge zijt zeker? We zoeken een 
gebeurtenis'. ”k Ga het zeggen, 
Walter: de rellin in Rostock!' (Aurore 
en Walter klappen in de handen, de 
kandidaat gooit juichend de handen in 
de lucht) Ondertussen: 'De politie in 
Mölln maakte bekend gebeld te zijn 
door een man die de aanslag opeiste 
en zijn boodschap afsloot men de 
w oorden 'H eil H itler '. 'De 
microgolfoven van 15000, Walter. De 
video van 12000, dan het foto 
apparaat van 5000en nog de zes 
flessen wijn van 3000 frank'. 
Ondertussen: Beelden van een lijkkist 
waarin het verkoolde lichaam zit van 
een veertienjarig meisje, wiens enige 
misdaad erin bestond Turks te zijn. 
Ontredderde, wanhopige gezichten 
van oudere Turkse mannen, die nipt 
uit het aanpalende huis zijn ontsnapt.

M.L.B, koffie en thee
S o l in g e n ,  R o s to c k ,  
Truiden........hoe lang nog?

S t-

Op 16 augustus gooiden drie sympati- 
santen van het Vlaams Blok molotov
cocktails in het huis waar een twintig
tal Sikhs woonden. Op 18 september 
werd Omar op klaarlichte dag dood
geknuppeld door een café-baas. De 
opgang van de fascistische terreur is 
deze zomer niet gestopt maar eerder 
v e re rg e rd . D IT  IS  N IET 
TOEVALLIG! Ten eerste worden 
vluchtelingen in de pers verdacht ge
maakt en gekriminaliseerd waardoor 
uiteindelijk zij de prijs van het racisme 
betalen: opkrassen. Ten tweede is het 
nog steeds zo dat migranten zelfs in de 
wet geen gelijke rechten hebben: ze 
mogen immers niet stemmen, worden 
niet toegelaten in openbare ambten 
(25% van de banen), mogen niet deel
nemen aan het Erasmus-project van
wege bvb. hun Turkse nationaliteit 
enz. enz.
Vluchtelingen en migranten hebben 
het recht zich bij ons te vestigen, te 
werken en te leven. OPEN GRENZEN 
EN GELUKE RECHTEN ZIJN DUS 
EEN NOODZAAK!! MLB steunt ten 
volle de kampagne van Objectief om 
het wetsvoorstel van senator Hamie er 
door te krijgen: gelijke rechten voor 
Belgen en migranten door de automa
tische toekenning van de belgische 
nationaliteit na 5 jaar wettelijk verblijf 
in België.
De voedingsbodem van het Vlaams 
Blok en FN is de anti-sociale politiek 
van de regering, die ze deze zomer 
heeft opgevoerd. Aan een versneld 
tempo worden fundamentele sociale 
verworvenheden afgebroken en streeft 
men naar een Sociaal Pact om de ge
moederen te sussen. Op dit moment 
draait alles om de concurrentiepositie.

de belangen van het patronaat en zijn 
de minst sociale blokken zoals de VS 
en Japan de te volgen voorbeelden. 
Waar gaan wij nog werk vinden? 
Volgens MLB moet er een 32-uren- 
week komen met loonsbehoud en 
moet het geld daarvoor gevonden 
worden waar het te vinden is: de 
banken (zij krijgen elk jaar de helft 
van de begroting vanwege de 
aflossing van de staatsschuld) en de 
grote multinationals. Wil jij aktief 
meewerken in de strijd tegen het 
racisme en zijn veroorzakers kom dan 
naar de internationale MLB-meeting 
op WOENSDAG 13 OKTOBER OM 
19.30 IN QC met sprekers uit 
Solingen, Sikhs en een getuigenis van 
een racistische moord.

M  & E,
d e  p a u s  d o e t  m e e .

M & E (bedrijvers van de vrije 
muziek en het kreatieve experi
ment) presenteert op woensdag 20 
ok tober in de BSG- zaal: 
'M indless- head-on- headless- 
body party', ofwel een 'Techno- 
House- Industrial- avant garde- 
am bient- Bodypaint to taalfu if. 
M odellen, bodypainters, freaks, 
weirdo's, kreatievelingen... dit is 
uw kans. Geïnteresseerd? Neem 
contact op met 
* Bob Coecke 6G303B 

Tel: 641.34.34
* Sonja Smets 

Kroonlaan 376/10 
1050 Brussel 

of kom van 11/10 tot en met 15/10 
naar ons standje in het cafetaria

BSG
Film
Di 5 okt:B M :Innocent Blood 
OC
M a 11 okt: KB: L’ A m ant 
QD
Di 12 oki: KJ: U nfoggiven  
OC'
Wo 13 okt: MLB:
QC
Ma 18 okt: Al: Stalingrad  
QD
Di 19 ok t: LVSV:
QC
Wo 20 okl: KBS: Bodyguard 
QC
Do 21 ok t: BSK: The last of 

the M ohicans
QC

:WK: B itter Moon
QD 
Andere
Di 5 okl: KB: verk iez ing  in 

con fra te r.
Do 7 okt: PPK: w elkom s- 

d rin k  le  kan.
PK: Beach Party 
KB: O ntm oelings- 

avond  in La Becasse 
Za 9 okt: WK: W eekend 

A rdennen  
Wo 13 okt: Spel /.onder 

grenzen  
Do 14 ok t: PPK:

Schach ten loch t 
Wo 20 ok t: PPK: 
L ied jesavond________________

AGENDA
BSG Zaal
M A 4 okt: BSG: open ings- 
TD
Di 5 okt: VRG: TD 
Wo 6 okl: PPK: TD 
Ma 11 okt: FA: C anlus 
Di 12 okl: HILOK: TD 
Wo 13 okl: Ki: TD 
Do 14 okl: LWK: TD 
Ma 18 okt: PK: TD 
Di 19 okt: VRG: C anlus 
Wo 20 okt: M&E: TD 
Do 21 okl: KEPS: TD 
Jette  
Wo 6 okl: CïK-FK-TK:

C anlus + TD 
Do 7 okl: GK: Film

TK: O versrach ls- 
can lus

Ma 11 okl: FK:
O v erd rach ts- 
cantus 

Di 12 okt: GK:
O pendeurdag  

Wó 13 okl: FK-TK:
S chach lenonlvangst + 
canlus + TD 

Do 14 okt: GK: Film 
Di 19 okl: GK: S chach ten - 

on ivangsl + in itia tie  - 
canlus + TD 

D o 21 okt: GK: Film 
V r 22 okl: GK: TD 

T oulouse 
L aulrec 

Ma 25 okl: GK-FK-TK:  
K roegen toch t 

Di 26 okl: GK: P erm anen ties  
Wo 27 okl: FK-TK: D oop + 

T D  ________________
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De vers laggever levert geen 
commentaar meer. ’Een schitterende 
keuze. Laat ons eerst nog even naar 
de prijzen kijken en dan beginnen we 
aan de tweede ronde’. (YD) -


