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De studentenvertegen - 
woordiging onder de loep VRIJE UNI VERS I TEI T BRUS S E L
Onder het afgezaagde maar zeker niet 
konsekwent nageleefde motto dat stu
deren aan een universiteit 'meer is dan 
alleen kursussen van buiten blokken’, 
is het de gewoonte dat er in de be
stuursorganen van de VUB een dele
gatie studenten verkozen wordt. Op 
die manier kunnen studenten op de 
re la tie f  k leine schaal van een 
universiteit kennis maken met het 
democratisch besluitvormingsproces 
in  al haar m ogelijkheden en 
beperkingen. Uit hetgeen volgt blijkt 
duidelijk dat in de huidige situatie 
vooral de mogelijkheden beperkt 
worden. Bijgevolg is er sprake van een 
im passe. M aar dat wisten alle 
betrokkenen eigenlijk al langer. Of ze 
het willen weten en er hun conclusies 
uit trekken is een andere zaak.
De inspraak aan de VUB is in principe 
de meest verregaande in Vlaanderen. 
Elke faculteit beschikt over één 
studentenafgevaardigde in de Raad 
van B eheer (RvB, het hoogste 
beslissingsorgaan van de VUB). Dit in 
tegenstelling tot Leuven, waar er 
g e w o o n  g e e n
studentenvertegenwoordigers zetelen 
in de RvB.(daar heerst nog steeds het 
m otto  'h ie r G een O ngew enste 
Duikboten in de RvB’ afgekort GOD). 
En de bisschoppen vaarden er wel bij. 
Dat is echter nog niet alles. De ganse 
problematiek van de Sociale Sektor 
(inderdaad problematisch!) wordt door 
de Raad van Beheer gedelegeerd naar 
de Sociale Raad, die zich kwasi 
u its lu iten d  m et deze m aterie 
bezighoudt. Niet enkel de sociale 
voorzieningen zoals huisvesting, 
res tau ran t, job d iens t, m edisch- 
psychologische verzorging en opvang 
buitenlandse studenten komen aan 
bod. Daarnaast ressorteert ook de 
dienst Kuituur en de drie overkoepe
lende studentenvertegenwoordigende 
i n s t a n t i e s  ( h e t  B r u s s e ls  
Studentengenootschap, studiekring vrij 
onderzoek en De Moeial) onder de be
voegdheid van de Sociale Raad. 
Hierover kon je al een en ander ver
nemen in de vorige Moeial. In de SoR 
zetelen zes studenten. Bovendien is het 
zo dat zowel de Voorzitter van de RvB 
en de rektor een persoon in de SoR af
vaardigen. In het verleden was een van 
die twee een student, dit jaar zelfs alle
bei, zodat het totaal aantal studenten in 
dit beheersorgaan op zeven of acht 
komt. D it aantal is genoeg om een 
meerderheid van de stemmen te beha
len, waardoor de studenten in principe 
in staat zijn om het beleid van de SoR 
te bepalen. Als men vindt dat ze er een 
zootje van maken, heeft de RvB ove
rigens nog altijd de mogelijkheid om 
de beslissingen ongedaan te maken. 
Deze inspraakmogelijkheid is enig in 
Vlaanderenland waar nog bij komt dat 
sinds lang de voorzitter gekozen wordt 
onder de studenten.
Nu rijst dus de vraag in hoeverre er ef- 
fek tie f  iets gebeu rt m et dit 
verregaande m andaat. Z ijn de 
studenten in staat om een beleidslijn 
uit te stippelen en die in concrete 
beslissingen om te zetten? Deze vraag 
is de vraag naar de zinvolheid van de 
inspraakfaciliteiten.
Hierbij moeten verschillende zaken in 
rekening worden gebracht. Eerst is er 
het probleem van de continuïteit. 
Studenten worden verkozen voor een

termijn van één jaar en worden 
meestal vanuit het niets in dit soort 
organen g^katapulteerd, weliswaar 
volgens de klassieke democratische 
stemprocedure. De onervarenheid in 
het vergaderen maakt dat de andere 
leden van de SoR, die sinds lang hun 
zetel bezetten, felatief gemakkelijk de 
argum entaties van de studenten 
kunnen overtroeven. Dit verschijnsel 
speelt misschien het sterkst in het 
geval van de coördinator van de 
Sociale Sektor, Jan Marcelis, die een 
meester is in het bewandelen van de 
grenzen van zijn mandaat. Dit maakt 
dat het voor een voorzitter wel erg 
moeilijk is om een eigen beleid uit te 
stippelen. Het continuïteitsprobleem is 
echter vooral van technische aard, 
doch wordt versterkt door een tweede 
verschijnsel: de gebrekkige of afwe
zige betrokkenheid van de studenten- 
verkozenen bij de problematiek waarin 
zij zich geëngageerd  hebben 
(eenvoudig en plat: de curriculumgeil- 
heid). Het is duidelijk dat er de laatste 
jaren vooral hier iets fundamenteels 
schort. Waar vroeger de studentenbe
weging in het verweer ging tegen be
sparingsmaatregelen worden die nu 
zonder slag of stoot aanvaard. Dit 
wordt duidelijk als men het 'beleid' 
van de laatste jaren in ogenschouw 
neem t. H et begrip 'be leid ' is 
tegenwoordig een synoniem voor 
besparen. Als er vroeger sprake was 
van een visie op de doelstelling van 
een Sociale Sektor dan is daar nu 
duidelijk geen sprake meer van. Men 
aanvaardt het steeds verder slinken 
van het budget en herorganiseert de 
hele boel tot een dienstverlenende 
instantie in plaats van een Sociale 
Sektor te zijn. (voor diegenen die het 
niet door hebben: er is wel degelijk 
een verschil tussen dienstverlening en 
sociale ondersteuning). Voorbeelden 
van die tendens zijn de herhaalde 
prijsverhogingen in de cafetaria, het 
restaurant, het KultuurKaffee; de 
verkapte prijsverhogingen in de ge
neeskundige dienst; het installeren van 
dienstverlening zoals pasfotoautoma- 
ten en dergelijke meer. Het is duidelijk 
dat deze tendens onontkoombaar moet 
leiden tot een verdere bourgeoisering 
van de U niversiteit aangezien het 
steeds moeilijker zal worden voor 
minderbegoeden om hun studie te fi
nancieren. Deze tendens is zeer moei
lijk op te merken aangezien zij die er 
het slachtoffer van worden gewoon 
verdwijnen en dus hun stem niet kun
nen laten horen. Als ze daar al zin in 
zouden hebben want opboksen tegen 
de maalstroom van de lichtzinnigheid 
kost veel energie en levert zeer weinig 
resultaten op. Bijgevolg woekert de 
tendens tot dienstverlening aan zij die 
het kunnen betalen rustig verder. Zoals 
de zaken nu staan valt er op het niveau 
van de studentenvertegenwoordiging 
niets anders te verwachten dan een be
stendiging van de situatie. Besparen 
zonder na te denken over het waarom, 
de maatschappelijke factoren die aan 
de besparingsdrang ten grondslag lig
gen. Overigens moet worden opge
merkt dat er opvallende parallellen 
zijn tussen wat er zich in de Sociale
vervolg op pag. 4

VERKIEZINGEN
Afgevaardigden Studenten inSOCIALE RAAD RAAD VAN BEHEER

D onderdag 07 .1 0 .1 9 9 3 - bekendmaking verkiezingen

M aan dag 18 .10 .19 93 - samenkomst verkiezingskommissie i.v.m. samenstelling kiesbureaus (I6u)

D insdag 26. 10. 1993 • einde kandidaatstelling (I6u)
- samenkomst verk.kom. i.v.m, ontvankelijkheid der kandidaturen (I6uï5)

W oensdag 2 7 .1 0 . 1993 - publikatie der beslissingen van de verkiezingskommissie
- begindatum voorklachtindicning

D onderdag 28 .1 0 .1 9 9 3 - einddatum klachtmogelijkheid tegen beslssingcn van de verkiezingskom
missie i.v.m. ontvankelijkheid (I6u) vèrk. kom. (16ul5)

W oensdag 03 .1 1 .1 9 9 3 - oproeping der kiezers

M aan dag 15 .11 .19 93 • VERKIEZINGEN EERSTE RONDE (10-16u)

D insdag 16 .11 .19 93 • TWEEDE DAG VERKIEZINGEN (10-16u)

W oensdag 17 .11 .19 93 - DERDE DAG VERKIEZINGEN (10-16u) + telling

D onderdag 18 .11 .19 93 - publikatie + begin beroepsperiode

M aan dag 2 2 .1 1 .1 9 9 3 - einde beroepsmogelijkheid (12u) 
• publikatie beslissingen

W oensdag 24. 11. 1993 - VERKIEZINGEN TWEEDE RONDE
D onderdag 2 5 .1 1 .1 9 9 3 - Tweede dag verkiezingen

BWC recyclé
Eén van de hoofdbekommernissen van 
de BWC Oefenplein 93 was o.a. het 
voeren van een meer milieugerichter 
omgaan met ons huisafval. Hierbij 
hebben we direkte medewerking 
gekregen van de Dienst Huisvesting 
die ons de nodige hulp boden. En 
eindelijk is het dan zover; de 
papiercontainers zouden één van de 
dagen moeten arriveren. De SoR van 
juli '93 heeft een budget vrijgemaakt 
waarmee we een proefperiode van 1 
jaar kunnen volbrengen. 3 Papiercon
tainers worden geplaatst; 1 op de 
campus Oefenplein nabij gebouw G, 1 
in de garage van de studentenhomes in 
de Nieuwelaan en 1 op de campus 
jette nabij het secretariaat van de 
studentenflats. Hierbij wordt iedere 
student en elk personeellid opgeroepen

om van deze nieuwe faciliteit gebruik 
te maken. Er wordt wel gevraagd om 
rekening te houden met de zuiver- 
heidseisen; er mogen geen andere stof
fen in terecht komen die de recyclage 
zouden kunnen hinderen.
Ondertussen wordt met de SoR ook 
nog onderhandelt om binnenkort over 
te gaan tot het plaatsen van 
glascontainers. Wij hopen hiervoor 
ook zo vlug mogelijk de nodige 
fondsen voor ter beschikking te 
krijgen ten einde over te gaan tot een 
globaler milieuproject. Misschien is 
dit ook een duidelijk signaal naar de 
hogere bestuursorganen van de VUB 
om werk te maken van het milieube
leid in deze instelling.

Steven Vervoort 
BWC Oefenplein
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SM en Poolse 
kuisvrouw

De MoeialDe Goeddenkvolle school van 
Brussel

(Extreem-)rechtse politici verhullen 
zich dikwijls in een onafwendbaar 
schouwspel van de sterke Geest, wel
licht met kille slagschaduw in de wan
delgangen van wat 'Macht' en haar 
'overlopers' is gaan heten. Waaruit de 
waarheid zich heeft teruggetrokken en 
het schudden van bekende koppen met 
ellebogen de trage gedachten van de 
bevolking heeft leren onderhouden 
m et alledaagse TV -taferelen en 
clichématig taalgebruik. Waar de po
liticus zich dient te verafspiegelen in 
een kompetitiegeest ten dienste van 
het ultieme conformisme: van zij die 
erbij horen, van zij die "kritiek" heb
ben, mediageniek zijn, van zij die 
(Kerk en Staat) vertegenwoordigen, 
van zij die de koek verdelen, maar in 
wezen de hielen van de meestal intel- 
ligent-voorkomende 'decision makers' 
van het establishment achterna hinken. 
Elk van hun vervalste schijn dragen zij 
over, enkelen met charisma, mits 
pseudo-doorzichtigheid terwijl het 
ontcijferen van hun zelfbedrog stoort 
en hun vestingen slagvaardig overko
men. De tijd is bijna gekomen dat 
men door hen verpletterd zal worden, 
zoniet gekneed met het zinsbedrog 
van de dem ocratie zelve : het 
gerechtelijk apparaat bijvoorbeeld, 
mooi samengevat alszijnde parasitair, 
burgerlijk en ten dienste van het 
grootkapitaal. Het grootste deel van 
rijkswacht, politie en leger : een bende 
fossielen zonder visie, die maar één 
d ing ve rw ach ten , hun sa d o 
masochistische vatbaarheid op een 
onherroepelijke wijze te kunnen 
waarmaken op zij die minder machtig, 
sterk en eventueel anders overkomen. 
Groteske soldaten die dienen te be
antwoorden aan hiërarchische wetma
tigheden en een geo-politieke oppor
tuniteit terwijl het nu reeds technolo
gisch duidelijk is dat men nu bevrijd 
kan zijn van almachtige olie(velden) 
o f  -anderzijds- van Bureaucratische 
systemen die elk decennium ergens in 
de wereld een Barbie de vrije teugels 
geeft en legitimeert. Elk van deze 
i jz e rv re te r s  s ta a t v o o r het 
raadselach tig  karak ter van de 
zogenaamde "onrijpe burger", die 
vreugde en verdriet kent, en die onder 
hun m o o ig e to o id e  m arm eren 
koninklijke standbeelden schuiven 
met een gewichtig gevoel aan on-

marginalen : (tedere) anarchisten, 
kommunisten van het eerste uur, 
prostituees, dichters, psychiatrische 
patiënten, onbekende kunstenaars, 
slechte (boeken)dieven zoals Jean 
Genet, werklozen en huisvrouwen. 
Zij voelen zich teruggedrongen en 
verweesd in een samenleving die op 
alle niveaus de recessie tracht in te 
kleden met pogingen tot het 
versluieren van de alomvattende 
corruptie en leugens die ons omringt. 
M et niet veel meer dan een 
negentiende eeuwse maatschappijvisie 
voor ogen: een schoolsysteem van 
"hoog" en laag g esch o o ld en , 
kwispelend en huppelend als de grote 
speelkaarten van het VTM-pro- 
gramma "Hoger & Lager’. Verder of
ficiële abortusingrepen op de sponta
neïteit vanaf de eerste luier, politieke 
partijen die beroep doen op ouder
wetse ekonomische strukturen en be
langen, quiëtisme met zapper in de 
schoot en een opvulling van al deze j  

noodwendigheden door autoritaire ! 
slagzinnen die op de koop toe opval
lend origineel overkomen. Op lange I 
termijn zal dit allemaal wellicht im- ! 
plosie heten. Met de mythische kijk ! 
van de banneling die zich vastspijkert 
aan de illusie van de idealistische ver
gissing. Slechts enkele alleenlopers 
met fantasie die mits een asiel- of 
gastverblijf ergens ver weg deze keer 
van B osnië o f  Som alië de ! 
Prijsuitreikingen van de Mensheid ! 
vanuit de verste uithoeken van de zaal ; 
begroeten zullen met een soort bitter- I 
heid en een pijnlijke grijns die ook j 
journalisten, met toast en cocktailglas j 
in de hand, meer dan ooit kunnen on
behagen. Het zinnebeeld voor het ; 
stoffelijk overschot van wat ooit I 
rechtvaardigheid en radicalisme bete
kende. Terwijl de leegte middenin 
deze beeldenstorm en hoererij ten 
dienste van Geld en Religie overblijft. 
Terwijl anderzijds de noodzaak tot 
verandering wegkwijnt samen met we
zens die geparalyseerd overkomen. 
Exit vooruitgang en utopie. Er zijn nu 
eenmaal steeds prinsen, baronnen, rij
ken, functionarissen, waakhonden en 
idioten geweest. En dat zal ook steeds 
zo zijn, zei een Poolse kuisvrouw deze 
morgen bij onze kruidenier. Haar 
vermeende zelfbeheersing ergerde mij.

dergeschiktheid. Daartegenover de Patrick Pitteman.DE VLIR LACHT IN ZIJN VUIST
Koen Lefever, aan de meeste van ons 
bekend als de pro-sen io r van 
H istoria-Filosofia, was het afgelo
pen jaar ook afgevaardigde student in 
de K om issie O nderw ijs van de 
Vlaamse Interuniversitaire Raad. Het 
is mede dankzij hem dat het memo
randum on Higher Education niet is 
doorgegaan, of toch niet in zijn ori
ginele vorm. Er bestond toen een 
grote konsensus over het feit dat dit 
memorandum de doodsteek voor de 
universiteit kon betekenen en alle, 
o f toch bijna alle kringen sloten 
zich aan bij deze mening. Dat was 
ook de periode dat Koen Lefever in 
deze komissie is terecht gekomen. 
Enige tijd geleden heeft hij echter 
ontslag genomen. Wat was zijn mo
tief?
In de Moeial nr. 5 van '92-'93 kun
nen we zijn kritieken terugvinden. 
De belangrijkste zijn: - De studenten 
aanwezig in een komissie hebben 
geen stemrecht, dit orgaan is dus een 
echte dogma.

- De VLIR
tracht op het niveau van de neder- 
landstalige gemeenschap en onder 
impuls van Rector Dillemans van de 
KUL zoveel mogelijk verdeeldheid 
onder de studenten te zaaien en lukt 
daar nog aardig in ook.

- De VLIR
probeert op lange termijn de gaten 
die in het Coensdekreet geschoten 
zijn toch nog in te vullen.

- De VLIR is 
een ondemokratisch orgaan, want 
niet alle geledingen van de universi
teit zijn vertegenwoordigd.

- De VLIR is 
de grote promotor van numerus clau- 
sus,...
Dit zijh maar enkele van de wantoe
standen die heersen in de VLIR, en 
daarom heeft Koen Lefever ontslag 
genomen.
Nu komen we bij het eigenlijke on
derwerp van deze tekst: De aandui
ding van een opvolger.
Er bestaat diskussie over wie nu die 
opvolger moet aanduiden. Eigenlijk 
moet de studentenvertegenwoordi
ging van de VUB een persoon vinden 
die daar geschikt voor is. Niet in het 
minst omdat er in de SoR ook niet- 
studenten zetelen. De benoeming 
van een studentenafgevaardigde is 
een studentenaangelegenheid en 
iemand anders heeft daar niets inee te 
maken. Het BSG had in deze 
a an g e le g e n h eid  een po litieke  
komm issie moeten bijeen roepen, 
zodat iedereen die belang heeft bij de 
aanduiding van de opvolger zijn 
stem kan laten horen. In de tijd dat

Steeds meer mensen, zowel studenten 
als assisten ten  en professoren, 
beginnen te beseffen dat onze 
universiteit gekenmerkt wordt door 
een steeds enger wordende atmosfeer. 
D it is niet enkel een subjektief 
gevoel, maar iets reël waarneembaar. 
(M erk op dat ik het woord 
objektiviteit niet gebruik, ook het 
dualisme is een ideologie of een 
dogma zoals elk ander.) Aangezien 
dit niet in getallen kan worden 
uitgedrukt, menen de meesten dat ze 
dit vrij mogen negeren.
D eze  u n iv e rs i te i t  (o f  haar 
m oederuniversiteit de ULB) was 
opgericht vanuit een ideaal. Een 
universiteit waar VRIJ kon gedacht 
worden. Nog steeds mogen we 
denken wat we willen, aan Vrij On
derzoek doen: volgens het Dogma 
van Poincaré moeten we ons enkel an 
de feiten onderwerpen. (Het is 
natuurlijk dit aan Poincaré te ver
wijten, maar wie begrijpt dat nog?) 
Wat zijn die fameuze feiten, dingen 
die we objektief kunnen meten, die in 
de natuur of de maatschappij of De 
W erk e lijk h e id  bestaan bu iten 
onszelf.
Het is eenvoudig: de mensen aan deze 
universiteit streven ernaar vrij van 
vooroordelen te zijn. Deze poging is 
gedoemd om te falen, niets is 
gevaarlijker dan te denken dat men 
geen vooroordelen heeft of dit als, 
zelfs utopisch, streefdoel te stellen. 
Dit is geen pleidooi voor intellek- 
tuele (of gelijk welke andere vorm 
van) oneerlijkheid, in tegendeel: 
enkel wie zijn of haar vooroordelen 
onderkent kan in staat zijn tot 
waarachtige oordelen.
Deze algemene atmosfeer komt tot 
uiting in (soms) kleine dingen die 
het de studenten (en niet enkel de 
studenten, zoals inderdaad hoe langer 
hoe duidelijker wordt) het leven zuur 
maken. Zoals een assistent (die een 
een studente voor een taak buisde 
ondanks het feit dat hij toegaf dat het 
een goede taak was, maar niet 
voldeed aan wat hij wetenschappelijk 
noemt) die "wetenschap zoals die aan 
deze universiteit bedreven wordt" (en 
dat is dan reeds een nuancering van 
wat eerst gewoonweg de definitie van 
"wetenschap" was) definieert als een 
geheel in stukjes kappen en zoverder 
en dan de deeltjes onderzoeken totdat 
ze eenvoudig genoeg zijn om ze te 
onderzoeken (en dus totaal blind 
voor gehelen) niet beseft dat. hoewel 
zijn standpunt verdedigbaar is, niet 
beseft dat hij een IDEOLOGISCH en

zelfs METAFYSISCH standpunt in
neemt. N atuurlijk, ideologie en 
metafysika zijn hier verboden, dus 
het volstaat om ze te negeren. 
Studenten die zich schuldig maken 
aan wat Orwell "misdenk" (naar 
analogie met "m isdaad”) noemt 
wordsn gebuisd, dit is in.a.w. reine 
GEDACHTENKONTROLE. Deze defi
nitie ontlokte van een gerenomeerd 
wetenschapsfilosoof de ironische 
reaktie dat iemand met zo’n klare kijk 
op wetenschap stante pede tot rektor 
zou benoemd moeten worden. Zoals 
proffen die botweg stellen dat 
Aristoteles de ontwikkeling van de 
wetenschappen eeuwenlang heeft 
tegengehouden omdat hij uitging van 
zijn vooronderstellingen (vanaf de 
zeventiende eeuw deed men dat 
natuurlijk niet meer: toen was men 
p lo ts ob jek tie f) en dus een 
"verkeerde” fysika in stand hield. 
Zoals stageleiders bij de leerkrach- 
tenopleiding niet aanvaarden dat de 
toekomstige leerkrachten de nu 
geldende uitgangspunten van de 
ekonomie of gelijk welke dicipline 
in vraag stellen of zelfs lang haar 
hebben of het niet eens zijn met wie 
de inrichtende macht van een kursus 
is o f  w ordt. Z ich aanpassen 
(waaraan?) of stoppen, zo ekstreem 
stelt het zich reeds voor vele 
studenten. (De leerkrachtenopleiding 
is overigens gewoonweg schandalig: 
ik hoef geen pedagogen die mij één 
o f  ander waanzinnig psychologisch 
model in de strot duwen en dan 
pretenderen dat dit Wetenschap of 
zelfs Juist is! Ik wil helemaal niet 
leren hoe ik een klas moet 
konditioneren.) Zoals proffen die op 
een (multiple cho iseü) eksamen 
vragen of er jaarlijks meer of minder 
dan 100.000 w etenschappelijke 
publikatles verschijnen en in de 
kursus zowel schrijven dat er 
inderdaad meer dan 100.000 
publikaties verschijnen en een beetje 
verder dat het er 50 a 60.000 zijn. 
Zoals proffen die vragen uit een serie 
mogelijke antwoorden de twee 
"meest juiste" antwoorden te halen. 
Zoals proffen die op een eksamen 
ervan uitgaan dat een deel van een 
antwoord "toevallig juist" is en een 
nul geven. Zoals assistenten die 
studenten handelsingenieurs beoor
delen 'zoals dat in een bedrijf zou 
gebeuren".
Bovenstaande voorbeelden zijn en
kel gekozen uit w antoestanden 
vanwege de akademische overheden.

Jean-Marie Demeester voorzitter van 
de  SoR w as heeft deze de 
bevoegdheid naar zich toe getrok
ken, logisch, want het BSG lag op 
dat moment plat. Momenteel echter 
loopt er nogal wat volk rond in het 
BSG, en toch is er weer iets verkeerd 
gelopen. De praeses van het BSG en 
andere praesessen van verschillende 
studentenkringen hebben op eigen 
houtje een opvolger aangeduid. Dit 
druist in tegen een open beleid van 
de studentenvertegenwoordiging.
En daar is nu niets meer tegen te 
doen, want de SoR heeft op zijn laat
ste zitting de beslissing van het BSG 
bekrachtigd, en het ergste is dat het 
eigenlijk de bevoegdheid van de SoR 
te buiten gaat.
Nu komen we dan bij de nieuwe afge
vaardigde. Jean-Marie Demeester, de 
vorige voorzitter van de SoR, was 
gelijktijdig kandidaat met Koen 
Lefever en verloor. Nu heeft hij met 
de hulp van enkele kringen zich 
komfortabel kunnen installeren op 
een mooie plaats waar hij zich wel 
op zijn gemak zal voelen tussen al 
die rektoren. Maar waar ik een beetje 
bang voor ben is dat hij het beleid 
van de VLIR niet zal bekritiseren en 
te trachten een krachtige oppositie 
te voeren tegen de bovenvermelde 
wantoestanden. Ik heb eerder de

neiging te denken dat hij dat beleid 
zal goedkeuren en proberen te 
verdedigen aan de VUB. En dit moet 
ten allen kost vermeden worden. 
Maar men heeft ons de instrumenten 
(de politieke komissie) waarmee wij 
(en hier bedoel ik de gehele 
populatie van de VUB mee, dus u 
ook) oppositie konden voeren uit de 
handen genomen, en daar stel ik mij 
bepaalde vragen bij. Hoe is het 
gesteld met demokratie aan de VUB, 
een universiteit die er prat op gaat 
een demokratische instelling te zijn. 
Zelfs de studenten die door 
demokratische principes inspraak 
hebben gekregen, spelen nu zoals de 
politici en fiksen onder elkaar snel 
wat afspraakjes ineen en gooien zelf 
de d e m o k ra tisc h e  p rin c ip es  
overboord. Ik vrees het ergste voor 
de VUB als het zo blijft voortgaan, 
maar nu begin ik weer over het 
failliet van onze universiteit in al 
zijn geledingen, en daar wil niemand 
nog wat van horen. Maar dit is weer 
een prachtig voorbeeld en ik kan de 
kans niet laten voorbijgaan om de 
mensen daar op te wijzen, in de hoop 
dat men er eens deftig over nadenkt. 
Dan kan men later tenminste niet 
komen vertellen: "Wir haben es 
nicht gewusst!”
FVD

omdat die, aangezien deze zich hoe 
dan ook nog steeds in een machts
positie tegenover de studenten 
bevinden, de meest opvallende zijn. 
Ze zijn echter geenszins losstaand of 
alleenstaand.
Is de VUB dan echt een slechte 
universiteit? Ondanks de verschil
lende lichtpunten die er zijn, ja. Het 
is hoog tijd dat we ons afvragen of 
we eigenlijk nog de pretentie mogen 
hebben van ons "universiteit" te 
noemen.

Koen Lefever.
Nawoord: Bovenstaand pam flet is 
reeds enkele maanden oud, en 
inmiddels zijn mijn visies verder 
geëvo luee rd . De VUB heeft 
fundam enteel gekozen om haar 
m a a tsc h a p p e lijk e  fu n k tie  te 
beperken tot het afleveren van 
diplom a's. In een staat (België? 
Vlaanderen? Europa?) waar hoe 
langer hoe meer vrijheid verloren 
gaat (en de "traditionele" partijen 
zijn daar, indien we het louter 
p o li t ie k  b e sc h o u w e n , m eer 
v e ra n tw o o rd e li jk  v o o r dan 
bijvoorbeeld het Vlaams Blok!) kan 
de VUB enkel blijven bestaan indien 
ze "braaf" is. Na de vorige 
pa rlem entsv erk iez igen  wou de 
Studiekring Vrij O nderzoek een 
radikaal (van het Latijn "radix" = 
wortel, radikale is dus niet hetzelfde 
als ekstreem!) studie over de politiek 
in België wou uitbrengen, is dit door 
het rek to raa t geanekseerd  en 
verwaterd tot het platte "politiek 
zonder boe of bah", uit angst de 
bevriende partijen voor het hoofd te 
stoten.
De VUB kan geen alternatief bieden 
voor de huidige manier van politiek 
v o e re n .  Om e e n  e c h t  
maatschappelijk debad te vermijden 
o rg a n isere n  de ve rsc h ille n d e  
overheden kongressen waar "ieder
een" aan mag deelnemen, zolang ze 
niet te veel van het gewenste stand
punt afwijken. Goede voorbeelden 
hiervan zijn de "raadplegingen" over 
onderwijs in Europa en over het 
drugbeleid. (Op het onderw ijs- 
kongres waren de konklusies op 
voorhand geschreven en werden alle 
dissidenten stemmen gewoon ge
negeerd, op het drugsdebat werden de 
voorstanders van de depenalisatie 
gewoonweg uil de zaal gezet.) De 
VUB past door haar openingszitting 
af te schaffen (er zou eens iemand 
kritiek kunnen hebben) in wezen 
dezelfde politiek toe.
Sorry, mijn tekst is rommelig, maar 
ik had geen tijd meer om een volledig 
nieuwe te schrijven.

DEBED VUB BEGINT EEN NIEUW 
WERKINGSJAAR...
Misschien heeft U ons al opgemerkt in 
het cafetaria en het restaurant : wij 
zijn een belangenorganisatie van 
druggebruikers die momenteel bezig is 
met een petitie ter legalisering van 
drugs in verschillende stappen. Onze 
eerste vergadering zal plaatsvinden op 
woensdag 20 oktober in lokaal 4/F107 
om 20.00. Diezelfde middag zullen 
wij ook weer met onze petitie in het 
cafetaria staan, ongeveer gelijktijdig 
met het uitdelen van deze Moeial.
Alle geïnteresseerden naar 4/F107 
dus, gebruikers o f  niet-gebruikers, 
iedereen is welkom.
Zij die niet aanwezig kunnen zijn, 
maar toch informatie willen betref
fende druggebruik, drugmisbruik, ver
slaving, ...kunnen steeds bellen naar 
het nummer van Debed VZW : 
02/219.91.27.
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Maak u geen zorgen:

De derde wereld is slechts uw cadmium vervuild 
moestuintje

KODEWES of het KOmittee voor 
DErde WEreld Schuld organiseerde 
een studiedag op de VUB, onder
steund door stu d iek ring  V rij 
O n d erz o e k  en  U C O S , he t 
U n iv e r s i ta i r  C e n tru m  v o o r 
Ontwikkelings Samenwerking. In 
deze studiedag werd onderzocht wat 
de relatie is tussen de gezondheids
toestand van de derde wereld en de 
schuldenlast die zij moeten dragen. 
Medeorganistor Stefan Dewit stelt 
expliciet dat het komitee geen derde 
wereldorganisatie is. Het is eerder 
een internationaal pluralistisch plat
form dat aan sensibilisering tracht te 
doen gebaseerd op harde feiten. Een 
interview.
De s tu d ie d a g  van K O D EW ES 
ging over de re la tie  schuld en 
gezon dh eid  in  de d e rd e  w e
re ld . M en g a a t e r du s van uit 
d a t  he t g e z o n d h e id sp ro b lee m  
in deze co n tre ie n  g e re la te e rd  
is m et de  sc h u ld e n la s t van 
die landen . W at w a a r  s itu ee rt 
g ij de  o o rs p ro n g  v a n  d e  
schuld van de derde w ereld? 
Stefan Dewit: Begin de jaren zeven
tig begonnen verscheidene grote 
banken geld uit te lenen aan derde 
wereldlanden. Dit gebeurde niet zo
zeer uit humane overw egingen. 
Neen: er was een geldoverschot, dat 
niet direkt in de ekonomie kon geïn
vesteerd worden en dus niet ren
deerde. Als gevolg van de recessie 
van de internationale vrije markt- 
ekonomie van 1974-75 en van de 
langdurige depressie waarin deze 
ekonomie is vastgelopen (de groei
voet is meer dan half zo klein dan die 
van de periode 1948-73) is de vraag 
naar krediet vanwege de rijke indus
triestaten relatief minder geworden. 
De grote banken van deze landen 
beschikten over een overvloed van 
deposito 's, van geldkapitaal. Om 
winst te kunnen maken moesten ze 
die deposito's omzetten in krediet
verlening. Zij gingen dus op zoek 
naar klanten, naar bijkomende kredi- 
teurs. Zij zijn de wereld rondgetrok- 
ken en zijn bijkomende kredieten 
gaan smijten naar de derde wereldlan
den. Door het uit te lenen aan de 
derde wereld kon het wel opbrengen. 
De schuld die hiervan het gevolg was 
beperkte de regeringen in deze lan
den in haar mogelijkheden te inves

teren in de openbare sektor. 
Vervolgens zorgde de noodzaak om 
deze schulden af te betalen voor een 
middelentekort. Het Internationaal 
M untFonds (IM F) dat via 50% 
gekontroleerd wordt door de groep 
van zeven rijkste industrielanden (di 
de G7) waarin ondermeer de VS, 
Japan, D uitsland, Engeland en 
Frankrijk zetelen, fungeert als een 
soort contro leorgaan dat m oest 
nagaan of het geld wordt terug
betaald. Zij stellen dat zij de scheef
trekking als gevolg van de schulden
last op het juiste spoor willen hel
pen trekken. Men wil de landen met 
een schuldenlast helpen bij de afbe
taling daarvan door te streven naar 
een positieve betalingsbalans, zodat 
de schuldenberg stopt met groeien. 
Dat moet gebeuren door inkomsten 
van de uitvoer, waardoor buiten
landse deviezen het land binnenko
men. Het direkte gevolg daarvan is 
echter een devaluatie van de eigen 
munt aangezien de uitvoer dollarge- 
richt is. Bovendien is deze munt 
enkel bereikbaar voor bemiddelden. 
Dit leidde tot een verscherping van 
de kloof tussen arm en rijk, een pro
ces dat nog steeds niet is stopgezet, 
doch gewoon doorgaat. Het is dus 
duidelijk dat de invloed van het IMF 
niet tegemoet komt aan de noden van 
de bevolking. Een grote sociale 
onderlaag in een samenleving, en dat 
is een grote ar,e bevolkingsgroep 
geeft aanleiding tot epidemieën door 
het samenhokken in krottenwijken, 
ondervoeding en een gebrek aan so
ciale en hygiënische voorzieningen 
De schuldenalst is te hoog om die te 
kunnen organiseren.
De dynam iek van de te ru g b e 
ta l in g  heeft een  v e rg ro tin g  
van die sociale on d e rlaag  a ls 
g e v o lg ?
St. Dewit: Inderdaad. Om de schulden 
te kunnen afbetalen moeten enerzijds 
de inkomsten stijgen en tegelijk de 
uitgaven dalen. Het eerste impliceert 
de uitvoergerichtheid van de ekono
mie, zonder rekening te houden met 
de behoeften in eigen land. Het 
tweede heeft als gevolg dat de open
bare sektor drastisch besneden 
wordt, voor zover die al bestaat. 
Voor de gezondheid heeft dit als 
direkte implicatie dat de invoer van 
geneesmiddelen beperkt wordt. Een

voorbeeld daarvan vindt men terug in 
Zambia, waar de invoer van 'chlo- 
rikine', een medicament tegen ma
laria op vier jaar tijd terugliep met 
1000 %. In '82 werd er nog 400.000 
dollar aan besteed Terwijl dit in '86 
nog slechts 20.000 dollar was.
M aar is het niet m ogelijk dat 
e r  een re s is te n tie  vo o r het 
p ro d u k t  is o n ts ta a n , w a a r 
do o r het geb ru ik t e rv an  n u t
teloos gew orden is?
St. Dewit: Neen. Van resistentie 
voor dit produkt is geen sprake. Het 
dalen van de invoer is louter het 
gevolg van de politiek van het IMF. 
Andere voorbeelden zijn overigens 
legio. In Peru is het voor de lagere 
klassen onmogelijk geworden om 
minimale hygiënische normen te 
hanteren. Proper en drinkbaar water 
is er enorm  duur gew orden. 
Bijgevolg is het volledig zinloos 
om  bv de handen te wassen. 
Sterilisatie van het water door koken 
is immers onmogelijk wegens het 
duurder worden van brandstoffen. 
Benzine is bijvoorbeeld 3000% 
duurder geworden. Het direkte gevolg 
hiervan is dat een bijna uitgebannen 
ziekte als cholera opnieuw een epi
demie geworden is in Zuid Amerika. 
M omenteel zijn er ruw geschat 
400.000 gevallen terwijl het besmet 
gebied zich naar Centraal Amerika 
uitbreid.
Een ander voorbeeld doet zich voor 
in Tanzania, waar door het beleid 
gevoerd door premier Julius Nyerere 
de levensverwachting op 60 jaar 
werd gebracht. Daarvoor was die 
slechts veertig jaar. In de jaren '70 
gingen in Tanzania alle kinderen 
naar de lagere school. In '86 was er 
echter op aandringen van het IMF 
een devaluatie op de munt en door het 
besteden van 60% van alle exportin
komsten aan afbetaling van de rente 
door het land, een einde gekomen 
aan het gratis onderwijs en waren de 
prijzen van mais en rijst pijlsnel 
omhooggeschoten. Ziektes die men 
uitgesloten waande, kwamen terug
geslopen.
W a a rv o o r  w erd  het geld da t 
in d e r t i jd  geleend  w erd  do o r 
de  g ro te  banken  geb ru ik t?
St. Dewit: Het werd meestal niet 
gebruikt voor de ontwikkeling van 
het welzijn van de gehele bevolking. 
M eestal ging het naar prestigepro- 
jekten. De Fillipijnen zaten bijvoor
beeld opgescheept met een dage
lijkse afbetaling van 350.000 dollar 
tengevolge van een lening aange
gaan voor het 'Bataan-projekt'. Dat 
voorzag in de bouw van een 
kerncentrale. Er werd door 5 Britse 
banken 5,7 miljoen Britse pond 
beschikbaar gesteld, die werden 
terugbetaald op kosten van de open
bare sektor. U iteindelijk zijn er 
duizenden leerkrachten voor op 
straat gezet. Het projekt zelf is uit
eindelijk nooit uitgevoerd. De onder
grond van het terrein waar de kern
centrale moest komen was onveilig 
omdat er een aantal breuklijnen in la
gen. Dergelijke projekten tonen aan 
dat de geldstroom uiteindelijk enkel 
de bovenlaag van de bevolking ten 
goede komt, waarbij de lagere klas
sen voor de kosten opdraaien.
Dit zijn slechts voorbeelden die een 
globale tendens van verder afglijden 
in de onderontwikkeling schetsen. 
Ondanks alle inspanning zet die ten
dens zich verder in de richting van de 
totale ontreddering. Volgens Doro- 
thy Logie (Schotse arts verbonden 
aan Christian Aid, Engeland) zijn de 
gezondheidsuitgaven in de 37 armste 
landen per hoofd met zestig procent 
gedaald, terwijl de uitgaven voor

onderwijs daalden met 27%. Er is dus 
duidelijk sprake van een achteruit
gang in plaats van een ontw ik
keling. De ontwikkeling gebeurt dus 
in om gekeerde-richting. De lonen 
zijn in grote deleh van Afrika met 10 
a 15% gedaald, zónder rekening te 
houden met de inflatie!
Een van de onderw erpen  van 
de  s tu d ie d a g  is de po litiek  
van de farm aceu tische  b e d rij
ven . E r  w o rd e n  b l i jk b a a r  
toch nog m ed icam en ten  v e r
spreid  in de derde w ereld?
St. Dewit: Op dit moment zijn er om 
en bij de duizenden verschillende 
m edicam enten in om loop. Het 
grootste gedeelte daarvan is volledig 
overbodig. Er zijn een 300-tal 
basism edicam enten die kunnen 
voorzien in de medische behoeften. 
Het astronomische aantal dat werke
lijk in omloop is maakt duidelijk dat 
de politiek erop gericht is om medi
camenten op 'de markt' te droppen. 
Daarbij is het welzijn van de gebrui
ker van secundair belang. Een van de 
meer extremere voorbeelden is het 
medicament 'Depo Provera'. In '84 
kwamen bij de Verenigde Naties 
klachten binnen als zou het voorbe
hoedsmiddel Depo Provera (prikpil) 
in Zuid-Afrika ingespoten worden bij 
zwarte vrouwen zonder hun medewe
ten. Dit produkt wordt geproduceerd 
door de Amerikaanse firma Upjohn. 
De firma kreeg uitvoerverbod opge
legd. Om dit te ontlopen werd het 
geproduceerd in België, met name in 
Puurs en in Canada. Depo Provera 
wordt op grote schaal toegediend op 
zwarte vrouwen in het kader van de 
gezinsplanning van de regering. 
Waarom? Bij vele leden van de 
Nationale Partij leeft de schrik voor 
een zwarte bevolkingsexplosie, als 
de geboortetrend bij zwarte de zwarte 
bevolking op dezelfde manier blijft 
toenemen, dan zullen blanken tegen 
de eeuwwisseling nog slechts 11% 
van de bevolking van Zuid-Afrika 
uitmaken (nu is dat nog 18%). Via dit 
soort maatregelen wil men die trend 
tegengaan. Depo Provera bevat een 
synthetisch hormoon en wordt inge
spoten. het maakt de vrouw on 
vruchtbaar voor 3 of 6 maanden, 
naargelang de dosis. Het is hier ver
boden omwille van de schadelijke 
bijverschijselen ervan, waaronder 
hevige pijnen in verschillende delen 
van het lichaam. Het verbieden van 
het medicament impliceerde het ach
terblijven van grote stocks die niet 
verkocht mochten worden. In de 
Verenigde Staten is de prikpil als

contraceptief middel verboden: het 
zou borst- en baarmoederhalskanker 
kunnen veroorzaken. Ingespoten 
tijdens de zwangerschap zou het de 
kans op misvorm ingen van de 
geslachtsorganen en hartdefekten bij 
de foetus verhogen. Neveneffekten 
op korte termijn kunnen ook zijn: 
haaruitval, depressie, zware bloedin
gen, misselijkheid, stoornissen in 
de leverfunktie,... Een op 20 zwarte 
vrouwen in Johannesburg die een ge- 
boortekliniek bezoeken, krijgt de 
prikpil. Gezinsplanning is zo een 
middel om apartheid verder levens
kansen te geven. Of waar een firma 
in België zoals winst uit slaat! Het is 
opmerkelijk hoe de geschiedenis 
zich herhaalt, In de jaren zestig en 
zeventig trad hetzelfde verschijnsel 
op met pesticiden, die hier verboden, 
daar op de markt werden gedumpt. 
B l i jk b a a r  is h e t p ro b le em  
v an  de o n d e r o n tw ik k e l in g  
ingebed in de s tru k tu re n  van 
de w e re ld e k o n o m ie . In  het 
k a d e r van S tu den t A id heeft 
d it j a a r  een d iscussie  p la a ts  
gevonden over de z involheid  
van  o n tw ik k e lin g s h u lp  o m 
d a t vee la l d ie  h u lp  te k o r t  
schie t. K lop t het d a t de o n t
w ik k e l i n g s o r g a n i s a t i e s  
veelal een o n derdeel van het 
p rob leem  vo rm en?
St. Dewit: Sinds een jaar bestaat er 
een overleg tussen organisaties 
(derde wereldorganisaties en komi- 
tees) die op het vlak van de schuld 
aktief zijn. Heel wat akties werden 
ondernomen en er hoeft geen tegen
stelling te zijn tussen het onderteke
nen van een petitie van Broederlijk 
Delen en het verdedigen van een ra- 
dikaler standpunt als een onvoor
waardelijke kwijtschelding van de 
schuld. Toch willen wij als Kodewes 
onderlijnen dat elke maatregel tot 
verlichting van de schuld, ook 
gedeeltelijk welkom is, zolang het 
maar over een reële schuldverlich- 
ting gaat. Kwijtschelding zonder 
meer kan neerkomen op een cadeau 
aan de diktatuur en de lokale elite en 
niet aan de bevolking van een derde 
wereld. Een bijkomende eis kan dus 
zijn, de inbeslagname van de bank
tegoeden, eigendommen en verduis
terde rijkdommen van bijvoorbeeld 
een Mobutu in Zaïre. Het ABOS 
(Algemeen Bestuur voor Ontwikke
lingssamenwerking) van de Belgi
sche staat steunt in haar werking 
vooral prestigeprojekten zoals in 
het bovenstaande beschreven. Dit 
gebeurt ondermeer doordat het ABOS 
vervolg op pag. 4 __________________

Susan George:
"De Schuldenlast een kanker"

Voor de banken is er geen schuldenkrisis meer. Zij hebben 
hun zakken gevuld door de terugbetalingen. Ook voor de 
elites in de derde wereld is er geen krisis. Die leiden niet onder 
de schuldenberg, die hebben ervan geprofiteerd om te 
besparen in de openbare sektoren en hebben meer middelen 
voor de p rivesek toren  gekreëerd. Zij hebben hun 
privéscholen, -hospitalen, -vervoer, -woningen,... Zij geven 
niets meer uit voor sdholen waar een tekort is aan boeken, 
voor ziekenhuizen die een tekort hebben aan medicijnen en 
personeel,... en het fortuin dat zij vergaren, hebben zij op 
buitenlandse bankrekeningen staan. Als de plaatselijke munt 
devalueert op bevel van het IMF en de wereldbank, worden de 
plaatselijke elites autom atisch rijker omdat hun fortuin 
genoteerd staat in dollars en de dollar staat veel hoger 
genoteerd dan het plaatselijke geld."
"Ik denk dat de laatste tien jaren de situatie meer lijkt op het 
opkomen van kanker. Iets dat meer dan 10 jaar duurt is geen 
krisis meer. Wij bevinden ons dicht bij iets dat zich 
geïnstalleerd heeft en dat absoluut chronisch is geworden. En 
het is een krisis van de armste volkeren ter wereld."
Susan George is kodirectrice van het Transnationaal Instituut 
in Amsterdam en publiceerde verscheidene toonaangevende 
werken over de schuldenlast van de derde wereld.
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Eieren... 
voor Pasen Overwin je xenofobie
Een bestaansmanifest?Wat, Wie doet 
(er) M&E ?
Er was eens...
...en zo gebeurde het dat er op een 
mooie regenachtige winteravond een 
onooglijk ding te vondeling werd ge
legd in een mandje aan de deur van 
Bob Coecke. De onechte vader van 
M&E, want zo heette deze verstote
ling. keek ernaar en zag dat het goed 
was. Op een briefje dat samen met 
deze boreling in een mandje lag stond 
tevens welke andere familieleden zorg 
voor hem dienden te dragen, kwestie 
van een evenwichtige, degelijke en 
goede opvoeding te krijgen. De an
dere familieleden zijn :

S onja .....de onechte
moeder Voorzitter van M&E

Ronny.....de plaatsvervangende va
der en ondervoorzitter (Moka met 
Room)

Haroun.....de okapi
Guy.....Ice Guy
Domenico....D'ouwe Egbert 
enz... Stiefbroers of adoptieleden 

van M&E
BoB zelf.....vader-af wegens drukke

zakenreizen en penningmeester van 
M&E.
Wie of wat is M&E nu?
M&E staat voor-na diepgaand onder
zoek naar de origine van deze banne
ling, Bedrijvers der Muziek en Het 
Creatieve experiment.
M&E is een zuigeling die enkel en al
leen maar wenst gevoed te worden aan 
de borst van Moeder Initiatief. Een 
pasgeborene die schreeuwt om aan
dacht voor het creatieve aspect in de 
culturele richting, meer bepaald het 
creatieve aspect van het creatieve : het 
experiment. Een bastaardkind dat niet 
wil spelen met kinderen die zich 
alleen maar willen bezighouden met 
de reeds veelvuldig aanwezige 
folkloristiche activiteiten en die maar 
al te graag verstoppertje willen spelen

m e t  a l l e  s o o r t e n
minderheidskunstvormen. En als U 
bovendien deze uk de kans geeft een 
groter kind te laten worden zal het 
pogen een kader te scheppen waarbij 
mensen, kandidaten zoals U en ik, hun 
artistiek ei kwijt kunnen en ze later 
eventueel gerealiseerd zien. Dit kan 
met behulp van gelden uit winstge
vende activiteiten, jeremiades via "De 
Moeial", sponsoring, samenwerking - 
reeds bestaande- met de dienst 
Cultuur, BLO, Radio Campus (ULB) 
en vooral niet te vergeten, de voorde
len als studentenkring. Er zal 
gepoogd worden, wij sturen ons kind 
voorop, middels bovengenoemde 
kanalen lokalen vrij te krijgen waar 
bepaalde projecten, werkgroepen e.d. 
kunnen doorgaan. Het is ook 
m o g e l i jk  m e n s e n  m e t 
gemeenschappelijke ideeën samen te 
brengen zodat ze in groep muziek
stukken, theaterstukken, multimediale 
evenementen van welke aard dan ook 
zouden kunnen opgevoerd worden. 
Heb je zelf een idee, een voorstel, iets 
te tonen, te bieden, doe het in een 
zuigfles en geef het aan M&E. Hij zal 
U later zeggen of de pap hem ge
smaakt heeft, buurrph.
Hans Christia 'n Anderen.
De afgelopen weken heeft M&E goed 
geboerd en zou dus graag de volgende 
aankondiging willen doen :
Op 20 oktober : M&E, DE PAUS 
DOET MEE.
"M&E (bedrijvers van de vrije muziek 
en het kreatieve experiment) presen
teert op woensdag 20 oktober in de
BSG-zaal de "Mindless- head-on- 
headless-body party", ofwel een echte, 
o n v e rv a ls te  "T ech n o -H o u se - 
Industrial -Avantgarde- Ambient- 
Bodypaint totaalfuif". Modellen, 
bodypainters. freaks, w eirdo'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.

M&Estival...
Onder het motto: "Omeletten worden 
teruggestuurd", heeft M&E de koppen 
bij elkaar gestoken en da de pap, de 
buikloop en de verse pampers kwam 
M&E lekker ruikend en goedgeluimd, 
op de proppen met een heel mooi 
voorstel, met name het M&Estival. 
M&Estival: er worden groepen ge
zocht (allerhande groepen, ook begin
nende zijn welkom) om via een ses- 
sion/concours hun muzikaal ei te bak
ken, stoven of koken voor een moge- 
lijk-hopclijk-publiek. De groepen die 
door M&E en familie na rijp beraad 
worden uitgekozen, kunnen hun drie 
beste nummers kommen doen. M&E- 
vuile altruïst- vertelde me verder dat 
er ook sprake zou zijn van een jury 
waaronder leden die iets met muziek 
te maken hebben. Want wij -en niet 
M&E, luierik- zijn reeds met onder- 
handelingen begonnen met sponsors, 
muzikanten enz...
In welk kippenhok kan ik mijn ei 
kwijt?
Het M&E kippenhok natuurlijk. Hoe 
moet het ei eruitzien?
Je stuurt een cassette (goed beluister- 
baar) of een demo met drie nummers 
in de volgorde van uw eigen voorkeur 
op, oftewel ongeveer 15 minuten mu
ziek. Je vermeldt je naain of die van 
de groep en het best bereikbare adres 
en telefoonnummer.
Hoe gaat de M&E-familie te werk?
Elk M&E familielid luistert individu
eel en aandachtig naar wat jij te 
bieden hebt en aan de hand van een 
ingenieus puntensysteem gaan we dan 
later al de punten die de verschillende 
groepen van de verschillende M&E 
leden gekregen hebben, optellen. De 
toen groepen, solisten, enz. die de 
meeste punten behaalden worden dan 
verwittigd om op een bepaalde datum 
aanwezig te zijn op het M&E-festival. 
Let w e l: Omeletten worden onverbid
delijk teruggestuurd!
M&E haat immers omelettèn. met of 
zonder champignons.
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Sektor van de VUB en die van ons 
Belgenland afspeelt. De kloof tussen 
arm en rijk wordt gewoon groter en de 
marginalen worden geviseerd omwille 
van hun marginaal zijn en dus worden 
ze gemarginaliseerd. Uit dit alles kan 
men enkel concluderen dat onze stu
dentenvertegenwoordigers eigenlijk 
niet weten waar ze mee bezig zijn, ten
zij ze enkel aan hun curriculum en het 
lekker eten na de SoR-vergaderingen 
denken natuurlijk. Wie beseft dat er 
een malaise is en als men het beseft, 
hoe diep is die dan in ons denken en 
handelen verankerd? Dit alles hoeft 
natuurlijk niet te betekenen dat men 
een wanbeleid moet voeren en grote 
financiële putten maken. Het is in 
eerste instantie de 'lamme schaap'- 
mentaliteit die de boel verziekt. En in 
een kudde schapen zijn geen wolven 
toegelaten. Maar wat kunnen wij 
anders zijn in dit kalotenland? Het 
enige juiste uitgangspunt dat in de 
huidige atmosfeer van onvrede en 
gevoel van onmacht gerechtvaardigd 
is, is een radikale in vraagstelling van 
het hoe en w aarom van de 
studentenvertegenwoordiging. Het 
komt er in eerste instantie op aan om 
dingen te bereiken in plaats van 
simpelweg mee te doen aan de stoe
lendans waar men hier op de VUB zo 
goed in is. Met goede bedoelingen en 
een energievolle inzet komt men er 
niet meer. Het is niet langer voldoende 
te proberen en uw best te doen. 
Pragmatische standpunten bestendigen 
de impasse. Vele studenten en hun 
vertegenwoordigers weten dat hun 
huidige inspraakm ogelijkheden 
voortvloeien uit de jarenlange 
s tu d e n te n s t r i j d  v o o r  de 
democratisering van het onderwijs de 
haar hoogtepunt kende in de studenten

H et versch il tussen  een b a 
che lo r en een vrijgezel
Ongetwijfeld heb je ze al opgemerkt: 
de luidruchtige, exotische. Engels
sprekende V .U .B.-studenten van 
Vesalius College. Wie zijn ze? Waar 
komen ze vandaan? Wat doen ze 
hier?
Een kennismaking.
Vesalius College werd opgericht als 
een onderdeel van de V.U.B, in 
1987. Vesalius College werkt o.a. 
nauw samen met Boston University 
(een gereputeerde A merikaanse 
universiteit met afdeling te Brussel). 
Vele studenten van Vesalius College 
komen uit de internationale gemeen
schap in en rond Brussel. Daarnaast 
kom en elk sem ester zo'n 25 
Amerikaanse studenten via uitwisse
lingsprogram m a's naar Vesalius 
College. In totaal zijn er enkele 
tientallen nationaliteiten vertegen
woordigd (de Zweden voeren de lijst 
aan met ongeveer 15%, gevolgd door 
de Belgen — vaak gaat het om 
"internationale" Belgen— . en de 
Amerikanen). Ook de profs komen 
uit alle mogelijke windstreken (met 
illustere alma maters als Tübingen, 
M ichigan, B oulder, S tanford, 
Harvard, Berkeley, en ook de 
V.U.B., natuurlijk)
Het universitaire onderwijs aan 
Vesalius College wordt in het Engels 
gegeven en sluit aan op het hoger se
cundair onderwijs (in de V.S. de 
"high school"). In vier jaar kunnen 
de studenten de graad van "bachelor" 
halen, met "majors" die gaan van 
toegepaste econom ie ("Business 
Economics") tot literatuur. 
Essentieel voor het onderwijs in 
Vesalius College is de nauwe relatie 
tussen student en docent. Geen mas
sale ex-cathedra-lessen dus, maar on
derwijs in kleine groepen, met grote

akties van '68. Hetgeen zich nu af- 
speell maakt een evaluatie van de uit
voering van die democratisering en 
haar gevolgen (ook op akademisch ni
veau) noodzakelijk.
De democratisering van het onderwijs 
laat zich onderverdelen in twee eisen: 
enerzijds de inspraak en anderzijds de 
toegankelijkheid van onderwijs voor 
iedereen die dat wenst. Deze twee ei
sen vinden elkaar in de Sociale Raad. 
Door de inspraak van de studenten be
slissen deze over het gebruik van de 
gelden die dienen om de toegankelijk
heid (betaalbaarheid) van de universi
teit te garanderen. Momenteel wordt 
die democratisering echter ingevuld 
als volgt: door de vermindering van de 
subsidiepot komt de toegankelijkheid 
meer en meer in het gedrang en de 
laksheid van de studentenvertegen
woordiging keurt een afbraakpolitiek 
die hiervan een gevolg is goed. Er 
wordt bij dit alles niet nagedacht over 
de onderliggende oorzaken. De demo
cratisering keert zich tegen zichzelf. 
Algemeen wordt aangenomen dat de 
studenteneisen teruggaan tot de syndi
cale studentenbeweging van '68, waar 
de democratisering afgedwongen 
werd. (de VUB bestond toen nog niet). 
Minder bekend is echter dat de twee 
eisen terug te voeren zijn tot de naoor
logse wederopbouwperiode. Het wes
ters industrieel bastion wou de onder 
andere tijdens de oorlog opgedane 
technologische kennis verder ontwik
kelen om deze toe te passen in de 'in 
vrede' levende samenleving. Hiervoor 
was een massa hooggeschoold perso
neel nodig dat bovendien ervaring had 
met betrekking tot ons democratisch 
samenlevingsmodel. Deze discussie 
speelde zïch reeds af begin de jaren 
vijftig. Het is dus naïef te denken dat 
zowel de openheid van het onderwijs

aandacht voor zelfstandig en kritisch 
werk. zoals het schrijven van papers en het voeren van uiscus- 
sies in de klas. Inhoudelijk moet het 
onderwijs niet onderdoen voor dat 
van de Nederlandstalige faculteiten 
van de V.U.B. Voor mijn economie- 
cursussen bijvoorbeeld gebruik ik de 
top-handboeken die op goede 
Amerikaanse uniefs worden gebruikt 
—en waarop de profs in de E.S.P.-fa- 
culteit zich baseren voor hun colle
gedictaten. Trouwens, heel wat 
V esalius-cursussen worden door 
V.U.B.-profs gedoceerd. Studenten 
worden enkel toegelaten als ze in 
hun vaderland voldoen aan de 
voorw aarden  om un ive rs ita ir  
onderwijs aan te vatten. Vesalius- 
alum ni zijn  al toegelaten tot 
verschillende hoogstaande masters- 
opleidingen over de hele wereld. Je 
kan zonder meerkost cursussen van 
V e sa liu s  C o lleg e  v o lg e n ; 
toestemming van je decaan volstaat 
(een aantal cursussen worden enkel 
aan Vesalius College gedoceerd, o.a. 
cursussen over de geschiedenis van 
de U.S.A. — raadpleeg de Vesalius- 
catalogus voor details).
Een bron van vele misverstanden is 
het inschrijvingsgeld. Het inschrij
vingsgeld voor twee semesters aan 
Vesalius bedraagt ongeveer 200.000 
frank. Dat is veel, maar niet meer 
dan wat de gemeenschap betaalt voor 
een subsidieerbaar V.U.B.-student. 
Naast je 12.500 frank inschrijvings
geld krijgt de V.U.B, immers per stu
dent een subsidie van zowat 200.000 
frank per jaar (het precieze bedrag 
verschilt per opleiding). Deze subsi
die wordt natuurlijk gefinancierd 
door de belastingbetaler. De 
studenten van Vesalius College 
worden niet gesubsidieerd (en kosten 
de belastingbetaler dus niets). Om 
hun un iversita ire  vorm ing te 
financieren moeten zij dus een hoger 
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als de inspraak louter vanuit menslie
vend standpunt werden verwezenlijkt. 
Het is enkel en misschien wel vooral 
omdat de belangrijkste belangengroe
peringen zich konden vinden in deze 
eisen dat eraan tegemoet werd geko
men. Als gevolg hiervan studeren wij 
nu op massauniversiteiten die in woor
den willen onderwijzen tot zelfstandig 
denkende individuen, doch die in de 
praktijk meer en meer gericht zijn op 
de zogenaamde 'vocational training', 
de opleiding tot beroepsgerichte 
radertjes. Tegenwoordig bent u geen 
individu meer, doch wordt u 
geklasseerd onder de noemer 'human 
capital'. Het is hel neuraal netwerk van 
uw brein dat telt. niet uw wezen, (deze 
tendens is expliciet geworden in het 
Memorandum on Higher education in 
the European Community en zet zich 
nu door in een beleidstekst naar 
aanleiding van de wijziging van het 
organiek reglement, zie elders in deze 
M o e ia l) .  A ls de s t u 
dentenvertegenwoordiging geen af
doend alternatief biedt aan deze ten
dens in eerste instantie door van de 
akademische overheid te eisen dat zij 
zich verzet tegen de politiek die haar 
naar de maatstaven van het bedrijfsle
ven kneedt, dan draagt zij enkel bij tot 
de verdere afbraak van de Vrije 
Universiteit in haar van buitenaf ge
stuurd wordingsproces tot superhoge- 
school. In dat geval heeft zij geen be
staansrecht meer en keert zij zich 
tegen haar o o rsp ro ng : de 
studentenbeweging. Maar helaas zit 
ook daar niet alles snor, maar ja, wij 
kunnen niet alles tegelijk zeggen 
nietwaar.
Jack Van Handenhove, 
burolid Studiekring vrij onderzoek
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de derde wereld een peulschil. In feite 
kampen ze dus met een soortgelijk 
probleem. Echter: ook Clinton is

ven. Dit gebeurt ondermeer doordat het 
ABOS geld stort in een gemeenschap
pelijk fonds dat beheerd wordt door de 
wereldbank. Op die manier doet zij 
onrechtstreeks mee aan de politiek van 
die wereldbank, doch ook haar eigen 
projekten vertonen hetzelfde euvel. Een 
waterpompenprojekt in Zimbabwe, 
waar 200 miljoen BEF voor werd 
gevraagd, is uiteindelijk niet door
gegaan omdat het niets opbracht voor 
de exporteurs. Daarvoor is het door het 
ABOS geweigerd. Hetzelfde is gebeurd 
voor een scholingsprojekt in Rwanda. 
Is e r  volgens u nog hoop voor 
de derde wereld?
St. Dewit: Tja, er bestaan genoeg mid
delen en de nodige technologie om de 
hele wereld te voorzien in gezondheid 
en voedsel. In het rapport T he State 
Of The World's Children' berekent 
Unicef de kost om zeven doelstellingen 
die de massale kindersterfte tegengaan 
op 20 miljard dollar. Deze doelen zijn 
onder meer de rechtstreekse verminde
ring van kindersterfte door aanpak van 
de belangrijkste ziektes, vermindering 
van de moedersterfte, toegang tot 
zuiver drinkwater en sanitair voor 
iedereen enz. Iedereen kent het eenvou
dige middeltje van suiker en zout opge
lost in water (oral hydration therapy) 
dat -zeer goedkoop uitdroging door 
diarree kan voorkomen. De schuld is echter een beslissende schakel in het 
verder ontwikkelen of het tegen gaan 
van onrechtvaardige en onmenselijke 
toestanden. Er is in de nabije toekomst 
echter geen hoop op verbetering. De 
totale schuldenlast bedraagt 1300 
miljard dollar en blijft verder stijgen. 
Daar moet overigens bij worden op
gemerkt dat alle landen van de wereld 
schulden hebben. De schuld van de 
VSA alleen al bedraagt 10.000 miljard 
dollar. Daartegenover is de schuld van
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genoodzaakt te besparen en zal dat ook 
bij voorkeur doen in de openbare sek
tor. Deze tendens maakt overigens 
reeds langer opgang. Het is reeds lan
ger bekend dat je  in Amerika in een 
ziekenhuis niet behandeld wordt als je 
niet kunt aantonen dat je ervoor kunt 
betalen. Ten opzichte van de jaren '80 
zijn er 50% minder kinderen ingeënt 
tegen kinderziekten. De levensomstan
digheden van de onderste bevolkings
lagen zijn zelfs zo verergerd dat ziekten 
als cholera terug opgang beginnen te 
maken in ghetto's als de Bronx in New 
York.
De sch u ld en last in  de d e rde  
w ere ld  verto o n t du s dezelfde 
dynam iek als in onze, w esterse 
of eerste  con treien?
St. Dewit: Inderdaad. Ook in eigen 
land vormt de schuld een struktureel 
probleem. Het Universitair ziekenhuis 
van Gent heeft een schuld uitstaan bij 
de Kredietbank die moet terugbetaald 
worden tegen 13% interest. Het zie
kenhuis ging een lening van 3 miljard 
fr. met overheidswaarborg aan om de 
toenmalige financiële moeilijkheden te 
boven komen. Dit jaar betaalde het de 
eerste aflossing. Ook de inkrimping 
van de budgetten voor volksgezondheid 
bemoeilijken de sanering van het zie
kenhuis. Het UZ Gent lijdt een mil- 
joenenverlies: afvloeiingen zijn dan 
ook onvermijdelijk. Daardoor zijn zij 
kwasi falliet en staan er 500 banen op 
de tocht. En als er bespaard wordt door 
de regering zal dit in de toekomst meer 
en meer in de sociale sektor moeten 
gebeuren, tenminste in de huidige ge- 
dachtengang van onze regeerders...

interv. Jack Van Handenhove 
Sifried Praille De M oeial l ld e  jaargang - numm er 2 - 20 oktober 1993
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“H E T G R O T E  O NG EDU LD !” 1993
Een nieuwe lichting realisators heeft de schooldeur achter zich gesloten en beklimt de 
scène van de professionele wereld...op zoek naar mogelijkheden en middelen om hun 
talenten verder te ontplooien, op zoek naar de kans om hun dromen in beelden te vatten. 
Tijd dus voor een tweede défilé van eindwerken, tijd voor ‘ Het Grote Ongeduld!' 1993.
Een hele avond lang kan iedereen zich volop verdrinken in deze beeldenstroom, de 
producten van de laatstejaarsstudenten van Vlaamse en Franstalige Filmscholen, zoalsSt. 
Lucas Brussel, Hitcs.Kask Gent.Narafi, In tad, Insas.
Een verzameling van de meest ongewone en verrassende kortfilms, én van de meest 
uiteenlopende: kronkelende animatiefilm, ruwe documentaire, sprankelende fantasie.
Een unieke gelegenheid voor al wie werkzaam is in de audiovisuele sector om een indruk 
op te doen van hoe elk van deze studenten door een feilloze beheersing van de techniek, 
via de beeldtaal, de creativiteit de vrije loop laat.
Ongetwijfeld zijn deze jonge talenten al te dikwijls gebonden door te beperkte middelen, 
door een chronisch gebrek aan tijd, door een chronisch gebrek aan oefening... maar in de 
beperking toont zich dikwijls de meester. De kunst is dan ook geen hard oordeel te vellen 
maar de sluimerende beloften te ontdekken.
Het Grote Ongeduld wordt, nog meer dan vorig jaar, de ontmoetingsplaats voor 
debutanten en arrivés, voor aspirant-regisseurs en productiekernen, en voor al wie zijn 
hart verpand heeft aan de beeldcultuur!

Org.Trefcentrum Y' • Dienst Kuituur & GAS Cultuurwetenschappen VUB 
m.m.v. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap,administratie kunst, Ministerie van 
Onderwijs, ASLK

Woensdag 27 oktober 1993 - 20u ■ Aula Q ■ 100 bf.

HET “BACK TO  (BACK) FESTIVAL  
(for free ■ for love, peace & music)"

8 , 9  en  10 n o vem b er 1993  • 21 u K u ltu u rka ffee  ■ g ra tis

Er had liefde kunnen zijn, er had vrede kunnen zijn, maar muziek was er al en blijft. 
Waarschijnlijk omdat het laatste gemakkelijker -en- te commercialiseren is.
Zoals 'back to (back)...' impliceert, gaan we even naar toen de mensen nog konden spreken 
(zoals de dieren dat ooit gedaan hebben). Feitelijk projecteren we toen naar nu omdat het 
nog niet anders kan. Dank de uitvinders van de bewegende hiërogliefen voor deze 
mogelijkheid en kom 3 nachtenachterelkaar enkele van onze geestelijk-muzikale voorvaders 
en -zonen bekijken en beluisteren in het KK, gratis dus, 
zodat eerbiedig (uit onbegrip maar bewondering) en rug aan rug (door het vele volk) vele 
glazen (omdat de inkom gratis is en omdat ‘t  plezant is) kunnen geheven worden ter ere van 
hen.
Trek je 'kleren' van je  lijf en herontdek de liefde in en om de gebouwen van het KK, 
het is herfst maar dat geeft niet want er is centrale verwarming.
DUS: GRUP JE LAATSTE KANS OP LOVE, PEACE 4 MUSIC VQfiR 2000 NA XUS.
De dienst kuituur houdt van u en u it d it door u gratis te entertainen, duidelijk?: GRATIS!

PROGRAMMA: 
narratieve films of bijna: 
ma 8 nov: 
di 9 nov:

200 motels(F Zappa), Head (Monkees, Zappa),More (P Floyd) 
Quadrophenia (Who), Performance (Mick Jagger), Butterflyball (Deep 
Purple)

conce rtfilm s: 
w o 10 nov: Monterey pop, Concert for group and orchestra (Deep Purple) 

Jimi plays Berkeley (Hendrix), Feast of Friends (Doors)
—onder voorbehoud, dus enkele variaties of extra's zijn m oge lijk-

labo jfprmntl flm

woensdag 24 november 1993 om 9u30 ülmcoloquium 3 Days of the LEF (Labo xprmntl 
dm)

Toepasbaarheid van de theorien van'Charles S.Pierce bij de studie van film.
Cineasten 'Belgan afvalbak van kuituur' ?
Voorstelling film ’Sjaan' jan de breucker

k r e a t i e v e  a t e l i e r s

Inschrijven is nog mogelijk, telkens 5 minuten voor de aanvang van de cursus.

Inform atie en in s ch r ijv in g e n :
Dienst Kuituur 02/641 23 25 of 23 26 

D a ta : wekelijks, behalve in de vakantieperiodes
P laa ts : Galery'
P r ijs : 500bf. voor VUB studenten en personeel

1500bf. voor gewetensbezwaarden en werklozen 
2500bf. voor alle anderen

Zwart/w it fotografie Maandag van 19 tot 22u Jurgen Rogiers, monitor

Theater Maandag van 19 tot 22u Rudi De Smet, monitor

Modeltekenen Donderdag van 19 tot 22u Oswad Kuijken, monitor

j 1,11 ■■ ■
e X p o

EDWARD SH ER IFF C U R TIS  (1868-1952) 
FOTOGRAVURES - The North American Indian

15 o k t. to t 30 nov. 1993 • G a lery ' en  KK • ie d e re  w erkdag 11u30 to t  17 u

Film
dinsdag 16 november 1993 - Aula QB
In het kader van de fototentoonstelling over Curtis worden tevens drie uitzonderlijke 
documentaire films vertoond door of over Edward Curtis

In  th e  land  of th e  w a r  c a n o e s : K w a k iu tl ind ian  life  on th e  N orthw est 
C oast
Edward S. Curtis (47 minuten)
Uigegeven en restored door George Ouimby and Bill Holm.
Een saga over het leven van de Kwakiutl indiaan, gefilmd in 1914 in Vancouver Island, 
British Columbia, Canada.

T h e  linage m aker an d  th e  Ind ians  (17 minuten)
Uitgegeven en restored in 1973 door George I. Quimby, Bill Holm and David Gerth 
Deze film toont hoe de fameuze pionier-fotograaf, Edward S. Curtis de eerste 'full-length' 
documentaire film over de Native American langs de Noordwest kust draaide.

Th e  s h ad o w  c a t c h e r : Edw ard S. C u rtis  an d  th e  North A m erican  Ind ian
(88 minuten)
T.C. McLuhan, Director/Producer
Een film over Edward S. Curtis, fotograaf, anthropoloog en filmmaker, die gekenmerkt wordt 
door de Kwakiutl dansers, een Navajo Yebechai Ceremonie en Curts eigen inwijding in de 
Hopi Snake Fraternity.
De soundtrack bestaat uit originele indianenmuziek en hedendaagse Comanche variaties.

Q-Concerten
HET KUIJKEN KW ARTET

M aandag 25 okt. 1993  - 2 0 u -  A u la  Û A

Het Kuijken Kwartet werd opgericht in 1986 en bestaat uit de broers Sigiswald (Viool I) en 
Wieland Kuijken(cello), de altiste Marleen Thiers ( de vrouw van Sigiswald) en François 
Fernandez (viool II). Zij verwierven allen, wereldfaam met hun historische benadering van 
de oude muziek, o.m. door hun fundamentele arbeid op authentieke instrumenten bij La 
Petit Bande (het barokorkest dat Sigiswald in 1972 oprichtte).
De laatste tijd verlaten zij met het Kwartet enigszins de barokmuziek, en concerteren zij uit 
het repertoire van Hayden en Mozart : een verfrissende benadering die in december '93 
bekroond zal worden met het verschijnen van een CD-box mei de 6 Kwartetten, aan Hayden 
opgedragen van W.A. Mozart.

Programma

F J . Hayden, Kwartet op.74, n °  1 in C(1793)
Allegro - Andantino(grazioso) - Menuet - Finale (Vivace)

W.A. Mozart, Kwartet in D, K.V.499 (Hoffmeister, 1786)
Allegretto - Menuetto - Adagio - Molto allegro 

FJ . Hayden, Kwartet op.74, n °  3 in g ('Reiterquartett', 1793)
Allegro - Largo assai - Menuet - Finale (Allegro con brio)

OPEN PODIUM
De beste stuurlui staan nog altijd aan wal, ook in het KK. Call it what you want. Het podium 
staat er nog steeds, alsook de piano, de drum, de versterkers en de kleine zanginstallatie. 
Aspirant-muzikanten, kom gerust af, volleerde zijn evenzeer welkom. Kunde gaaget beter? 
no problem. Ook nieuwe muziekinstrumenten zijn welkom.
Vrij podium -free podium - concert • gratis podium - repetitie- jamsessie- soundcheck • 
voorprogramma • bisnummers • festival • improvisatie • vrije expressie - experiment -

THE EX (NL) & TOM CORA (USA)
The Ex is  ontstaan in volle punkperiode(1979) en is sindsdien zijn eigen verrassende weg 
ingeslagen. Een konstante is dat zij steeds met andere muzikanten samenwerken en dit 
resulteert in een openheid naar nieuwe muziekvormen, ooit wel eens een 'rock puzzle' 
genoemd, wat elk concert uniek maakt
Andermaal is het Tom Cora, de cellist die vooral bekend is  voor zijn werk met Fred Frith en 
de NY scene, die de arena betreed.
'Hoe dat zal evolueren is ons ook nog onbekend (gelukkig maar). We weten alleen dat het 
enige dat voorspelbaar is dat het onvoorspelbaar is . '(U it: vrees niet,dit is geen biografie)

Katrfn: drum en zang 
T e rrie : gitaar 
Jos : zang 
Andy: gitaar

D onderdag  21 o k to b er 1993 • 2 lu  K u ltu u rk a ffe e  • G ratis

DEUS (B)
'Welopgevoede jongmensen' die een groep 'met een Idee' oprichtten en zich er niet in 
verslikt hebben. Zij maken muziek 'waar je kan in blijven rondwandelen en telkens weer 
nieuwe dingen ontiekt*.
DEUS bracht een uitstekende mini CD 'ZEA' uit die geproduceerd werd door Peter 
Vermeersch en Pierre Vervloesem.

Rudi T rouve : gitaar 
Stef Kamil Carlens: bas en zang 
Tom Barman: gitaar en zang 
Klaas Janszoons: viool

DIE ANAR C H ISTIS CH E ABENDUNTERHALTUNG (b-d)
'Eine Kugel aus Geräuschen, abgeschossen von Violine, Cello, Accordeon und Klarinette.'
Benedikt Lensk i: viool
Simon Lensk i: cello
Raoul Van C am p: accordeon
Han S tubbe: klarinet

D o n d erd ag  2 8 o k t. 1993 • 2 lu  • K u ltu u rk a ffe e  • g ra tis

DONKEY (NL)
Met wortels in de landelijke omgeving van Wormerland, de kreatieve geboorteplaats van 
Nederlandse groepen zoals 'de K iff en ‘ the Ex' werken zij verder in de traditie om een 
maalstroom van geluid te creëren. Hiermee nemen zij de toorts over van de 'Membranes' in 
hun beginperiode.

Je roen: drums 
A ja y : bas en zang 
Pim : gitaar en zang

D o n d erd ag  4  nov. 1993 • 2 lu  • K u ltu u rk a ffe e  ■ g ratis
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De Moeial

Deze rnbnek is er om aNe gefrusfreertie geesten de kans te geven hui gaf ut te spuien. Nozems af Ier tijden, verenig u ! 
Post juflte briefe in de Moeiat-brievenbus in de cafetana (tussen kjosk en kassa).

POEZIE 
Le Bateau

B ien tô t le b a teau  p a rtira  
O u b lia n t  c e u x  q u i l 'o n  vu 
n a î t r e .
T o u t d o u c e m e n t, il g lis sse ra . 
D ans le pays ce sera fête.

M ais  su r  le q u a i un  hom m e 
e s t t r is te .
Je  v o is  des la rm es dan s ses 
y e u x .
Il su it le bateau  égo iste .
E t s o n  v ie u x  c œ u r  e s t 
m a lh e u r e u x .

O u i, c e  b a te a u  q u 'i l  a vu 
n a î t r e .
Q u 'il a  chéri en tre  ses m ains 
D a n s  u n  i n s t a n t  v a  
d i s p a r a î t r e .
L 'a b a n d o n n a n t à so n  chag rin .

P o u rtan t il lui a  to u t donné. 
S o n  c œ u r, sa  v ie , ses bras 
m e u r t r i s .
D es jo u r s ,  d e s  m o is  il a 
p e in é ,
P o u r  so n  b a te a u ,  e n f a n t  
c h é r i .

I l  f a i t  d e s  s ig n e s  à son 
b a te a u ,
Il v o u d ra i t  ta n t  q u 'i l  lu i 
r e v ie n n e .
D a n s  un  m u rm u re , so us un 
s a n g lo t ,
Il lu i  a v o u e  e n f in  q u 'i l  
l 'a im e .

L es cho ses vont', e t le tem ps 
p a s s e .
O n a p lu s que des souven irs. 
O n est' p lu s  r ie n , e t l 'o n  
t r é p a s s e
D evan t l 'o b je t de nos désirs.

H. ALTER

Le Chien
Il é ta i t  beau  m on c h ie n , il 
é ta it  to u t m arron .
E t q u an d  le  so ir  ven u , su r 
m es genoux , posée.
S a tê te  do u cem en t ven ait me 
c a r e s s e r ,

( J e ta i t  com m e un e n fan t qui 
d e m a n d a it  p a rd o n .

J e  le  r e v o i s  e n c o r e ,  
g a m b a d a n t d an s l 'a llée ,
C o u rir  ap rès  le cha t, aboyant 
m ille  fo is .
S a is ir  avec  se s  c ro cs , je  ne 
sa is q u e lle  p ro ie .
E t p u is  e n tre  m es p ie d s , 
v e n ir  la dép oser.

C e n 'é ta i t  q u 'u n e  bê te , m ais 
q u e  ces m ots sont durs.
J 'y  p e n se  b ie n  so u v e n t, et 
com bien  fu t m a peine 
Q uand il es t rep arti pour son 
d e rn ie r  d o m a in e ,
P e t i t  ê t re  si d o u x , p e ti t  
e n fan t si pu r.

Il é ta i t  beau  m on c h ie n , il 
é ta it  to u t m arron.
E t quand  le so ir venu, je  me 
re tro u v e  seu l,
p a r fo is ,  su r  m es gen oux  je  
vo is sa  tê te  fo lle , 
il e s t  là . c a re s s a n t ,  m a is  
aboie! aboie donc !

H. ALTER

De Henest en de 
Maeed

W aarom  leest ge nu juist 
dit w eer ?
Vunzigaard !

A.Z.

Het l e v e n  v o l -  
gens...Den  
Boemoa

In  den beg inne w as er 
n iets, toen  v ie l jan v an  
zijn fiets, vele  ja ren  n a 
d ien  had hij zijn ellende 
ingezien, alles vloog u it
een, jan raak te  n ie t meer 
op de been , alles v e r 
dw een  in h e t n iets, maar 
w aarom  stap te jan op zijn 
fiets ?____________________

vervolg van pag. 4 
inschrijv ingsgeld 'betalen. D it 
inschrijvingsgeld is vergelijkbaar 
met dat van goede Amerikaanse 
uniefs (en zelfs lager). Ook niet- 
gesubsidieerde studenten die in een 
Nederlandstalig programma aan de 
V .U.B, studeren  beta len  een 
verge lijkbaar insch rijv ingsgeld . 
F inancieel zw akkere studenten 
kunnen beroep doen op diverse beur
zen of de betaling van hun inschrij
vingsgeld spreiden. Soms krijgen 
zij een verlaging door als "tutor" 
(studiebegeleider) eerstejaars-studen- 
ten te helpen (misschien een aardig 
idee voor andere V .U.B.-facultei
ten?).
Vesalius College biedt je  dus de gele
genheid om kennis te maken met een 
myriade van culturen. Het College 
kan dienen als poort naar de buiten
wereld. via de diverse buitenlandse 
instellingen waarmee contacten be
staan én via de studenten. De studen
ten van Vesalius zijn ook erg actief 
buiten het klaslokaal: zij organise
ren TD's, hebben een business club, 
e en  e ig e n  s tu d e n te n k ra n t  
("Vernacular"), vormen de drijvende 
kracht achter het rugby-team enz. 
Als je meer wil weten over Vesalius 
College, neem dan contact op met 
Wout Daenen, student bij Vesalius én 
Nederlandstalig, en regelmatig ge
signaleerd in de cafetaria. Ook bij 
mij kan je  terecht. Of overwin je xe
nofobie en sla gewoon eens een 
praatje met een Vesalius student in de 
cafetaria, o f  ga naar een van hun TD's. Dóen! D r. L uc M .A . H ens,

BSG Agenda
Film

Do 21 ok t : BSK in Qc: 
Last of the Mohicans 

WK in Qd:
Bitter Moon 

Di 2 6  okt: AVSG in Qc: 
C'est arrivé près ... 

Do 2 8  ok t : ZWK in Qc: 
?

Biotecho in Qd: 
Tresspass 

Wo 3 nov: Campina Qc: 
The A ssassin  

Do 4  nov: FA in Qc:
A few good men 

Infogroep in Qd:
Basic Instinct

Andere
DO 21  ok t :
Zwk :in Luigi's, 21 u 
Schachtenontvangst 
BM : Cantus in Relais 
om 20  u

VR 2 2  okt :
APLA : Night of the 
Proms 
KB : TD in 
Geraardsbergen 
ZO 2 4  ok t :
BM : wandeling door 
Laken om 14 u 30  
Dl 2 6  okt :
PK: Schachtenkoning-
verkiezing
WO 2 7  okt :
FARMA + TK : Doop 
VR 2 9  okt :
AP LA : Kroegentocht 
ZA 3 0  o k t :
BM: Best of the Proms 
in Londerzeel 
MA 1 nov:
APIA :gaat naar 
Boekenbeurs 
Dl 2 nov :
WK: gaat naar CDS- 
doop

PESSIMISTISCH BILAN VAN HET 
NIEUWE BEGIN
Dit artikel bevat geen wetenswaardig
heden m.b.t. de VUB en wat er reilt en 
zeilt binnen om het even welke organi
satie die hier werkzaam is. Het is ge
woon een reeks van gedachten die een 
student van de 2de Kan. zich heeft ge
maakt.
Op een donderdagavond had ik de 
vrouw van mijn dromen getroffen, en 
ze stemde erin toe iets met mij te gaan 
drinken.. We hadden een leuk gesprek 
over koetjes en kalfjes en we spraken 
af dat we nog eens samen op stap zou
den gaan. Die avond zat ik dus in het 
KK te wachten, terwijl allerlei koppel
tjes zich goed amuseerden aan de ta
feltjes en er een pintje dronken. Ik zat 
alleen, maar dat was niet zo erg, want 
ik was toch nog wat te vroeg. In af
wachting raakte ik in gesprek met en
kele O ostduitse studenten en we 
maakten veel plezier. Toch kwam ZIJ 
niet opdagen. In het begin panikeerde 
ik nog niet zo erg, omdat ze evengoed 
wat te laat kon zijn. Helaas, de hele 
avond heeft ze mij laten wachten. 
Toch zou ik haar nog eens graag zien. 
Dat was niet het enige dat me pessi
mistisch maakte. Na hel betalen van 
mijn inschrijvingsgeld had ik immers 
niets meer over om cursussen te kopen 
in de VUBtiek. Helaas, nu moet ik al
les zelf noteren om toch nog iets te 
hebben. Bovendien weet ik met eens 
hoe ik in de VUBtiek moet geraken, 
aangezien alles nog steeds door 
hekken is afgezet. Gelukkig heb ik 
hier nog wat goede vrienden waarmee 
ik het wel kan vinden. Misschien zijn 
er eerstejaars die dezelfde gevoelens 
hebben als ik : een volledig verloren 
lopen in de structuren van de VUB. Je 
wordt immers nogal vaak van het 
kastje naar de muur gestuurd, vooral 
wanneer het erom gaat belangrijke 
formulieren in te vullen in verband 
met studiebeurzen e.d. De mensen 
van de Sociale Dienst doen wel 
keihard hun best. maar de stormloop is 
zo groot dat ook zij met de handen in 
het haar zitten. Het geld gaat er hier 
wel snel door je handen, vooral als je 
alle TD's bezoekt waar je in feite 
aanwezig zou moeten zijn om een 
populaire jongen te worden. Het 
gevolg is dat ik nu weer twee weken

DO 4 nov :
PK : DOOP

BSG-ZAAL
Do 21 okt : Keps : TD 
Zo 24 okt :Apia : Cantus
Ma 25 okt:Solvay 
Di 26 okt : FA: initiatie- 

cantus 
Wo 27 okt: Pers 
Do 28 okt: WK: TD 
Vr 29 okt: VRG TD 
Zo 31 okt: VRG Cantus
Ma 1 nov: PK 
Di 2 nov: Campina TD 
Wo 3 nov: LIA TD 
Do 4 nov : PK DoopTD

zal moeten schooien om rond te 
komen. Spaarzaamheid is echter niet 
het devies van de echte student!!! 
Diegenen die mij tegenkomen zijn dus 
gewaarschuwd. Natuurlijk ga ik niet 
zeggen wie ik ben, want dan heb ik 
helemaal geen succes meer!!
Toch heb ik al een oplossing gevonden 
om te verhinderen dal ook'dit jaar len 
onder zal gaan in een complete chaos 
van zich overlappende afspraken : een 
nieuw agenda van de VUB kan ieder
een de mogelijkheden geven zijn af
spraken te noteren. Ik heb al netjes 
alle lessen ingeschreven, zoals het een 
goed student betaamt. Als ik nu nog 
werkelijk naar al die lessen zou gaan. 
kan niets mij nog tegenhouden ook dit 
jaar te slagen, en hopelijk in eerste zit. 
Ik heb op deze wijze zelfs nog wat 
gaatjes in mijn dagorde gevonden om 
af en toe een artikel te schrijven voor 
de Moeial, om actief mee te werken 
met één of andere studentenkring. ... 
Misschien dat andere studenten ook 
wat tijd willen investeren om deze 
Universiteit, en vooral het studentenle
ven in de kringen , een beetje levend te 
houden. Nu moet ik me nog laten do
pen ook nog, shit, ik kwam er niet 
meer onderuit. Ik had beloofd mee te 
doen als ik zou slagen. Wonder boven 
wonder slaagde ik ook nog, en nu 
moet ik me wel aan mijn woord 
houden. Toch moet niemand zich 
laten afschrikken om zich te laten 
dopen, zeker niet voor een kring als 
LWK, die heel gezellig is.
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