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c* 4- j i o Het Gat in de GattSterilisatie : een noodzaak ?
Met het toelaten van katten op de campus wordt al jaren een uitzondering gemaakt op art. 15 van het Bewonersreglement dat bepaalt dat er geen dieren mogen gehouden worden in de wooneenheden. Katten kunnen dus wel. Ondertussen rijzm de problemen met de katten van bewoners en vooral met ‘zwerfkatten ’ de pan uit. Dienst Huisvesting wil in samenspraak met de BWC daar wat aan doen. Een korte historiek...

POEZENPR OBLEMA TIEK

E nkele  ja re n  geleden g a f  de 
toenmalige Bewonerscommissie een 
gunstig advies aan Huisvesting rond 
bet houden van katten op de campus 
maar dit echter niet zomaar zonder 
enige reglementering daarrond. Enkele 
studenten die in het bezit waren van 
katten konden dus hun lieve beestjes 
houden. De voorw aarden hieraan 
verbonden zijn vrij simpel : de katten 
dienen geregistreerd te worden bij 
Huisvesting, zij moeten ingeënt zijn, 
de medebewoners moeten akkoord 
zijn én er mogen geen klachten rond 
ontstaan. Op 1 maart van dit jaar werd 
daar een vrij veiTegaand element aan 
toegevoegd : sterilisatie.

Zwerfkatten
V o lg e n s  D hr. E m m e rec h ts , 
diensthoofd van Huisvesting, zijn de 
problemen begonnen met een aantal 
zwerfkatten. “Het zijn vooral oudere 
en zieke eksemplaren die door derden 
op de campus worden gedropt, maar 
ook studenten die afstuderen laten 
vaak hun beestjes achter” , aldus 
Emmerechts. “En die beestjes hebben 
het hier goed, de studenten voeden ze 
en ze verschuilen zich onder de 
woonblokken waar het droog en warm 
is”, en ze kweken, op den duur zit 
je  met een populatie die niet te 
overzien valt, we spreken hier toch 
over een 30 k 40-tal eksemplaren”. 
D ienst H uisvesting en de BWC 
vonden het welletjes en wilden aan 
deze onhoudbare s itu atie  voor 
studenten én zwerfkatten een einde 
stellen. Er werd kon takt opgenomen 
m et Veeweyde, m aar de jongens 
bedankten voor de klus wegens een te 
groot aantal eksemplaren.,“de katten 
die we zelf konden vangen mochten 
wel naar Veeweyde gebracht worden, 
dat is dan ook gebeurd met een 4-tal 
zieke dieren” . Maar wilde en zieke 
katten vangen is geen makkelijke 
zaak.

Financiële sterilisatie
En omdat Veeweyde bedankte voor de 
klus werd bij de offerteaanvraag voor 
het bestijden van ongedierte (vlooien, 
kakkerlakken, ratten, ...) aan de 
inschrijvers gevraagd mede een 
o p lossing  te bieden voor het 
kattenprobleem. De firma Allindus die 
u ite in d e lijk  geselecteerd , w erd 
bevestigde inderdaad een oplossing te 
bieden voor dat probleem. Maar ook 
m et A llindus lukte het n ie t, 
Emmerechts : “de praktische kant was 
best haalbaar, maar het financiële 
aspekt van de zaak stelde ons voor een 
groot probleem”, “De firma Allindus 
had intussen ook de wetgeving inzake het oplossen van dergelijke problemen 
nagetrokken en daaruit bleek dat de 
katten niet zomaar ‘vergeven’ konden 
worden, iets waar wij trouwens nooit 
aan gedacht hebben! Ge moet weten 
dat er hier een tijdje geruchten de 
ronde deden dat wij de katten zouden 
vergiftigen of naar het A.Z. in jette 
brengen (lacht)". Allindus zou vallen 
m oeten  zetten  en een aantal 
manschappen inschakelen en dat 
kostte veel geld. Maar men kon niet 
bij de pakken blijven zitten, temeer 
omdat een aantal mensen intussen met 
huiduitslag geplaagd werden komende 
van de ‘kattenziekte’.
De juiste oplossing ?
Maar wanneer de nood het hoogst is 
komen er altijd wel een paar engelen 
uit de hemel gevallen en deze keer 
was dat Steven Vervoort, de man 
achter het papiercontainerprojekt en 
voorzitter van de BWC. Emmerechts : 
“V ia  S teven hebben we een 
vrijwilligersteam op de kop kunnen 
tikken, bestaande uit drie mensen 
waaronder een dierenarts” . “Deze 
mensen zullen de zwerfkatten vangen, 
steriliseren, inenten én terug vrijlaten. 
Het is duidelijk dat deze aanpak 
slechts effekt kan hebben indien de 
houders van katten op de kampus op 
hetzelfde moment eveneens hun katten 
laten inenten en stereliseren”, “per kat 
vraagt het team 500 frank maar dat is 
al heel wat minder dan de gewoonlijke 
3 000 k 5 000 frank, de studenten zélf 
hoeven niks te betalen, wij draaien 
voor de kosten op!’.
Is sterelisatie  dan niet een vrij 
drastische ingreep? Emmerechts : “Ja, 
maar de enige mogelijke oplossing, 
studenten mogen ook niet vergeten dat 
katten volgens het reglement gewoon 
n ie t to e g e la te n  w orden , w ij 
in te rp re te re n  de reg lem en ten  
natuurlijk een beetje naar de geest”.

( J O )

In het kader van de student-aid-week 
werd er een debat georganiseerd over 
het gat in de G att (G eneral 
Aggreement on Tarrifs and Trade). 
Negatief gesteld zou men kunnen zeg
gen dat het een "lauw" debat was. Dit 
is echter nogal ongenuanceerd. Het is 
juister te stellen dat de gesprekken en 
uiteenzettingen meer in een construc
tieve sfeer verliepen en met de nadruk 
op informatie geven dan in de voor 
een debat populaire, conflictueuze 
sfeer. Het debat werd trouwens uitste
kend gemodereerd door Marcel Kerff 
van het B R T -radioprogram m a 
Actueel. De nadruk op informatie 
geven sluit bovendien aan bij de 
nieuwe aanpak van de student-aid- 
campagne in het algemeen. Men wou 
eerder werken op het vlak van 
sensibilisering, in tegenstelling met 
vroegere  cam pagnes w aar het 
verzamelen van geld centraal stond. 
De ethiek was dan ook vaak ver te 
zoeken in dat soort campagnes; denk 
bv. aan de actie bierbakken stapelen. 
Men kan van een positieve evolutie 
spreken. Hoera voor de organisatoren!
Hoera voor de G att?
Er was massaal Hoera-geroep te horen 
toen de laatste Gatt-onderhandelings- 
ronde (Uruguay-ronde) werd afgeslo
ten. De vrijmaking van de wereldhan
del door het Gatt-akkoord zou een be
langrijke toename veroorzaken van de 
wereldhandel en diegenen die nog 
steeds geloven in economische groei 
als onvoorwaardelijke heilige koe van 
een economisch beleid klinkt dit in
derdaad zoet in de oren. De pers riep 
vaak het hardste en liet kritische be
denkingen over het Gatt-akkoord wei
nig of niet aan bod komen; het cultu
rele luik buiten beschouwing gelaten.
Zoals in vele spelletjes; valsspelende 
w innaars en verliezers
Rudi De Meyer van de studiedienst 
van het NCOS (Nationaal Centrum 
voor Ontwikkelingssamenwerking) 
kwam in dit debat als eerste op de 
proppen met de kritische bedenkingen. 
Hij trok ten eerste de verwachte groei 
op zich al in twijfel. Met het oog op de 
eenmaking van Europa ('92) werden 
gelijkaardige prospecties gemaakt. Als 
men de huidige toestand in Europa 
bekijkt komt hoerageroep over de po
sitieve effecten van de eenmaking ech
ter nogal cynisch over; recessie, 
werkloosheid, negatieve groei, enz. 
Als het Gatt-akkoord dan al een se
rieuze groei tot gevolg zou hebben, is 
het voor De Meyer duidelijk dat die 
maar in enkele landen uit het zuider 
zal voorkomen. De grote winnaar van 
het akkoord zou Europa zijn; het moet 
zijn landbouw veel minder subsidiëren 
en de ingevoerde produkten zullen 
goedkoper zijn. China zou zijn textiel- 
produkten beter aan de man kunnen 
brengen en voor Argentinië zou de 
balans ook positief zijn. De grote ver
liezer in het Tarrifs and Trade-spelle- 
tje: AFRIKA!
W llfried's blauwhelmen
Ex-premier Wilfried Martens, die, uit 
zijn ivoren toren klom en een aantal

maanden door Afrika's meest geteis
terde landen trok, legde er de nadruk 
op dat, alvorens men via de Gatt de 
economische groei kan stimuleren, er 
in bepaalde landen eerst conflicten 
moeten worden opgelost en dit met be
hulp van blauwhelmen.
Pieter Van Stekelenburg van de EG 
zag een sterke correlatie tussen het 
ontbreken van voedselveiligheid en 
het aanwezig zijn van conflictsituaties. 
Hij zat daarmee in hetzelfde discours 
als Martens.
Op de vraag van de moderator of de 
EG iets positiefs gedaan heeft voor het 
zuiden, refereerde van Stekelenburg 
naar de Lomé-conventies, waarbij de 
EG economische gunstregelingen trof 
met bepaalde landen in Afrika. Over 
de criteria die gehanteerd werden bij 
de keuze van die landen zweeg hij wij
selijk in alle talen. Opvallend is wel 
dat de meeste Afrikaanse landen über
haupt niet vertegenwoordigd waren in 
de Gatt-onderhandelingen doordat zo'n 
vertegenwoordiging in Genève, gezien 
de duur en intensiteit van de onderhan- 
delingen, veel geld vereist.
Op maat van de Kristcn-dem okraat
Rudi de M eyer windde er geen 
doekjes om en stelde klaar en duidelijk 
dat men veiligheid op lange termijn 
enkel kan realiseren  via een 
economische herverdeling. Dit werd 
trouwens een tijd geleden al zo gesteld 
op een UNO-conferentie. De realiteit 
is echter dat er nu nog veel minder dan 
pakweg 10 jaar geleden in die zin iets 
gebeurt.
Martens stelde dat men de economi
sche problemen moet oplossen om 
conflicten te vermijden; een visie op 
maat van de Kristen-demokraat. Niet 
vanwege de economische rechtvaar
digheid moet er een verdeling komen; 
deze term werd trouwens niet eens 
vemoemd, wel om ordeproblemen te 
voorkomen. Blauwhelmen moeten 
worden ingezet om de vuurhaarden te 
doven, maar de gensters die het vuur 
aanwakkeren, daarover wil men niet 
spreken. Als men de sociale ongelijk
heid wil wegnemen, zal men onver
mijdelijk in eigen vlees moeten snij
den. Dit is in strijd met de ' gezonde'' 
geest van elke kapitalist.
Van Stekelenburg toonde zelf aan dat 
hij totaal in de liberale logica zweefde 
door het probleem te benadrukken dat 
het budget voor ontwikkelingssamen
werking moet "concurreren" met an
dere budgetten.
De moderator merkte dit ook op en 
misschien wel daarom gooide hij in 
het m idden dat het toch wel 
merkwaardig is dat overal ter wereld 
de keuze voor het liberalisme gemaakt 
wordt, alsof er niets anders meer zou 
b e s ta a n . B e id e  he ren . V an 
Stekelenburg en Martens, stelden dat 
men sociale objectieven (doekjes 
tegen het bloeden?) moet toevoegen 
aan liberalisering, in tegenstelling tot 
de strategie van het IMF en de 
wereldbank die steunt op het dogma 
van de l ib e ra lis e r in g . V an 
Stekelenburg bracht naar voren dat so
ciale objectieven enkel kunnen toege
voegd worden als er een brede consen
sus is en verwees naar het idee van een 
wereldregering. Hier zit hij dus ineens 

(vervolg op pagina 9)

N.S.V. weer op V.U .B .
D insdagm iddag 23 februari 11., 
werden de mensen in het VUB- 
restaurant getrakteerd op het bezoek 
van een 15-tal studenten van de 
Nationalistische
Studentenvereniging  (NSV). Deze 
vooral uit Gent en Brussel (KUB) 
opgetrommelde leden kwamen, na 
een laatste openbaar optreden van de 
NSV op de VUB enkele jaren 
geleden, zichzelf nog maar eens 
promoten. De NSV-promo-boys en 
-g ir ls ,  g e to o id  m et g rijz e  
studentenpetten en af en toe een 
VMO-insigne moesten vooral van 
hun voorstellingsfoldertjes af, zo 
leek het.
Het zag er op het eerste gezicht 
allemaal propertjes uit. Het was dan 
oo k  het m e e s t b ra v e  en 
"demokratische” gezicht dat er aan de 
VUB opgezet moest worden. Na heel 
wat gehakketak en over-en-w eer 
geroep met mensen die ook al andere 
g e z i c h t e n  v a n  d e
'S tu den ten ve ren ig ing ’ konden 
meemaken, werd het NSV van het 
restaurant tot aan de rand van de 
kampus door een handvol studenten begeleid. M s afscheidspresentje 
kregen enkele VITB’ers nog een paar 
flinke  k lap pen  te inkasseren  
alvorens de NSV het uiteindelijk 
aftrapte. Een honderdtal andere 
studenten kwamen enkele minuten te 
laat om daar nog iets aan te 
v e rh e lp e n . A lle e n  w a t
wervingsfolders blijven achter.
(HM)
V olgende k e e r in de M oeia l 
een  o v e rz ic h t van de  NSV- 
bezoeken aan  de VUB.
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reisimpressieHet Westen wint terrein
Het vertrek naar ex-Joegoslavië was 
voorzien op vrijdag 21 januari doch 
werd wegens visa-problem en voor 
Klein-Joegoslavië uitgesteld tot maan
dag 24 januari. De ambassade van 
Klein-Joegoslavë in Brussel, die door 
een artikel in La Libre Belgique op de 
hoogte was van het project Flying 
University weigerde categoriek een 
groepsvisa zodat iedereen individueel 
zijn visa moest gaan halen en enkelen 
zelfs naar de ambassade in Parijs of 
Den Haag moesten trekken. De orga
nisatie profiteerde van dit uitgestelde 
vertrek om nog een voorbereidend 
weekend te organiseren. Dit weekend 
gaf aan de deelnemers de kans om el
kaar beter te leren kennen alvorens de 
reis van twee weken aan te vatten. Al 
vlug werd duidelijk dat de heterogeni
teit van de groep ons parten ging spe
len . De g roep  bestond  uit 
vijfentwintig studenten van de UCL, 
v ijf  van de ULB, v ijf  van de 
Sorbonne, twee van de KUL en twee 
van de VUB. De verdraagzaamheid 
en het gebrek aan argwaan van de 
studenten uit Louvain-La-Neuve ten 
opzichte van kalotenorganen zoals de 
Kerk, de katholieke universiteiten en 
zelfs opus de ï was frappant en 
illustreerde perfect hun brave, naïeve 
en stoïcijnse m entaliteit. Verder 
slikten ze de hen gegeven informatie 
zoals een baby zijn klaargemaakte pap 
slikt namelijk met grote gretigheid en 
een grenzeloos vertrouwen in de 
persoon die hen van de pap voorziet. 
Een kritische instelling was niet 
bepaald een van hun beste eigen
schappen. De studentinnen uit Leuven 
w aren van een ander kaliber. 
Alhoewel ze ervan overtuigd waren 
da l ze het katholiek juk van zich hadden afgeworpen en dat ze zich 
bewust waren van de invloed die een 
katholieke opvoeding teweeg gebracht 
heeft op hun persoonlijkheid hadden 
ze  ie t s  van  de  n a ïe v e -  
wereld verbe teren -me n tali tei t . Ook 
e n ig e  k e n n i s  o v e r  de  
Balkanproblematiek ontbrak bij vele 
studenten volledig. Dit is later tijdens 
discussies in ex-Joegoslavië zeer sto
rend gebleken, vooral als je  in een he
vig debat geconfronteerd wordt met 
vragen als: 'W ie is Tudjm an?'. 
Kortom, onze (studenten Parijs en 
Brussel) reeds vroeger ontstane twij
fels omtrent de reisintenties van bo
vengenoemde studenten en de goede 
afloop van het project namen vastere 
grond aan.

L jubljana
Opvallend in het Ljubljaanse straat
beeld is dat er praktisch geen aanwij
zingen meer zijn die doen vermoeden 
d a t S loven ië  oo it deel heeft 
uitgem aakt van bet voorm alige 
Joegoslavië. Bijna alle wagens zijn 
van Westerse makelij en voorzien van 
de Sloveense kentekens. Yugo's 
rijden hier niet meer en op de nog 
enkele Joegoslavische kentekens is de 
rode ster deskundig weggemoffeld. 
De reclame voor Westerse en vooral 
Duitse firm a's is m assaal. Ook 
historische monumenten blijven van 
deze lichtreclames niet gespaard. Dit 
alles is tekenend voor de Sloveense 
mentaliteit: van Joegoslavië willen ze 
niet meer horen spreken en woorden 
als kapitalisme en vrije markt klinken 
als muziek in de oren. Kortom, de on
doordachte omarming van de lege 
Westerse beschaving, geplaagd door 
fenomenen als racisme, verrechtsing, 
corruptie, eigenbelang... is totaal. De 
ontmoetingen met de vertegenwoordi
gers van de studentenorganisatie en 
enkele Bosnische vluchtelingen ver
sterkten deze indruk.
De studentenorganisatie kwam over 
als een zeer gestructureerde inrichting, 
met parlement, regering en ministers

maar met zeer wéinig inhoud. De stu
dente die zich voorstelde als zijnde de 
minister van internationale betrekkin
gen maakte ons duidelijk dat de stu- 
dentenpolitiek zich beperkt tot het 
verlenen van enkele studiefaciliteiten. 
De bezorgdheid om de oorlog in 
Bosnië is bij de studentenorganisatie 
quasi nihil. Later vernemen we van 
een studente Germaanse talen dat de 
'k loo f tussen de studenten en de 
'studentgovernment' enorm is. Dat ze 
voor hun financiering (ze beschikken 
over een budget van maar liefst 1,2 
miljoen DM) gedeeltelijk afhankelijk 
zijn van de regerende politieke partij 
die hen aldus belet om een onafhanke
lijke politieke koers te varen. En dat 
de studentenvertegenwoordigers enkel 
uit zijn op persoonlijke verrijking.
Het bezoek aan 'Radio Student' deed 
ons inzien dat niet alle studentenorga
nisaties de constellatie zomaar passief 
ondergaan. Deze vrije zender, opge
richt in 1968, is de meest beluisterde 
radio van Ljubljana. Hoewel gevestigd 
op de kampus van de universiteit gaat 
het hier om een samenwerking van 
studenten en professionele onafhanke
lijke journalisten.
De kwaliteit van de radio is voorna
melijk te danken aan avant-garde en 
alternatieve muziek. Daarnaast wordt 
de zendtijd eveneens gebruikt als aan
klacht tegen de apathische houding 
van de studentenbew eging. De 
strategie bestaat in het ob jektief 
uitzenden van de gesprekken die 
binnen het studentenparlement worden
gehouden. De luisteraars vormen zo 
hun eigen mening over het politieke 
bestel.
Ook de Bosnische vluchtelingen krij
gen via dit medium mogelijkheid tot spreken. Tijdens de wekelijkse zend
tijd kunnen ze .hun muziek en de laat
ste kulturele en politieke ontwikkelin
gen verspreiden. Ook al verandert dit 
niets aan de konkrete situatie van deze 
Bosniërs in Ljubljana toch haalt men 
zo deze vluchtelingen ietwat meer uit 
hun iso lem ent en houdt het de 
Slovenische bèvolking niet onwetend. 
Van de Bosnische vluchtelingen ver
namen we namelijk dat de Sloveense 
regering hen wel toelaat om te 
s tu de ren  aan  de L ju b ljaan se  
universiteit (en toch zijn er maar dertig 
studenten op zo'n vijfendertigduizend 
v lu c h te lin g en ) m aar d a t hen 
ongeoorloofde lim ieten opgelegd 
worden in hun deelname aan het 
publiek leven in Slovenië: ze mogen 
zich naast hei volgen van de hoor
colleges slechts vier uur per week (!) 
in de stad begeven zodat hun aanwe
zigheid niet al te zeer op v a lt! Verder 
ziet hun toekomst er weinig rooskleu
rig uit gezien hen duidelijk gemaakt 
wordt dat op de arbeidsmarkt voorkeur 
gegeven w ordt aan personen van 
Sloveense afkomst.
Het weze dus duidelijk dat officiële in
stanties in Slovenië elke band met het 
voormalige Joegoslavië zorgvuldig uit 
het kollektieve geheugen probeert te 
wissen en dat ze de Westerse gemeen
schap met open armen tegemoet loopt.
Zapreb

Hoe langer ons verblijf in Zagreb 
duurde hoe m eer we van het fascis
tisch, militair, repressief en indoctri- 
nair karakter van het Kroatisch regime 
overtuigd geraakten. Dit inzicht is het 
zoveelste bewijs dat de traditionele 
westerse pers ons zeer selectief infor
m eert en z e lfs  d esin fo rm eert 
aangezien ze ten opzichte van Kroatië 
een toch wel zeer neutrale houding 
aanneemt en ze het regime zelfs 
vergoelijkt. Van de nog steeds 
durende agressie van Kroaten in 
Bosnië w ord t zelfs n ie t m eer 
gesproken. Is dit om de publieke 
opinie gunstig te stemmen in verband

met de voorbereidingen die getroffen 
worden om de Servische stellingen te 
bombarderen?
Reeds bij onze aankomst kwamen we 
in contact met het repressieapparaat: 
de achterdocht van de Kroatische 
douane nam grote proporties aan wan
neer ze ontdekten dat we medicijnen 
vervoerden in Yugotours-zakken. Ze 
vermoedden (terecht trouwens) dat 
deze bestemd waren voor Klein- 
Joegoslavië. Hun achterdocht kon en
kel g esu st w orden door de 
tussenkomst van een ULB-student van 
Kroatische afkomst. Later werden we 
tegengehouden door de politie voor 
een snelheidsovertreding en dan nog 
eens voor een overschrijding van de 
witte lijn. Vreemd was dat de politie 
direct vroeg naar de student die 
tussengekomen was aan de grens. 
Ook hier kon hij de zaken regelen: de 

'boetes werden betaald met enkele 
Belgische biertjes.
Volgens een m edestichter van de 
’A n ti-W ar C am p aign ' is het 
onmogelijk om massa's te mobiliseren 
o f zelfs maar te bereiken zodat hun 
grote politieke acties mislukt waren. 
Deze onm ogelijkheid vindt zijn 
oorsprong in enerzijds de grote schrik 
die er heerst voor repressieve 
m aatregelen  en anderzijds een 
kollektief slachtoffergevoel: via de 
televisie, het propagandamiddel bij 
uitstek (er zijn twee oppositiekranten 
maar die worden slechts gelezen door 
vijf procent van de bevolking en heb
ben te kampen met financierings- en 
verspreidingsproblemen), werd bij de 
Kroatische bevolking het reeds aanwe
zige slachto ffergevoelen  (velen 
hebben familie en vrienden verloren 
tijdens de Servische bezetting)
v ererg erd . H aat, e g o ïs m e  en  de
w eigering tot elke vorm van 
so lidarite it worden m aar al te 
makkelijk door dit gevoelen gerecht
vaardigd. De impact van de propa
ganda liet zich duidelijk voelen in la
tere gesprekken: het discours van vele 
Kroaten is doorspekt met nationalisti
sche elementen. Velen koesteren een 
diepe minachting voor Serven en 
Moslims. Serven zouden allen barba
ren, agressors zijn en een militaire 
geest hebben en Moslims zouden allen 
zeer wraaklustig zijn (oog om oog, 
tand om tand). Een professor gaf zelfs 
volmondig toe dat ook hij beïnvloed 
werd: sinds zijn terugkomst uit de 
Verenigde Staten in 1991 is hij zich 
meer en meer Kroaat gaan voelen al
hoewel hij zich voordien Joegoslaaf 
voelde. Verder vertelde hij dat het 
voor hem onm ógelijk is om de 
Balkanproblematiek in zijn hoorcolle
ges aan te kaarten omdat hij botst op 
een zeer apathisch studentenpubliek. 
Het hierboven vermeld collectief ge
voelen, het toenemende nationalisti
sche denken, de oorlog vormen aldus 
e en  le g i t im a t ie  v o o r  he t 
Tudjmanregime en versterken zelfs het 
autoritair karakter ervan.
Volgens velen liggun de wortels van 
een dergelijk nationalistisch denken in 
een verregaande decentralisering reeds 
doorgevoerd ten tijde van Tito. Hij 
zou daarmee een gevaarlijke vorm van 
pluralisme toegelaten hebben namelijk 
nationalisme in een communistisch 
regime. Dergelijke stelling verwaar
loost wel de rol van het Westen in de 
aanwakkering van het nationalisme 
(zie vorige Moeial).
Van de Bosnische vluchtelingen ver
namen we dat ze dikwijls illegaal in 
het land verblijven en dat ze in dage
lijkse angst leven omdat ze bij arresta
tie dadelijk over de grens gezet wor
den.
Tijdens ons verblijf in Kroatië werd 
Rijeka eveneens voor een paar uur 
aangedaan. In tegenstelling tot Zagreb 
bleek hier de nood aan interactie met 
de buitenwereld veel duidelijker. Op

bet ogenblik dat we hier aankwamen 
waren de vredesonderhandelingen tus
sen Servië en Kroatië net begonnen. In 
de Westerse media hebben we toen al
len kunnen lezen hoe de leiders langs 
beide zijden tot overeenstemming wa
ren gekomen om het transport tussen 
bovengenoemde landen weer mogelijk 
te maken. Wat hier waarschijnlijk niet 
bij vermeld werd is de mobilisatie van 
Kroatisch-Bosnische jongeren op het
zelfde moment. Dit vernamen we van 
"Suncokret", de plaatselijke vredesor
ganisatie die het gebeuren via eigen 
publikatles kenbaar maken.
De criteria volgens dewelke men gere
kruteerd \yordt toont nog maar eens de 
schijnheiligheid aan waar men de 
Westerse media mee om de tuin weet 
te leiden Elke man met het dubbel 
burgerschap (dit zijn grotendeels 
Bosnische vluchtelingen die het 
Kroatisch burgerschap hebben verkre
gen) leeft er momenteel in konstante 
onrust en kan elk moment opgepakt 
worden om aan het Bosnische front te 
gaan vechten. Het volstaat echter 
eveneens om Kroatisch burger, gebo
ren in Bosnië te zijn of één der ouders 
van Bosnische oorsprong te hebben, 
om opgepakt te worden.
Suncokret klaagt deze akties aan om
wille van hun illegaliteit, het gaat hier 
om geforceerde mobilisatie, schending 
van de m ensenrechten , en de 
immoraliteit om personen te sturen die 
tegen hun eigen land moeten gaan 
vechten.
Na dit bezoek leek het ons zeer nood
zakelijk om dergelijke iniatieven in 
het W esten kenbaar te maken 
aangezien het Westen van in den 
beginne de anti-oorlogskrachten in het 
voormalige Joegoslavië verwaarloosd 
heeft.
Belgrado

Belgrado betekent 'witte stad' in het 
Serbo-Kroatisch. De grijze stad zou
m om enteel g ep aster z ijn  a a n g ezien  z e
op ons een ontzettend grauwe indruk 
nagelaten heeft. Het embargo, inge
steld om druk uit te oefenen op het 
Milosevicregime, heeft zoals gewoon
lijk averechtse gevolgen. De polarise- 
ring van de maatschappij verergert: 
door het embargo wordt een kleine 
elite, de profiteurs van het regime, rij
ker en de anderen worden dieper de 
miserie ingeduwd. De oude staatswin
kels zijn leeg, enkele privewinkels zijn 
goed gevuld maar de prijzen zijn ver
gelijkbaar met deze in het Westen 
terwijl het gemiddeld inkomen slechts 
dertig Duitse Marken bedraagt. De 
voornaamste slachtoffers van het em
bargo vallen onder de stadsbevolking. 
De plattelandsbevolking kan zich nog 
enigszins redden door te leven van de 
landbouw. De voornaamste vorm van 
transport is het openbaar vervoer, aan
gezien benzineverbruik slechts wegge
legd is voor weinigen, die dit stijgend 
gebruik praktisch niet kan verwerken 
(bussen die een honderdtal personen 
vervoeren zijn geen rariteit), . Er is 
een schrijnend tekort aan medicijnen; 
e n k e le  apo tek en  ku nn en  in 
m edicijnen, die meestal gestolen 
w erden van hum anita ire  hulp, 
voorzien m aar wederom kunnen 
slechts weinigen zich dit veroorloven. 
Het embargo verschaft de staat een 
perfect alibi voor alles wat fout loopt 
en het regim e kan alzo zijn  
machtspositie verstevigen.
De universiteit in Belgrado is er een 
met een grote dissidente traditie. 
Zowel haar dissidente functie als de 
toepassing van het praxisconcept heb
ben nu moeten ruimen voor het bu
reaucratisch machtsapparaat. Ook het 
studentenprotest dat in 1991 nog zeer 
krachtig was is nu geneutraliseerd 
enerzijds doordat de studenten van 
toen nu afgestudeerd zijn en hun ver
vangers openlijk politieke partijen 
vertegenwoordigen, en anderzijds om
dat de helft van de universitaire koten 
bevolkt wordt door het politieapparaat 
die aldus op de hoogte is van haar ac
tiviteiten. Bovendien verkeert de stu
dentenorganisatie nog altijd in een il

legale situatie: ze hebben niet het recht 
om zich te verenigen en hebben geen 
recht op lokalen. In tegenstelling met 
Zagreb, waar velen precies spreekbui
zen zijn voor het regime, lijken op het 
eerste zicht de studenten hier wel min
der beïnvloed door de propaganda 
waar ze dagelijks mee bestookt wor
den. Ook uit latere gesprekken kon 
voorzichtig besloten worden dat de 
staat hier minder autoritair en indoctri- 
nair is dan die in Kroatië.
De mensen zijn hier echter wel zeer 
triest en de kollektieve depressie is niet 
veraf. Dit resulteert in apathie en pas
siviteit, dat, in tegenstelling met 
Zagreb en Ljubljana, waar zulke hou- 
ling veroorzaakt w ordt doordat de
Kroaten de oorlog aan den lijve onder
vonden hebben en bij de Slovenen een 
zekere materiële welgesteldheid, hier 
veroorzaakt wordt door de barre le
vensomstandigheden en een zeer pes
simistisch uitzicht op wat de toekomst 
hen zal bieden.
Een filosoof vergelijkt de Servische 
R epubliek (bezet territo rium  in 
B o sn ië ) m et de 'a lie n ' m et 
moorddadige capaciteit, afkomstig uit 
de buik van Joegoslavië, uit de 
gelijknam ige film. Een andere 
interessante vergelijking: ’ La fixation 
érective, le stéréotype folklorique 
Serbe dont l'équivalent est la peur de 
la castration, peut être suivi de la 
m eilleure façon sur le "cas you
goslave". Les Serbes vivent la "perte 
de la Yougoslavie" comme perte irré
parable, comme perte de la meilleure 
partie de soi, car la Yougoslavie pour 
les Serbes n'est rien d'autre que le fait 
de leur erection ethnique, quelque 
chose qui pouvait être soutenu seule
ment par la substance ethnique Serbe, 
seulement par sa croissance, en fait à 
rencontre de la règle transethnique 
"Tous les gens SANS EGARD A ... 
leur nationalité , race , relig ion , 
richesse, status social" les Serbes 
suivent la règle "Tous les Serbes 
SANS EGARD A ... " croyant que cela 
les sauvegardera de la  castration.' De 
S erv ische R epu b liek  kan ook 
vergeleken w orden met enkele 
homosexuele wijken in San Francisco 
waar homo's eigen getto's aan het 
creëren zijn: heterosexuelen worden 
buitengesloten om w ille van h u n . 
voorkeur voor het andere geslacht. 
Verder maakt hij een onderscheid tus
sen het klassieke ethnische denken dat 
gebaseerd is op een superioriteitsge
voelen, en het moderne dat artificieel 
is. (Branimir Stojanovic)
De wekelijkse 'Women in black'-beto- 
ging is de enige vorm van openlijk 
protest die we in Belgrado gemerkt 
hebben. Ze maakten ons duidelijk dat 
bij hen, in tegenstelling met Zagreb, er 
nog geen nationalistische elementen in 
de rangen geslopen zijn.
Qua cultuur favoriseert de regering, 
net zoals in Kroatië trouwens, alleen 
met kunstvormen die  het regime 
gunstig  gezind z ijn . V ooral 
folklorem uziek wint hierdoor aan 
belangstelling. De ironie van de zaak 
is wel dat- zowel de  Kroatische 
folkloremuziek als de Servische het 
s n e l l e r  r i tm e  v a n  d e  
M oslimfolkloremuziek heeft overge
nomen omdat dit snellere ritme zich 
beter leent voor de nationalistische 
propaganda.
Opmerking: na het schrijven van dit 
artikel werd er ons duidelijk gemaakt 
dat de indruk, dat het Kroatisch 
regime meer autoritair en indoctrinair 
zou zijn dan dat in Klein-Joegoslavië, 
niet opgaat. Deze indruk werd bij ons 
bewerkstelligd doordat we ons enkel 
naar Zagreb, waar Tudjman op de 
meeste aanhangers kan rekenen, 
begeven hebben. Andere delen van 
het land, en dan vooral in gebieden die 
niet door de oorlog getroffen zijn en 
aan de vroeger zeer toeristische 
A driatische kust, zouden m eer 
oppossanten tellen. Ook dient gezegd 
dat Tudjman pas aan de macht is sinds
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Mogen wij even StoRen?
DM : Hoe bent u eigenlijk in de stu- 
dentenpolitlek verzeild geraakt ? 
Joeri Lem a : Na mijn aankomst op de 
VUB ben ik vrij vlug geïntegreerd in 
een studentenkring nl. KEPS en ben 
dan 3 jaar later praeses geworden. Ik 
heb in mijn praesesjaar mijn kandida
tuur voor de SoR gesteld omdat ik 
vond dat ik dat kon gebruiken voor 
mijn praesesjaar, betere diensten zou 
kunnen verlenen... Ik ben dan' plaats
vervanger geworden en al vlug werd 
ik sterk geïnteresseerd en vond het 
heel to f . W ant ik  heb als 
plaatsvervanger bijna geen enkele 
vergadering overgeslaan, wat niet van 
alle plaatsvervangers kan gezegd 
worden. Het jaar daarna ben ik voor 
effectief gegaan en ondervoorzitter 
gew orden. W el m oet ik eraan 
toevoegen dat ik geen ondervoorzitter 
ben gew orden om voorzitter te 
worden, dat is later gekomen.
DM : W at w as de m otivatie  om 
v o o rz itte r  te w o rd en  ?
JL  : Ten eerste wou ik mijn kennis ze
ker en vast gebruiken voor de SoR. 
Ten tweede , mijn enige niet-motivatie 
was het feit dat ik in mijn thesisjaar zit 
en een beetje schrik had om deze twee 
te combineren. Nu is gebleken dat het 
moeilijk te combineren is, maar dat is 
iets anders. Ik wou het zélf doen, uit 
pure interesse en ik denk van mijzelf 
dat ik in de SoR een goede inbreng, 
kan hebben.
DM : Is het niet moeilijk om Stijn 
Broucke, de vorige voorzitter, op te 
volgen ?
JL  : Dat is een uitdaging voor mij. Ik 
heb altijd op uitdagingen gesprongen 
zoals ook het praeseschap van de stu
dentenkring want deze bestond op dat 
moment bijna niet meer. Uitdagingen 
neem ik gerust aan. Als ik Stijn zijn 
werk kan evenaren zal ik zeer blij zijn. 
DM : Steven, j i j  ben t eigenlijk op 
een hele and ere  m an ier in deze 
kleine w ereld van de studentenpoli- 
tiek terecht gekomen.
Steven V ervoort : Bij mij is dat be
gonnen met mijn werk op twee fronten 
enerzijds als voorzitter van de 
Bewonerscommissie campus O efen
plein, anderzijds hebik twee jaar in het 
buro van. Studiekring Vrij Onderzoek 
gezeten. Langs deze twee wegen ben 
ik mij meer met de studentenpolitiek 
gaan bezighouden. Wat misschien wel 
merkwaardig is dat in tegenstelling tot 
de meeste andere SoR-leden, ik niet 
uit een kring kom. Nu ik gekapt ben 
met BWC en VO heb ik m ijn 
werkterrein naar de SoR verlegd. Als 
voorzitter van de BWC heb ik met 
raadgevende stem in de SoR gezeteld. 
En omdat ik al een beetje op de hoogte 
was van het reilen en zeilen binnen 
deze raad heb ik zoals Joeri het ook 
zegt, mijn kennis ervoor gebruikt en 
zal proberen die nog uit te breiden.
JL  : Het is ook wel een duidelijke po
litiek geweest om dit jaar niet alleen 
studenten uit de studentenkringen in 
de SoR te krijgen waar het in het 
verleden altijd studenten uit kringen 
waren. Ik denk dat we nu meer gepolst 
hebben naar de motivatie.
DM : Voor de verkiezingen werd er 
gezegd da t e r  op regelm atige basLs 
studentenbijeenkom sten zouden ge
organiseerd w orden. In welke mate 
gaan ze nog door ? Komen daa r nog 
studenten op a f  ?
JL  : Ik denk dat deze bijna doodge- 
bloeid zijn. In die zin dat op de vorige 
studentbijeenkomst enkel de onder
voorzitter aanwezig was. Dat bewijst 
toch maar weer dat daar weinig inte
resse naar is. Ik wil hierbij toch 
zeggen dat er niet veel reklame, als ik 
dat zo mag noemen, rond gemaakt is. 
Op dit ogenblik hou ik mij daarmee 
bezig , he t is een van m ijn  
belangrijkste punten d it ja a r  : de 
in fo rm a tied o o rstro m in g  en de 
interesse terug proberen op te wekken.

Ik weet dat dit op één jaar niet zal 
lukken, miscchien lukt dit nooit. Wel 
heb ik naar alle decanen een brief 
gestuurd met de vraag om een vaste 
valva ter beschikking te stellen voor 
de SoR om haar beslissingen en 
andere informatie daar op te hangen. 
Dat is toch al een begin, de decanen 
hebben allen positief gereageerd. Nu 
ga ik trachten via de SoR vaste valva 
te la ten  p laatsen  gezien  het 
plaatsgebrek aan de facultaire valvas 
en dat mag van mij geld kosten.
DM : In welk opzicht verschilt de 
SoR van dit ja a r  met die van vorig 
ja a r?  Zal e r eerst gep raat worden 
met de studenten voor e r gestemd 
w o rd t en  z ijn  e r  tu sse n  de 
stu d en ten -S o R -led en  g esp reken  
Vooraf ?
JL  : Ik denk dat in eerste instantie die 
studentenbijeenkomsten daarvoor ge
pland zijn, maar zoals ik al zei zijn 
deze een beetje doodgebloeid, m is
schien kunnen we dit nu een beetje 
rechttrekken met de verschillende 
commissies. Ik zal minstens één keer 
per maand elke voorzitter van de ver
schillede commissies bijeenroepen om 
een gesprek te hebben rond de stand 
van zaken. Via die commissies gaan 
we dan per dienst de beleidsopties be
kijken, dus niet globaal. .
DM : Zal deze SoR ook m aatschap
pelijke  s ta n d p u n te n  innem en ? 
Zoals vorig ja a r  het standpunt rond 
extreem-rechts.
JL  : Zeker wel, ik denk dat dat vorig 
jaar een beetje te weinig is gebeurd. 
De voorzitter van vorig jaar heeft zich 
wel op de Raad van Beheer over
extreem-rechts uitgesproken en aan de 
RvB gevraagd een standpunt in te
n e m e n . V a n u it  d e  R v B  is  d i t  e ch ter
niet gebeurd.
DM : W at is uw mening rond het 
NSV-bezoek, moet men NSV op de 
kam pus toelaten ?
JL  : Ik was die dag zelf afwezig, maar 
ik denk dat er toch goed gereageerd is 
geweest door de studenten, ik zal de 
studenten daar zeker altijd in steunen. 
In het verleden is het NSV van de 
kampus geweigerd en ik vind dat dat 
zo moet blijven. Ik ben zeer tolerant 
maar het NSV behandelt ons blijkbaar 
niet zo, ik vind dat een reden om hen 
te weigeren. We kunnen niet blijven 
zeggen : “wij zijn vrijzinnig en blijven 
u tolereren”
Steven V ervoort : Langs de andere 
kant vind ik persoonlijk ook dat wij 
als studenten m aar sterk genoeg 
moeten kunnen staan om met die 
mensen in discussie te treden en ze 
nog te kunnen pakken.
DM : Is dat niet moeilijk om met die 
mensen in discussie te gaan vermits 
z ij  onze w a a rd e n  tegen  ons 
u i ts p e le n , en d e  VUB een 
o n d e m o c ra tisc h  en in to le ra n t  
gedrag verwijten.
SV : Ik ben ook helemaal niet voor 
toelaten van het NSV op de kampus 
maar dat heeft dan ook tot gevolg dat 
je  een kunstmatige sfeer creeërt en dat 
je  buiten de kampus voortdurend met 
extreem-rechts geconfronteerd wordt. 
Ht gevolg van die kunstmatige sfeer is 
dat we het bestaan ervan gewoon ont
kennen door de negatie ervan.
DM : M oet de discussie rond ex- 
treem -rechts misschien opnieuw ge
opend worden?
SV : Het feit dat het NSV niet toegela
ten is op de VUB, maakt ook een deel 
van de mensen nieuwsgierig, vele 
mensen haden er nog nooit van ge
hoord, en de enige die daartegen rea
geerde was het MLB met een pamflet 
dat de ronde doet. MLB reageert dan 
en de meeste studenten zeggen dan : 
“dat is van dezelfde slag”. Voor mij 
heeft het al dan niet toelaten van het 
NSV zijn voor- en nadelen, laat wel 
duidelijk zijn dat ik niet voor het NSV 
ben. Vorig jaar werkte ik trouwens

mee aan het standpunt rond extreem
rechts en het geval Gerlo.
JL  : Ik kan er mee samen leven in die 
zin dat ik ze gewoon negeer, maar ik 
zal daarin altijd de studenten volgen. 
DM : T ijdens de verkiezingscam 
pagne van ‘De L ijst’ (w aar voor de 
SoR alle zes kandidaten verkozen 
w erden) was een van de slogans 
“ voor een sociaal beleid” . Is dit een 
nieuw sociaal beleid ?
JL  : Ik zou niet zeggen dat het een 
nieuw sociaal beleid is, de SoR pro
beert een sociaal selectief beleid te 
voeren, ik zie niet in wat daar mis mee 
is. Maar ik doe het wel vanuit een an
dere optiek wat de begroting betreft. 
Misschien is er in het verleden een 
beetje teveel gekeken naar de begro
ting om projekten e.d. te beginnen. Ik 
kijk eerst welke projekten en ideeën er 
zijn en hoe we de problemen kunnen 
oplossen. Maar tenslotte komen we al
tijd op die begroting uit, deze houdt nu 
eenmaal beperkingen in, dat is een 
spijtige zaak.
DM : G aat er vanuit deze SoR naar 
de RvB toe geijverd worden voor 
een stijging van het budget of legt 
men zich neer bij het te r beschik
king gestelde budget ?
J1 : Ik sluit dat zeker en vast niet uit en 
die vraag naar de RvB toe moet er 
misschien wel komen, maar die vraag 
is in het verleden ook al vaak gesteld. 
Ik begrijp ook wel dat de RvB hun 
gelden van de overheid krijgen en dat 
is natuurlijk ook beperkend. Als het 
geld anders wordt verdeeld gaat dat 
ten koste van iets of iemand anders en 
dan moet er gekeken worden naar wat 
het beste kan zijn.
DM : U sprak over een selectief soci
aal beleid, er is ook een ander moge
lijkheid: een sociaal beleid voor ie
dereen. Het probleem met een selec
tief sociaal beleid is dat e r moet uit
gem aakt w orden wie e r wel en wie 
er niet gebruik kan van maken. De 
lat kan steeds m akkelijker verlaagd 
worden.
j l : Het is zo dat alle studenten gebruik 
kunnen maken van alle diensten van 
de Sociale Sector. De minst begoede 
moeten toch wel prioriteit krijgen. Je 
kan moeilijk voor iedereen hetzelfde 
sociaal beleid voeren. Het zou finan
cieel niet haalbaar zijn. Persoonlijk 
zou ik niet liever willen dat alle 
studenten dezelfde voordelen zouden 
krijgen.
SV : Het feit dat alle diensten van de 
Sociale Sector open staan voor alle 
studenten, heeft enkel voor de minst 
gegoede financiële implicaties: maal
tijdkaart, aanpassing van de huurprij
zen van de koten, beurzen, leningen,... 
.Dat is niet nodig voor een student die 
een hoger inkomen van thuis mee
krijgt.
DM : G aan de huurprijzen voor de 
VUB-koten stijgen?
JL  : Deze blijven op dezelfde toewij- 
zigingscriteria van huisvesting (ook 
voor de Schoofslaan). Vorig jaar is er 
overeengekomen om de prijzen niet te 
verhogen. Als dit jaar die vraag komt 
zal dat eerst goed bestudeerd moeten 
worden. Prijsverhogingen zijn soms 
nodig; alles moet veranderd worden in 
functie van de behoeften en zeker niet 
te pas en te onpas.
DM : De prijzen van het restaurant 
zullen wel stijgen. W aarom?
JL  : Vorig jaar is er goedgekeurd dat 
de maaltijdprijzen met vijf frank 
zullen verhoogd worden vanaf 1 
ok tob er 1994 , zow el voor 
b e u r s s tu d e n te n  a ls  n ie t -  
beursstudenten. De vraag was toen 
ook gesteld om de prijzen in het res
taurant te koppelen aan de index, maar 
dan zou de prijsstijging zes frank be
dragen.
SV : Dus eigenlijk is het niet echt een 
prijsverhoging maar een aanpassing 
aan de index.

JL  : Elk jaar stijgen de inkoopprijzen 
van goederen toch ook. Men kan , bij 
wijze van spreken, niet veertig frank 
blijven vragen. Alles stijgt.
DM : M aar de inkom ens van de 
student stijgen daarom  toch niet 
noodzakelijk. Misschien stijgen de 
lonen wel minder s n e l ...
JL  : Ik denk dat het nominaal 
inkomen in het algemeen wel gelijk 
blijft. De lonen zijn immers gekoppeld 
aan de index. Ik ben allergisch aan 
prijsverhogingen maar soms moet het 
en dan zal ik het ook voorstellen.
DM : W aar wil u het beleid van de 
Sociale Sector op baseren? U spak al 
over de informatiedoorstom ing , en 
verder?
JL  : Ik zal eerst proberen er voor te 
zorgen dat alles wat in het verleden is 
goedgekeurd correct wordt uitgevoerd 
(zoals bv. de beslissingen over het res
taurant en huisvesting). Nieuwe zaken 
zullen dus die betere informatiedoor
stroming zijn en ook de informatise
ring van de Sociale Sector. Wat ik ook 
belangrijk vind is de relatie VO-BSG- 
DE MOEIAL. Ik probeer mijn opties 
te leggen naar de student toe.
DM : Een beleid meer toegespitst op 
de studenten oké. M aar hoe zal dat 
kunnen verwezenlijkt worden?
SV : Het is zo dat wij (de voorzitter en 
ondervoorzitter) ons elke donderdag- 
namiddag, behalve wanneer er een 
SoR-vergadering is, zullen openstellen 
voor de studenten. Elke student kan 
dan met zijn problemen bij ons terecht 
en wij zullen dan een soort doorver- 
w ijzingsfunctie waarnemen. Een 
beetje te vergelijken met de zitdagen 
van de politiekers.
JL  : Ik zal proberen zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn op de Sociale Sector 
(gegouw Y). Maar eigenlijk kunnen de 
studenten alle dagen langskomen maar 
vooral die donderdagen. Ook via die 
valva van de SoR zullen wij de
>preekuren aankondigen en  w a l m eer
uitleg geven over de verschillende 
diensten die onder de Sociale Sector 
ressorteren.
DM : Een soort om budsm an van de 
Sociale Sector? K unnen studenten 
bijvoorbeeld ook langskomen met 
problemen met een professor?
JL  : Als ik de studenten daar mee kan 
helpen, zal ik dat zeker doen en anders 
kan ik ze rechtstreeks naar de betrok
ken dienst verwijzen om te voorkomen 
dat ze van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. Ik zal dan zelf per
soonlijk contact opnemen met de be
trokken dienst of persoon. Studenten 
mogen met om het even welk pro
bleem langskomen. Ik zou dat alleen 
maar toejuichen.
SV : Het geeft ons ook en beetje het 
gevoel dat we nuttig zijn . Wij staan 
ten dienst van de student tenslotte zijn 
we toch door hen verkozen.
DM : In dit verband zou ik nog even 
willen terugkomen op die studenten
bijeenkomsten. Is daa r  al een datum  
voor vastgesteld?
JL  : Dinsdag 15 maart om 12 u u r, dus 
nog voor de volgende SoR-vergade
ring. Zoals vorige bijeenkomsten zal 
deze ook doorgaan in het ESP-gebouw 
(tweede verdieping , gebouw C). 
Iedereen is er op uitgenodigd. We 
kunnen alleen maar hopen dat er wat 
meer reactie op zal komen zodat we ze 
verder kunnen zetten.
DM : Z ijn  e r voor het ogenblik 
nieuwe projecten ?
SV : Momenteel niet, maar wat mis
schien ook wel belangrijk is om eens 
op te merken is het uitbaten van de 
profit-sector ten dienste van de non- 
profit-sector. Daar wordt o.a. het be- 
dieningsrestaurant mee bedoeld, waar 
de winsten terug kunnen vloeien naar 
de Sociale Sector.
DM : Het is dus de bedoeling om 
buiten het budget nieuwe inkomsten 
te zoeken?
JL  : Inderdaad, oók vb. via sponsering 
, zoals dit jaar trouwens is gebeurd. 
Dat mag zeker vermeld worden. 
Waarom zouden we daar vies van 
zijn? Als we de gelden niet van 
hogere hand krijgen, moeten we ze

wel ergens anders gaan zoeken.
DM : W anneer zou het bedienings- 
restaurant openen?
JL  : Deze zomervakantie zou men be-| 
ginnen bouwen en het zou vrij vlug 
klaar moeten zijn. Het beste zou zijn 
om te openen bij het begin van het 
academiejaar, anders zitten de studen
ten weer met de “merde”.
DM : Is het bed ien ingsrestaurant 
ook bedoeld voor studenten? Een 
volledige m aaltijd  zou ongeveer 
1500 frank kosten.
JL  : Ik denk het wel. Die 1500 frank 
is wel een gem iddelde. W aarom 
zouden studenten daar eens niet rustig 
kunnen gaan eten? Wanneer men kijkt 
hoeveel maaltijden er buiten de VUB 
w orden genuttigd , indien men 
daarvan al vijftig procent naar het 
bedieningsrestaurant zou kunnen 
verp laa tsen , is het m eer dan 
w instgevend  en kunnen deze 
inkomsten weer ten goede komen van 
de student
DM : Hoe vorderen de contacten 
m et Sonet (sociaal netw erk tussen 
verschillende Brusselse hogescholen 
en de VUB...)
JL  : Op de volgende SoR komt er het 
voorstel om SONETINO’S , dit zijn 
broodjes, op de VUB te verkopen. 
Deze kunnen dan ook hier door hoge
schoolstudenten worden gekocht. Dit 
zal gebeuren via een bonnetjessysteem 
(één bonnetje is 20 frank, een sonne- 
tino kost 60 frank). Ze kunnen die 
bonnetjes ook gebruiken om andere 
producten van het restaurant te kopen. 
De hogeschoolstudenten, alsook de 
ULB-studenten, zullen (als deze be
slissing wordt goedgekeurd door de 
SoR) maaltijden aan 120 frank kunnen 
gebruiken.
DM : Moet de Sociale Sector d a a r  
niet voor bijpassen (de m aaltijden 
w orden im m ers do o r de Sociale 
Sector gesubsidieerd) 'f 
JL  : Neen , omdat de vaste kosten 
toch al gedekt. De variabele kosten 
voor een maaitijd bedragen ongeveer 
85 frank, wat dus 35 frank winst per 
maaltijd zou betekenen. De Sonetino’s 
zullen trouwens ook wel op termijn 
winstgevend zijn.
DM : Welke andere voordelen heeft 
de VUB door SONET ?
SV : Het is ook zo dat SONET een 
belangrijke PR-functie heeft voor de 
VUB naar de hogeschoolstudenten 
toe. Na het behalen van hun diploma 
studeren deze vaak verder aan een 
universiteit. O m dat de VUB 
strategisch slecht gelegen is, kunnen 
deze studenten via dit project al een 
beetje vertrouwd geraken met de 
cam pu s en dan z u lle n  ze 
gemakkelijker kiezen voor deze Uni
versiteit om een bijkomend diploma te 
halen.
JL  : Het is de bedoeling dat deze ho
geschoolstudenten niet alleen via die 
Sonetino’s kontakt hebben met de 
VUB maar ook met alle andere dien
sten van de Sociale Sector.
DM : Hoe is de relatie  tussen de 
Sociale Sector en de diensten en 
kringen die door studenten zelf be
hee rd  w orden (B SG , V O , De 
Moeial)?
JL  : Ik denk dat er vorig jaar met De 
Moeial een aantal problemen waren en 
als men die een beetje op een rijtje zet, 
ziet men dat wat er uit de bus is geko
men tocl) wel positief was. Dit jaar 
m et V O  w aren er ook enkele 
problemen. Ze hebben een beetje de 
indruk gehad (dit is ondertussen al wat 
rechtgezet) dat wij tegen hen zijn. Dit 
is absoluut riiet mijn bedoeling. Ik 
druk mijn hoop uit dat de volgende 
SoR de nieuwe statuten van VO 
goedkeurt en dat we er niet meer 
moeten tussenkomen als VO haar 
moreel en financieel verslag bin
nenlevert op het einde van het jaar.
SV : Het is belangrijk dat vanuit de 
Sociale Sector de samenwerking bin
nen Y’ (Hier wordt de samenwerking 
tussen VO-BSG-De Moeial bedoeld 
nvtd.) wordt gestimuleerd. Wij zullen

(vervolg op pag. 7)
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Wie kent Brussel?
"Brussel in de lift"

De Moeial

Vrij Podium...zelfs klassiek
Dit is een redelijk idioot klinkende 
vraag, zeker wanneer ze gepubliceerd 
wordt in een studentenblad van de 
Brusselse Universiteit. En toch is ze 
h e t  s t e l l e n  w a a rd !  H e t 
studentenleven omvat vele aspecten, 
waarvan het vertoeven op de campus 
een van de belangrijkste is. De 
campus is voor vele studenten een 
soort van dorp , stad o f  klein 
wereldje waar het goed vertpgven is 
en w aar de m eeste facilite iten , 
no o d za k elijk  om  een re la tie f 
aangenaam leven te leiden, aanwezig 
zijn .
De cam pus is gelegen in Brussel, 
Hoofdstad van België en Europa. 
Enkele jaren hier studeren is dan ook 
dé kans om het specifieke karaktei 
van Brussel beter te leren kennen. 
Aan de basis van dit specifieke ka
rakter liggen een aantal determinan
ten zoals de administratieve functie 
van Brussel, het grootstedelijke, de 
communautaire kwestie, het m ulti
culturele, het artistieke m ilieu, de 
so c io -e c o n o m isch e  p rob lem en , 
enz... . U merkt dat het specifiek ka
rakter van Brussel tevens een zeer 
complex karakter is en dat maakt hel 
des te interessanter.

B russel In  De L ift"
De agogen van de eerste en de tweede 
Licentie hebben daarom het idee op
gevat om iets te organiseren voor de 
studenten en andere geïnteresseerden 
dat in verband staat met het thema 
’'Brussel". De ideeën resulteerden in 
"Brussel In De Lift”. Maandag 28, 
dinsdag 29 en woensdag 30 maart 
wordt aan de studenten en natuurlijk 
ook andere geïnteresseerden de ge- 
legcnheid geboden om  een rondlei
ding te volgen door Brussel. Men 
heeft de keuze uit negen rondleidin
gen die geleid worden .door promi
nente Brusselaars. Een overzicht van 
het lijstje:
M aan d ag  28 m a a rt.
V an 10 to t 12 uur zal de 
(on)omstreden radiomaker bij Studio 
Brussel (Hallo...) en muzikant J a n  
H au tek ie t geïn teresseerden door 
"zijn" Brussel loodsen.
De rondleiding zal starten aan het 
L unatheater. H autekie t zal ons 
daarna meenemen naar verschillende 
plaatsen, die vooral rond de podium
kunsten actief zijn.
Om 14 uur in de namiddag vangt 
B r ig i t te  G ro u w e ls  aan met een 
rondleiding. B rigitte G rouwels is 
C V P-raadslid  van het B russels 
Hoofdstedelijk Gewest. Zij zal zich 
engageren voor een rondleiding door 
de M arollen, een kleurrijke buurt 
waar de problem atiek van huis
vesting niet onder stoelen of banken 
kan gestoken worden.
De laatste rondleiding van maandag 
zal aanvangen om 19 uur en wordt 
ve rzo rg d  do o r A n n e  V a n  
W ic h e le n . Anne is ex-VUB-stu- 
dente Communicatiewetenschappen 
en journaliste bij "Deze Week In 
Brussel". Ze heeft een sterke voeling 
met het artistieke m ilieu in het 
Brusselse. Dit, gecombineerd met 
een bijzondere aandacht voor sociale 
problemen en de kritische blik van 
een jounaliste, zal een duidelijke 
stempel drukken op haar rondlei
ding. Deze rondleiding situeert zich 
in het Noordkwartier en zal eerder 
sterk gekruid zijn...
D insdag  29 m a a rt.
Voor dinsdagmorgen heeft L u c k a s  
V ande r T aclen  een parcours uit
gestippeld m et als rode draad 
"Urbanistiek”. Van der Taelen is

vooral bekend als free-lance televi
siemaker; hij was bijvoorbeeld de 
man achter het RTBF-programma 
"Striptease", maar ook nog vele an
dere programma's (o.a. "De Laatste 
Getuigen") en voor TV-Brussel is hij 
ook geen onbekende meer. Hij was 
eveneens muzikant bij een aantal 
B elgische groepen (o.a. "Lavvi 
Ebbel" en "La Cosa Nostra”). Te 
verwachten valt dat de veelzijdige 
deskundigheid van Luckas Vander 
Taelen ook hier zal blijken.
In de namiddag zal Johan  De Clus 
van het D i e n s t e n c e n t r u m  
N o o rd w ijk  een rondleiding ver
zorgen in Brussel-Noord. Deze buurt 
wordt maar al te vaak geassocieerd 
met prostitutie, drugs, kriminaliteit, 
vandalisme,enz... . O f deze rondlei
ding die associatie nu zal versterken 
of nuanceren weten we nog niet, 
maar het is in icdcr geval een ge- 
schikfe gelegenheid om eens kennis 
te maken met zaken waar we meestal 
niet zo vlug mee in contact komen. 
Voordeel is ook dat de rondleiding 
gebeurt door iemand die de proble
men vanuit een professioneel oog
punt zal benaderen.
Van 15 tot ongeveer 17 uur zal de 
Schepen van Ruimtelijke Ordening 
van E tterbeek, D h r . M ich ic l
V a n d e n b u s sc h e  een rondleiding 
verzorgen door de Europawijk, een 
wijk die gekenmerkt wordt door een 
agressieve expansiedrang ten be
hoeve van de Europese gedachte. 
Vandenbussche is tevens recentelijk 
verkozen tot voorzitter van de soci-
lal-cuKureVe Kocpet CSC ( Centrale 
voor Socialistisch Cultuurbeleid) en 
is voorzitter van de Raad van de 
Vlaamse Gemeenschapscomm issie 
voor Brussel.
Hoge buildings, ruime kantoren en 
luxueuze vergaderzalen zijn duidelijk 
niet voor iedereen weggelegd. Wat 
dacht je  van een geestelijke rondlei
ding in de Vierde wereld-problema- 
tiek.' P o ve re llo ; een straaltje hoop 
voor Brusselse armen.
Hierbij wijken wij even af van de 
rondleidingen en wordt er een ge- 
spreksavond georganiseerd in een 
van de opvanghuizen voor achterge- 
stelden. Als spreker hebben wij nie
mand minder dan de oprichter van 
P o v e re llo  z é lf , D h r .  J a n  
V e r m c i r e n  (74 jaar!), kunnen 
overhalen om een gesprek te voeren 
rond het probleem van de armen in 
het Brusselse en de manier waarop 
Poverello daarop een antwoord pro
beert te formuleren.
W oensdag 30 m a a rt.
Woensdagvoormiddag zal de PR-ver- 
antwoordelijke van de Brusselse ver
voersm aatschappij M I V B , D h r .  
Leo C am erly n ck  een rondleiding 
verzorgen. W ist je  dat in de 
B russelse  "m ollen tram " buiten 
drugs, kleine kriminaliteit en con
troleurs ook nog kunst te bekijken 
valt? Dat de metro in Brussel een 
zeer belangrijke taak te vervullen 
heeft, staat zonder meer vast. Dat 
deze zeer dynamische onderneming 
niet alleen oog heeft voor goed 
georganiseerde mobiliteit wordt wel 
du idelijk  aan de hand van een 
aangenam e reis doorheen enkele 
sta tions.
Dezelfde voormiddag zal ook een 
rondleiding verzorgd worden door 
niem and m inder dan V olksunie- 
voorz itter B ert A nciaux. Al voor 
zijn  v o o rz itterschap  was Berl 
Anciaux actief in de Brusselse poli
tiek, waar hij zich vooral bezig hield 
met de sociale problem en in de

hoofdstad. Anciaux kent Brussel ter
dege en aangezien de sociale compo
nent in het nieuwe programma van 
d e  V o l k s u n i e  s t e r k  
vertegenw oordigd is, is hij een 
goedgeplaatste  figuur om deze 
problematiek te benaderen.
Om 14 uur zal er een medewerker van 
het Je u g d h u is  C e n tru m  W est 
een aantal mensen door het werkter
rein Molenbeek loodsen. F ouad  zal 
de werking toelichten van het jeugd
huis. Ook zal hij de deelnemers in
lichten  over de bekende maar 
m eesta l oppervlakk ig  begrepen 
problemen van de buurt die een tijdje 
geleden overvloedig maar niet altijd 
op gepaste wijze in de media 
kwamen. Multicultureel samenleven 
opsnuiven bij een glaasje is meer 
dan een aanrader!
S l o t a c t i v i t e i t :
BRUSSELS BY N IG H 1
Op w oensdagavond om 20 uur 
(stipt!) zal er in de VUB-aula QB de 
film "Brussels by night" vertoond 
worden. Deze film zal bovendien in
geleid worden door de regisseur van 
de film. M ark  D idden, die tevens 
als docent verbonden is aan het 
Brusselse St.-Lucas Instituut.
Na de film volgt er nog een receptie 
onder de aula waar we allen (gidsen 
én deelnem ers/publiek) kunnen 
napraten over het hele gebeuren en 
tevens kunnen genieten van enkele 
échte Brusselse bieren! Dit gebeuren 
zal omkaderd worden door enkele 
magnifieke werken van Eli Peeters, 
de betere fotograaf, gekenmerkt door h e t v a s tle g g e n  van éch te  
"Brusseleers"!
P r a k t i s c h :
Eén rondleiding (incl.toegang tot 
film én receptie!) kost slechts 100.-! 
W e n s t m en aan  m e e rd e re  
rondleidingen deel te nemen, dan 
kost d it 50 ,- per bijkom ende 
rondleiding.
Er zal voor de rondleidingen wel 
vooraf moeten ingeschreven worden 
om de deelnemers tot een aangenaam 
aantal te beperken. 
I n s c h r i jv in g e n :  - maandag 21 
maart 1994, van l l u  tot 15u, in het 
VUB-restaurant.

- dinsdag 22 
maart 1994, van l l u  tot 15u, in het 
VUB-restaurant.

- woensdag 23 
maart 1994, van l lu  tot 15u, in het 
VUB-restaurant.

- Telefonisch; 
vanaf donderdag 24 maart 1994 tij
dens de kantooruren op het 
num m er 02 /641.24 .49 (Steven 
Degraeve, Dienst SOCA VUB)
De A gogen

Vanuit de komissie kuituur zouden 
wij jullie graag wat meer informatie 
geven rond de werking van dit orgaan, 
initiatieven op korte en lange termijn 
en de problematiek van het Vrij 
Podium. Deze komissie bestaat uit 4 
leden en een aantal vaste en occa
sionele raadgevers. Voorzitter: 
professor Willem Elias ("bezieler" 
KK, cfr. Court Circuit), leden: Erik 
W llem aers (Sociale Raad, Vrij 
Onderzoek, First Brussels Free Jazz 
Festival), Toon Vanagt (Kultuurver- 
antwoordelijke B.S.G., Break the 
Silence) en Bart Temmerman (Sociale 
Raad, Break the Silence) . Vaste 
raadgevers zijn Caroline Van den 
Borre (kuituur- verantwoordelijke 
Perskring) en professor Rudolf De 
Smet.
Er werden op de eerste vergadering 
een hele reeks interessante voorstellen 
gedaan en de intentie werd geuit de 
stu d en ten o rg an isa tie s  v ia  hun 
r e s p e c t i e v e l i j k e  c u l t u u r -  
verantwoordelijken bij de uitwerking 
van de initiatieven te betrekken. In elk 
geval zal worden gepoogd een breed 
studentenpubliek te bereiken en te 
betreken bij de culturele activiteiten 
aan onze universiteit en zodoende ook 
het peil ervan verder op te krikken. 
Wij kijken trouwens halsreikend uit 
naar de installatie van info-schermen 
in het studentenrestaurant (gepland 
voor volgend academiejaar).
Een van de steunpilaren van de 
n ieuw e in itia tiev en  m oet een 
gegevensbank worden, waar voor elke 
s tu d e n t de inform atie  w ordt 
bij gehouden omtrent zijn specifieke 
culturele interesses: m uzikanten, 
tekentalenten, beoefenaars of gewoon 
geïnteresseerden.Deze databank zal voor iedereen 
toegankelijk zijn (op zoek naar een 
drum m er?no problem enz...).W e 
vertrekken met de reeds bestaande 
formulieren die geregeld circuleerden 
op de Vrije Podia, ér worden nieuwe 
formulieren verspreid en we rekenen 
ook op jullie mede werking.... maak je 
kenbaar! Verder komt er een extra 
v ra g e n lijs t , bij e lke  n ieuw e 
inschrijving vanaf academiejaar 94-95 
waarbij naar alle culturele activiteiten 
naast de humaniorasleur zal worden 
gepeild.
Het is ook de bedoeling klassieke 
muziekensembles samen te stellen ( 
tot nu toe waren de initiatieven op dit 
vlak praktisch onbestaande) en op 
term ijn zou hiervoor ook een 
musicus kunnen worden aangetrokken 
om dit alles in goede banen te leiden. 
Regelmatig zou dan ook een Podium 
voor deze ensembles worden gereser
veerd. Wie weet zien we binnen 
a fz ie n b a re  t i jd  een  e c h t 
s tu d e n te n o rk e s t  o n ts ta a n .
En dan...het Vrij Podium! Reeds op de 
eerste vergadering bleek iedereen 
achter het idee te staan dat het Vrij

1 Podium terug een vast ingeschreven 
activiteit wordt, uitgaande van de

Spreekuur
VOORZITTER en ONDERVOORZITTER 

van de Sociale Raad
Elke Donderdagnamiddag tussen 14.00 -18.00
( Behalve de donderdagen van de SOR-vergaderingen)

Ook op afspraak TEL:02 / 641.23.60.
VUB Gebouw Y pleinlaan 2 1050 Brussel

Dienst Kuituur . Op dinsdag 29 maart 
w ordt er trouwens nog een Free 
Podium georganiseerd waar we jullie 
in grote getale verwachten!
Vanaf oktober '94 gaan we dan weer 
van start met het wekelijkse Vrij 
podium op de maandagavond.
Aan de formule zou wel nog wat 
m oeten w orden gesleu teld  en 
alhoewel wij beseffen dat dit de 
creativiteit van het moment niet mag 
beknotten zal het iets "geregeld" moe
ten zijn. De " ontstemde muzikanten" 
uit de vorige Moeial zijn blijkbaar 
goed op de hoogte, maar op de Dienst 
ku ituur ontving men van deze 
mensen,noch van anderen reakties op 
het verdwijnen van het Vrij podium, 
(nvdr. Op dienst Kuituur ontving men 
wel degelijk reaktie op het verdwijnen 
van het 'Vrij Podium. Was het niet 
schriftelijk, dan wel mondeling. ) 
Weet ook dat het Vrij Podium slechts 
voorzien was tot en met 13 december 
en dat het initiatief van de kommisie 
het eerste is terzake.
We houden jullie verder op de hoogte 
en geef ons het voordeel van de twijel.

De Commissie Cultuur.

Brujocar
For the thriumph o f evil all that is 
necessary is that good people do 
nothing!
"Liever dwarsligger dan brandhout.", 
"Velen velen niet.", "Voorrang van 
rechts*,...
In het cafetaria, de gangen, het 
Kultuurkaffee,... overal hingen deze 
teksten. En uiteraard heb jij je  ook 
afgevraagd wie o f wat Brujocar 
eigenlijk is.
Wel, Brujocar is de afkorting van 
Brussels Jongeren Com ité Anti 
Racisme, naar analogie met het 
Antwerpse Ajocar en Joco uit Gent. 
Deze comités zijn ontstaan als reactie 
op Zwarte Zondag en ze hebben reeds 
enkele successvolle studenten- en 
scholieren betogingen en stakingen op 
hun palmares staan.
Brussel mocht en mag, als hoofdstad 
en centrum van Europa, zeker niet 
achterwege blijven.
Met Brujocar willen we reageren 
tegen de berusting, passiviteit en 
besluiteloosheid dat tegenwoordig tot 
nom verheven is. Brujocar ijvert voor 
democratie en verdraagzaamheid.
Ons platform:
-tegen racisme/fascisme,
-toekenning van alle politieke en 
sociale rechten, inclusief stemrecht, 
aan alle buitenlanders,
-een pluralistische beweging vormen 
die in eenheid alle antiracistische 
studenten en scholieren van Brussel 
probeert te verenigingen,
-asielrecht is mensenrecht.
27 m aart is de H and-in-H and 
manifestatie in Brussel en uiteraard is 
Brujocar ook van de partij.
Iedereen die aan de manifestatie wilt 
deelnem en, geïn teresseerd is in 
Brujocar of zijn zegje wil doen over 
de aanwezigheid van NSV op de VUB 
is welkom op onze startvergadering 
op 10 maart om 19.00 uur aan de 
valva's van ESP (gebouw C, 2de 
verdieping). Daar zal verder ingegaan 
worden op de rol van Brujocar naar 27 
maart en de verdere toekomst toe.

Tol ziens Brujocar
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De M oeial

SID CHAFETZ
Perpetrators

An exhibition designed to educate, 
provoke discussion and encourage 
study among all age groups.

Openingsuren: iedere werkdag van 9u00 tot 17u00

Donderdag 17 maart tot 30 april 1994 - Centrale Bibliotheek

B-films op maandag 
MEGAMOOTH MONDAYS

FORBIDDEN PLANET (1956) Fred Me Leod Wilcox
Een S.F. meesterwerk met Walter Pidgeon en Leslie ‘Naked Gun’  Nielsen dat zich afspeelt 
op een planeet waar het zand groen en de hemel,rose is. De echte held van de film is 
Robby de Robot. Hij spreekt 88 talen en kan bovendien koken...
Maandag 14 maart 1994 • 21u ■ Kultuurkaffee • gratis

GOZ OF KERMEUR (CH)
Punk en Jazz op het menu, geserveerd met een agressieve saus. 
Dit trio uit Geneve bestaat uit, een gitaarvirluoos, rauwe drumritmes en een op hol 
geslagen contrabassist met een doorzopen wtiiskystem. 

Yves Charmillot: gitaar 
Andreas Valvini: drums 
Andrien Kessler: zang en contrabas

Donderdag 10 maart 1994 • 21u • Kultuurkaffee ■ gratis

GEORGES BERGHEZAN
Fototentoonstelling

De tentoongestelde foto's willen riet shockeren, enkel een onwaarschijnlijke werkelijkheid 
tonen. Deze werkeijkhetd grenst aan de fictie... of grenst de fictie aan de werkelijkheid ? 
De foto's zijn met de gevoelslens gemaakt, zonder daarbij sentimenteel te worden.
Ze geven weer wat mensen, meegesleept in een oorlog waaraan zijn niet willen deelnemen, 
meemaken.

Vernissage woensdag 23 maart om 17u30 in gebouw Y (inschrijvingshall).
Openingsuren: iedere werkdag van 9u00 tot 17u00

In het kader van de Universitaire Vredesweek • inlichtingen: 02/641 23 OS

Woensdag 23 maart tot 30 maart 1994 ■ Gebouw Y

TWO THOUSAND MANIACS (1964) Herschell Gordon Lewis
De bekendste film van Lewis die tevens de grondlegger is van ‘Gore’ . In bite zijn de 
maniakken slechts met enkele honderden en beperken de 'special effects' zich tot het 
kadaver van een kip. Goedkoop maar weerwekkend.

Maandag 21 maart 1994 ■ 21u • Kultuurkaffee • gratis

H A T E D : G.G. Allin and murder Yunkies
Op zeventienjarige leeftijd was de ilmacademiestudent Todd Philips et getuige van hoe het 
podiumbeest
G.G. Allin tijdens een concert in ekaar zakte en door fans met kapotte lessen werd bewerkL 
Alin stierf vijf maanden geleden, maar zijn mytie leeft voort in Philips' documentaire.

Maandag 28 maart 1994 ■ 21u -Kultuurkaffee • gratis
organisatie : ism Radio Campus en O.A. film

SUGARCONNECTION (USA/D)
Sugarconnecbon is een project van de Amerikaanse performance artieste Aiwa Homler 
en de Duitsers Axel Otto en Frank Schulte.
Anna Homler zingt in een door haar zelf ontworpen taal waardoor haar werk in een sfeer 
van authentieke fok zou kunnen geplaatst worden. Axel Otto heeft ervaring in de 
theaterwereld en is sinds 1983 druk bezig geweest met d« manipulatiemogeijkheden van 
geluid af te tasten en hij werkte ondermeer samen met David Moss. Frank Schulte 
werkte ook samen met laatst genoemde, met Shelley Hirsch (vertelfestival VUB $2), 
met Jon Rose (Internationaal Computer Music Festival '89 VUB) en met Fast Forward.

Anna Homler: speelgoedinsrumenten en zang 
Frank Schulte: sampler, synfiesiser, tapes, stem 
Axel Otto: speelgoedinstrumenten, tapes, stem

Donderdag 17 maart 1994 • 21u • Kultuurkaffee ■ gratis

TEUN VOETEN
Fototentoonstelling

Nederland is geen goed referentiekader voor wat er in de wereld gaande is. Het is een van 
de redenen waarom hij zich in Brussel vestigde. Teun Voeten wi vooral niet overdrijven, 
geen missionaris zijn met zijn reportages. Hf lijkt te berusten in de onvermijdelijke 
tegenvaller dat mensen zich soms als beesten gedragen, en kennelijk veelal hun ware aard 
onder de schone schjn van welvaart en bijpassende cultuur verbergen. Toch ziet hij als zijn 
taak de dingen te laten zien zoals ze zijn. Wat men er vervolgens mee doet is niet de zorg 
van de fotograaf.

Vernissage woensdag 23 maart om 17u30 in gebouw Y (inschrijvingshall).
Openingsuren: iedere werkdag van 11u30 tot 17u00

m het kader van de Universitaire Vredesweek ■ inlichtingen: 02/641 23 05

Woensdag 23 maart tot 30 maart 1994 • Kultuurkaffee

SAM DILLEMANS
De bewogenheid in de kunst van Sam Dillemarts is het gevolg van een nauw in elkaar 
verstrengelen van een rijke intellectuele bagage met een gezuiverd gevoelsmatig beleven 
van de dingen. De realiteit in deze kunst krijgt een geestelijk timbre, terwijl het opvalt dat 
de kunstenaar beschikt over de passende technische mogelijkheden.
Hij aeêert een kunst waarin spanningen en bewogenheid herkenbare en positieve 
eigenschappen zijn.

Vernissage woensdag 23 maart om 19u00 in Galery1 
Openingsuren: iedere werkdag van 11u30 tot 17u00

Woensdag 23 maart tot 17 april 1994 • Galery'

'BRUSSEL IN DE LIFT
Trefcentrum Y organiseert i.s.m. de agogen van 1ste en 2de licentie rondleidingen in 
Brussel. Het bijzondere aan deze rondleidingen is dat ze geleid worden door bekende 
Brusselaars zoals Jan Hautekiet (Studio Brussel), Lucas van der Taelen (Free-lance tv- 
maker), Bert Anciaux (voorzitter van de Voksunie) en andere deskundigen zoals Brigitte 
Grauwels (raadslid van het Brussels Hoofdstedeüjk Gewest), Anne van Wichelen 
(journaliste),
een vertegenwoordiger van dienstencentrum Noordwijk.
De rondleidingen zijn gespreid over maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 maart.
Het geheel wordt afgesloten met de film 'Brussels by raghf van de Brusselse regisseur Mark 
Didden met aansluitend een receptie.
Pqs voor een rondleiding + Sm ♦ receptie: 100 bf.

BEELDEN VAN AFRIKA
Driedaagse van de Afrikaanse film

Een kennismaking met de dnerna in de Maghreb, Zwart en Zuid-Afrika in woord en beeld. 95% 
van de films in de Afrikaanse bioscopen is niet-Afrikaans. Toch zijn et in Afrika cineasten die 
hun visie op de maatschappij tegenover de Westerse willen stellen. Het welke produktie- en 
disributieproblemen worden zij geconfronteerd en wat is het belang van hun lilms voor het 
Afrikaans pubiek ?

Twee lezingen o p :
woensdag 23 maart van 9u00 tot IluOfl in de Aula QD 
donderdag 24 maart van 14u00 tot ISuOO in lokaal 5C401

Drie films o p :
dinsdag 22 maat vanaf 20u00 in Ada QB • 40 bf.
'Laafi, tout va bien' van Pierre Yaméogo 
woensdag 23 maat vanaf 20u00 in lokaal G108 - 40 bf.
'Nyamanton' van Cheick Ouma Sinoho 
donderdag 24 maart vanaf 20u00 in lokaal G108 • 40 bf.
Toulu Bouhi' van Djferil Diop Mambety

Meer informatie: tel. 03/455 70 57

3 KONINGEN
Een driedubbele historische evocaie, een crimineel Koningsdrama.

Louis XIV, Hetodes en Lea praten openhartig over hun leven, hun vreugdevolle momenten, 
de moeiBjkheden die ze gehad hebben tijdens het werk en privé.
Het wordt een bqwijlen onthutsend, bijwijlen ontroerend gesprek, met echter hier en daar 
ook eens een grappige anecdote.
Kortom, een onthullend verhaal van 3 koningen die zich tot elkaar aangetrokken voelen.
Tot een bepaalde, eert: -r onschukfige beweging enigszins verkeerd geinterpreteerd wordt 
als een bezwaende handtastelijkheid, of betreft het hier een schending van een territoriaal 
gebied... ?

Laurent Hubrecht en Peter Van don Eede: auteurs 
Peter Van den Eede: regie
Frank Focketyn, Steven Van Watermeulen, Koen De Bouw: akteurs 
Bas Teeken: decor

SUMBUR (NL)
Een Nederlands antwoord op Captain Beefheart, naar dan 20 jaa later. Han Buhrs zagen 
we dit seizoen even kort in het voorprogramma van The Ex en Tom Cora. Deze keer komt 
hij met zijn ganse band.

Frank Van Berkel: bas, stem en percussie 
Dirk Bruinsma: guitat, altsax en stem 
Han Buhrs: stem en hamonica 
Alan Purves: drum 
Guy Sapin: gitaar

Donderdag 24 maart 1994 • 21u • Kultuurkaffee • gratis

ZYKLUS
De performance groep Zyklus bestaat sinds 1989 en is samengesteld uit een wisselend 
aantal kunstenaars uit verscNIIende richtingen zoals fiim, fotografie, muziek, dans en 
schilderkunst.
Zelf omschrijven zij hun werk a ls : 'the images vary but always point to the same message. 
An unseen boundage which we try to forget and sever off with the knives of domestidty'.
In hun werk klinkt een strek besef door van achaische motieven, mythes en symbolen. De 
voorkeur gaat uit naa het werken op terreinen als verlaten ruines, vervallen fabriekster
reinen etc.

Zyklus: Grace-Jeff-Gerard-Rob 
üve Soundtrack: Noise-Maker’s Fifes

Donderdag 31 maart om 22u op lokaüe, verzamelen in hel KK

Na de performance van Zyklus begint om 24u het koncert van Rambo Amadeus in het KK. 
De groep speelt in het kader van óe vredesweek op de VUB en koet uit ex-Joegoslaviê. 
Rambo Amadeus is politiek zeer aktief en werd onlangs de verdere toegang tot de nationale 
omroep ontzegd.

VICTIMS FAMILY (USA) 
MEGAKRONKEL (NL)

♦ guests

Donderdag 14 april 1994 • 19u - PK-zaal • 200-250 bf.Maandag 28 ■ dinsdag 29 en woensdag 30 maart 1994 - 1C0bf. Woensdag 23 maart 1994 ■ 20u30 • Aula QA • Inkom 200/250 bf.
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DE KWEESTE NAAR DE STEEN
De onwaarschijnlijke avonturen van Koen in Azië -deel 2-

In de vorige episode vloog Koen naar 
Thailand alwaar hij Ting Tong, Miss 
Ting en Ralf ontmoet, de Thaise maf
fia op de hielen zit, zich door een hoer 
laat dronken voeren, een Togi ontmoet 
die zijn toekomst voorspelt, Ralf en 
Ting Tong verliest en in een zijdewin
kel terecht komt waar hij een af
spraakje maakt met een verkoopstertje 
om naar de klassieke Thaise dans te 
gaan kijken. . -v«

Pe Avond van de Derde Pag:
Aan de ingang van de zaal waar de 
dansvoorstelling is blijkt men niets te 
weten over mijn reservatie. Na drie 
kwartier wachten duikt Mam toch op 
en gaan we binnen. Het is in Thailand 
de gewoonte om de schoenen uit te 
doen en gedurende 1 seconde verbazen 
de Thais zich over mijn combat boots 
m a a t  4 5  w a a r o p  h e t  
Anarchopsychedelische logo is ge- 
Tippex-ed. We zijn als bij wonder net 
op tijd voor het optreden en Mam legt 
aan de bedienden uit dat ik vegetariër 
ben. W anneer mijn eten wordt ge
bracht zegt Mam dat ze niet kan blij
ven want dat ze de inkom niet kan be
talen. Ik heb niet genoeg geld om ook 
haar maaltijd te betalen, maar met het 
geld dat ik voorzien had om na het op
treden de taxi naar het guesthouse te 
nemen, kan ik wel haar inkom betalen. 
Ze gaat even buiten, komt weer binnen 
en zegt na vijf minuten weer dat ze 
niet kan blijven omdat ze honger heeft. 
Mijn avond is verknald en 10 minuten 
nadat ze weggegaan is trap ik het ook 
af. Ik vind totaal onverwacht nog 100 
Baht en neem de taxi terug.
P ag IV
's Ochtends vind ik Ralf terug. Hij 
heeft een plannetje van de stad waar 
Ting Tong woont. Wé nemen de boot 
naar het General Post Office (GPO) 
waar -Hoera!- een brief van Paz ligt. 
Z e heeft Bangkok reeds verlaten en 
wil dat ik zo snel mogelijk naar 
Jakarta kom. W e gaan naar de 
Australische Ambassade: een groot, 
prestigieus gebouw met fonteintjes dat 
vooral LELIJK  is . Ik dien een 
aanvraag voor een visum in en betaal 
450 Baht ( x l,5 =  675 Belgische 
Franken) Na een uurtje wachten krijg 
ik te horen dat ik geen visum krijg. 
.Wel krijg  ik een brie f w aarin 
b loem rijk  s taa t beschreven dat 
A ustra lië  zaken lu i en toeristen 
aanmoedigt om hun prachtige land te 
bezoeken, maar dat lui die een moge
lijke last voor de belastingbetaler mee 
zouden kunnen brengen buiten worden 
gehouden. Ik vraag waarom ik gewei
gerd wordt en krijg het zeer korte ant
woord dat ik de brief maar moet lezen. 
Inderdaad, op de achterkant staat vol
gens een multiple-choice-systeem uit
gelegd welke concrete problemen 
Australië heeft vond mijn persoon: 1. 
Ik ben te arm (ik kan bewijzen dat ik 
1500 US$ bij heb), 2.1k zou wel eens 
de bedoeling kunnen hebben me per
manent in Australië te vestigen,en 3. 
Ik heb nog nooit eerder een visum 
gehad. (Ik ben in Thailand zonder 
visum,maar met een Transit-stempel 
die twee weken geldig is). Ik vraag of 
ik eventueel een nieuwe aanvraag voor 
een kortere periode kan indienen en 
krijg het antwoord dat er over de 
w eigering niet kan onderhandeld 
worden. "I don't want to negociate, I’m 
asking for inform ation. Can I, 
formally, apply again? " That’s up to 
you". Einde van het gesprek. In Azië is 
discriminatie heel gewoon (Paz had 
minder geld bij zich en heeft wel een 
visum gekregen) en het heeft me 450 
Baht gekost om dat te ontdekken, want 
het geld dat ik voor het visum betaald 
had gaat naar de schatkist van de 
Australische belastingbetaler. Ik ga

vervolgens naar de B elgische 
ambassade ( met Ralf nog steeds als 
een hondje achter me aan. " I want to 
go back to Sweden, jankt hij”) waar 
een vriendelijke Limburger me uitlegt 
hoe ik geld kan overmaken van België 
naar Thailand . Terug naar het GPO, 
mijn vader uit bed bellen om het 
probleem uit te leggen en geld te vra
gen en dan met de boot terug naar 
mijn guesthouse. Ik neem afscheid van 
Ralf die nog steeds naar Zweden terug 
wil en ik toon hem de laatste zin uit 
mijn Lonely Planet Survival Kit (De 
Boeken voor budget-travellers): "Don't 
worry whether your trip will work out. 
Just Go!" Op weg naar de bus naar 
Pattaya (de stad waar Ting Tong 
woont, in mijn vorig artikel foutief van 
de yogi tegen en vraag hem waarom 
hij en zijn leerlingen ze op geld uit zijn 
indien ze zo'n grote macht hebben. Hij 
vertelt me dat het geld naar een school 
voor armen in India wordt gestuurd, 
m atr hij maakt geen eerlijke indruk. 
Pattaya is het Blankenberge van 
Thailand, maar honderd keren erger: 
het is een stad die speciaal ontworpen 
is voocrijke sex-toeristen. Het kan cru 
klinken, m aar de vrouwen zijn er 
ofwel hoeren (dikwijls verslaafd aan 
heroïne) ofwel travestieten.
Coffy, de vrouw van Ting Tong is nog 
niet bevallen. Ik maak op de kamer 
van Ting Tong kennis niet Hans, een 
Duitser die Heli's Angel is geweest, 
d e se r te e rd e  u it h e t F ran se  
Vreemdelingenlegioen (opsporing nog 
steeds verzocht) en als ingenieur op 
het boorplatform Ecofisk in'84 bij een 
explosie voor 80% verbrandde, een 
been verloor, 40 meter diep in zee viel, 
drie uur bleef drijven, drie maanden in 
coma lag en na een jaar ziekenhuis 
min of meer opgelapt is. Omdat het te 
laat is om nog een hotel te zoeken blijf 
ik die nacht bij Hans slapen in ruil 
voor een ontbijt dat ik de volgende 
ochtend betaal.
18 januari '94

Na het ontbijt trek ik met Hans de stad 
ii>. Hij toont me de W a t , een boed
dh istische tem pel m et k looster, 
school,etc...Ik leen Hans 300 Baht tot 
de volgende morgen. Hij verwacht ie
dere dagzijn invaliditeitsuitkering (hij 
toont me de papieren die aantonen dat 
hij iedere maand geld krijgt). Indien de 
uitkering laat is, zal hij zijn radio voor 
een week naar het pandjeshuis bren
gen. We hebben samen een vrij leuke 
dag. Die avond eten we in één van de 
vele Duitse restaurants die Pattaya rijk 
is. hier zitten vooral geile duitsers met 
een bloedmooie thaise (behalve een 
paar idioten die hun vrouw hebben 
meegebracht) Wurst te eten. Na het 
eten komen we Ting Tong tegen en 
willen we aan mijn visumaanvraag be- 
ginnnen werken. Hans voelt zich af
gewezen en begint vervelend te doen. 
Om van alle last af te zijn verhuis ik 
naar een (veel te dure) hotelkamer.
Dae V I :

We zijn de hele dag bezig met mijn vi
sumaanvraag. T.T. (ja, ik bedoel Ting 
Tong) legt me uit dat het niet zozeer 
een kwestie van geld is, maar wel dat 
de ambassade in een bepaalde catego
rie van ongewenste personen heeft ge
klasseerd en dat ik zelfs niet binnen 
zal mogen als ik 100000 US $ voorleg. 
Het is moeilijk om uit die categorie te 
raken, want de ambtenaar die me ge
weigerd heeft is een thaise en als ze 
haar oordeel moet herzien zou ze dat 
a ls  g e z ic h ts v e r l ie s  k u n n en  
beschouwen en dan mag ik mijn 
visum helemaal vergeten. We moeten 
haar ervan overtuigen dat er doór mijn 
fout een m isverstand is en dan 
bew ijzen da t ik helem aal geen 
"inadequate level o f person" ben. Ik

weet niet wat de betekenis is van 
begrippen als "low class" en "high 
class" maar T.T. en Australië geloven 
erin en ik moet dus aantonen dat ik 
"high class" ben. Dit kan gebeuren 
door te zeggen (en met papieren aan te 
tonen) dat ik de zoon van een kolonel 
ben (hoge legerofficieren hebben in 
Azië héél veel aanzien) die bereid is 
me financieel te ondersteunen en even
tueel te laten weghalen uit Australië, 
dat ik een goed student ben, dat ik de 
relativiteitstheorie van Einstein oe- 
grijp, enz. Blijkbaar moest ik naar 
Zuid-Oost Azië komen om het belang 
van een diploma te ontdekken en te le
ren wat een sociale positie eigenlijk is. 
Tussendoor bezoeken we de "Big 
Buddha" , een beeld op de heuveltop 
met verschillende tempeltjes en andere 
boedhabeelden waarin de asse van 
rijke thais wordt bewaard die dan hun 
foto op de sokkel kunnen laten zetten. 
In Thailand is het boedhisme even ver 
weg van haar oorsprong als de katho
lieke kerk in België. T.T. vertelt me 
over zijn eigen metafysische systeem 
en hier geef ik al aan wat er mis mee is 
: het is een systeeiti, een constructie. Ik 
probeer hem mijn kritiek op de west
erse wetenschap uit te leggen en hij 
leidt hieruit af dat ik niet meer in 
" sc ie n ce "  g e ïn te re sse e rd  ben 
(integendeel!) en neemt me vanaf dan 
niet meer au serieux, zoals hij me later 
expliciet zal duidelijk maken. We ko
men nadien Hans tegen die met zijn 
radio op wag is naar het pandjeshuis. 
Enkele uren later zit Hans op café en 
ik vraag mijn geld terug. Hij weigert 
me terug te betalen en houdt me de 
hele avond aan het lijntje. Nu maak ik 
me echt kwaad : sinds ik in Thailand 
ben is iedereen, zowel thais als 
westerlingen, van waterverkoopster 
over yogi’s tot de diplom atieke 
v e r te g e n w o o rd ig in g  van  de 
bezettingsmacht in Oceanië (vraag 
maar aan de aboriginals!) uit op mijn 
geld. T.T. gaat naar de politie om 
tussenkomst te vragen. Ik zie dat niet 
zitten om me thans in de gevangenis 
te laten gooien en probeer het geld 
terug te hebben voordat de politie 
arriveert. Uiteindelijk pikt een hoer die 
zich door Hans aan het laten versieren 
was de 300 Baht uit zijn zak en geeft 
die aan mij. Nog een hele scène, maar 
ik heb mijn geld terug en uiteindelijk 
berust Hans in de situatie.
Dag zeven :

's Ochtends heel vroeg kontakteer ik 
mijn vader om het faxnummer op zijn 
werk te vragen. T.T. en ik nemen de 
eerste bus naar BKK. Omdat mijn 
transitstempel niet lang meer geldig is 
en ik toch nog enige tijd in Thailand 
vastz;it, heb ik toch een Thais visum 
nodig. Dit heeft dan ook als voordeel 
dat ik het argument dat ik nog geen 
enkel visum uit de handen van de 
Australiërs neem. Het is niet mogelijk 
om dit in Thailand zelf te doen, dus 
nemen we de trein naar Maleisië. T.T. 
moet ook naar Maleisië voor zijn vi
sum, dus besluiten we samen te gaan. 
Eerst fax ik naar mijn vader en enkele 
vrienden op de VUB welke documen
ten ik nodig heb. T.T. gaat langs zijn 
werkgever om de nodige documenten 
op te halen voor zijn werkvergunning 
en bijhorend visum. Ik zit al op de 
trein wanneer T.T. me komt halen met 
de mededeling dat zijn documenten 
niet in orde zijn. We zijn de hele ver
dere namiddag in de weer om de do
cumenten op te halen en zijn net op 
tijd om de laatste trein te nemen. (T.T. 
heéft bij zijn baas laten vallen dat ik 
computers kan programmeren en er is 
interesse om mij eventueel later een 
job te geven, hoewel ik er nu niet veel 
voor voel om in Thailand te gaan wer
ken.) de ticketten naar Maleisië zijn 
uitverkocht en we stappen zonder tic
ket op de trein. Onderweg worden we

gevonden door de controleur die ons 
uit de - op volle snelheid rijdende - 
trein wil gooien. T.T. maakt een foto 
van de controleur, tot groot jolijt van 
de andere passagiers. Vervolgens 
ontwikkeld zich de vólgende dialoog 
tussen T.T. en de con tro leur. 
Kontroleur : Money! T.T.: Ticket! K .: 
Money!! T.T. : Ticket!! K. : Money, 
money! T.T. : Ticket, ticket! etc. K. : 
Show money. We tonen de controleur 
elk een bedrag waar hij drie maanden 
voor zou moeten werken en dan geeft 
hij ons een ticket. Zijn plannetje om 
ons af te persen is mislukt omdat we 
ons nog arroganter opstelden dan hij
zelf, veel lawaai maakten ( zodat de 
andere passagiers doorhadden wat er 
aan de gang was). Ikzelf heb hier nog 
problemen mee : hoe zich hard opstel
len en toch menselijk blijven. Het hele 
voorval heeft ons direkt populair ge
maakt bij de andere passagiers en we 
hebben een schitterende rit. De contro
leur is zelfs poeslief en brengt ons 
zelfs persoonlijk lakens voor de nacht. 
De thais geven ons whiskey, een 
australiër heeft shit bij (waarvan de 
geur door T.T. wordt gecamoufleerd 
door een overdosis patchouli: de thais 
zijn verbaasd dat wij dat als geurmid- 
del gebruiken, want zij kennen het en
kel als middel tegen de maagpijn.). In 
Suratani nemen we de bus tot Haad 
Yai, aan de grens met Maleisië. De 
grens gaan we te voet over (T.T. zelfs 
twee maal, want zijn stempels waren 
niet helemaal OK), een taxi tot het eer
ste dorp in Maleisië en dan de bus tot 
Butterworth waar we de boot naar het 
eiland'Pinang nemen. Op dit eilandje 
heeft Thailand een consulaat waar we 
onze visa kunnen krijgen.
De volgende dag :

In de ochtend gaan we naar het consu
laat voor onze visa. in de namiddag 
huren we een motorfiets, waarmee wc 
door de bergen rijden, de reatie tussen 
mij en Ting Tong begint echt wel te

verkoelen-. OK, hij kent Azië en heeft 
veel meer ervaring dan ik, en ik ben 
naief.

Pe negende dag:
T.T. en ik maken ruzie. Er is een 

Indisch festival op Pinang en hij wil 
langer blijven. Ik wil zo snel mogelijk 
terug naar BKK, mijn visum in orde 
brengen en naar mijn vrouw en foetus 
in Djakarta gaan. Nadat we onze visa 
hebben opgehaald op het Thaise 
consulaat zet ik T.T. alleen af aan het 
festival (dat pas de dag nadien begint, 
maar dat al voorbereid wordt) en ga 
alleen het eiland rondrijden met de 
moto. Ik kom 's avonds terug in 
G eorgetow n (w aar we ons horel 
hebben) en loop de stad in. "Waarom 
loop ik nu in deze richting? Aan deze 
kant van de stad is niets te zien." denk 
ik, maar ik loop tot mijn eigen 
verbazing toch verder, plots zie ik een 
vrouw die zo m ooi is dat ik er 
spontaan naartoe loop. D ichterbij 
gekomen herken ik haar : het is mijn 
eigen vrouw die op weg naar Djakarta 
besloten had me in Pinang op te wach
ten (hoewel ik helemaal niet naar 
Pinang zou gegaan zijn als mijn visum 
OK was geweest!), ze was de dag 
tevoren ook al op dezelfde plaats 
geweest omdat ze het gevoel had dat 
we elkaar dèèr zouden ontmoeten. Ze 
wist dat ik in Georgetown'was omdat 
ze een juweel in de vorm van een spin 
(de spin is in zekere zin mijn 
totemdier) had teruggevonden dat ze 
in BKK was verloren. Na enige 
euforische momenten gaan we naar het 
hotel waar ik T.T. en Paz aan elkaar 
voorstel. W at ik min of meer had 
verwacht bleek te kloppen : ze kunnen 
elkaar niet echt uitstaan.
Dag 10 :
Paz en ik gaan naar een hotel buiten de 
stad aan het strand. We rijden met de 
motorfiets naar het Hiwdi-feest, maar

Vervolg op pg. 7
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De Moeial
Open brief

In memoriam: H. Van Impe Vervolg van pg. 3/Interview met SoR-Voorzitter

Op 22 februari 1994 overleed een 
vooraanstaand rechtsgeleerde: prof. 
H erm an  V an  Im pe , d o cen t 
staatsrecht(?) (...), het nieuws werd 
pas vandaag vrijgegeven door de 
V .U .B. ,dé V laam se U niversiteit 
Brussel. (B.R.T.N. radionieuws)
In de krant van vrijdag 25 februari 
werd dit bevestigd door een klein 
overlijdensbericht van de Erasinus 
hogeschool.
Deze inter-facultaire prof. - was het 
om  z ijn  m il ie u v r ie n d e l i jk e  
cursussen, zijn gulle puntenhand, het 
doorschemeren van een mens in zijn 
lessen o f  z ijn  vooraf bepaald 
vragensysteem - was toch bij velen 
bekend. Ik du rf te beweren dat 
studenten veel voor hem betekenden. 
Zijn bureau - waar zijn aanwezigheid 
gekenmerkt werd door het aroma van 
sigaren - stond steeds open voor een 
vraag o f  een groet. U it eigen 
ondervind ing kan ik zeggen dat 
tijdens de examens bij professor Van 
Impe men zich verveeld voelde bij 
het geven van een fout antwoord - 
niet zozeer voor de latere quotering - 
m aar om dat het hem zichtbaar 
kwetste dat hij dit deel van de cursus 
dan volgens hem niet goed naar voor 
had gebracht, waarop hij plots in 
beslo 'en kring een bisnummer van 
zijn lessen bracht.
-'.ijn toewijding was zo groot, dat hij 
z e l f s  t i j d e n s  z i j n
gezondheidspioblem en de C.333 
trouw bleef. Lit blijkt ook uil het 
feit dat hij vrijdag 18 februari nog 
doceerde. Hij woonde eigenlijk een 
beetje op de V.U.B..

Een vaste waarde van de vierde 
vetdieping "van de C", die wé zeker 
zullen missen en die zijn opvolgers 
een zware taak nalaat, ook op 
aca d em isc h  m aar vo ora l op 
menselijk vlak!
Na dinsdag 22 februari - als men het 
overlijdensbericht nog niet in de 
wandelgangen vernomen had - kon 
men aan de.valva’s een kort bericht 
vinden dat zijn overlijden bevestigde 
en datum en uur van de begraving 
meedeelde. Daar, waar ook nu nog (3 
maart) het bericht hangt dat prof. 
Van Impe de week van 28-2 niet zal 
doceren.
M aandag 28 februari zag ik op de 
begraafplaats van Elsene een naakte 
lijkwagen gevolgd door een meute 
mensen, hier moest het zijn. De kale 
kist werd neergezet tussen oude 
graven en iedereen, euuh, stond 
daar.Enkele personen, waaronder de 
decaan van de faculteit E.S.P., dhr. 
Despontin en Annemie Neyts werden 
gevraagd naar voren te treden om een 
klein woordje tot de aanwezigen te 
richten.Van wat ze zegden kon ik 
bijna niets horen - o f  d it nu was 
om dat hun stemmen niet zo ver 
reikten, omdat een zoemende kraan 
van een nabijgelegen werf ons terug 
in de dagelijkse realiteit wierp of 
om dat de "werkm annen van ’t 
k e rk h o f van E lsene" enkele  
bloem enkransen u it een zopas 
gearriveerd bestelwagentje van de 
begrafenisondernem er droegen en 
hierdoor op de losse grind knarsten - 
wil ik in het midden laten. Nadien

kreeg iedereen de geiegenheid tot 
"het groeten van de lijkk ist" , 
staande net voor een gapende oude 
b e to n n e n  t u n n e l .  T w e e  
bloemstukken werden vernield zodat 
ieder de kist met een bloem kon 
tooien. Mijn deelnemingsbetuigend 
kaartje kon ik nergens kwijt, er werd 
geen gelegenheid geboden het 
e rg en s  te d e p o n e ren , m aar 
hoofdzakelijk wegens gebrek aan 
familie of naaste vrienden, niemand. 
De aanwezigen klittfcn in groepjes. 
We werden vriendelijk verzocht door 
te gaan, het moest vlug gaan. 
Gelukkig scheen de zon.
Hetzelfde gevoel overweldigde me 
dan dat ik had bij de slotscène van de 
film "AM ADEUS”. Er was dus 
niemand die de begrafenis en de daar 
rond horende form aliteiten had 
kunnen regelen. Had hier de V.U.B, 
geen verantwoordelijkheid kunnen 
opnemen, o f minstens het meest 
elementaire voor zich n*men??
Het O.C.M.W. heeft de begrafenis 
geregeld!
T rie stig , m aar vooral zw aar 
teleurgesteld dacht ik:
DE MENS W AT IS DAT 
EIGENLUK?
EEN HERINNERING IN KORT 
BESTEK

H aidé V an G heluw e 
(s tu d en te  rech ten )

Vervolg van pg. 6
onderweg vallen we (ik had tot de dag 
tervoren nog nooit op een moto gere
den) en omdat Paz zwanger is en haar 
knie echt wel serieus bezeerd had 
breng ik haar naar een hospitaal. Haar 
knie wordt verzorgd en met de baby 
lijkt alles in orde. We gaan eten in 
Georgetown en dan gaan we naar ons 
hotel aan het strand. Midden in de 
nacht gaan in zee zwemmen.
Dae elf:

We gaan naar het Indisch festival. Het 
is een feest ter ere van de god Shiva en 
zijn familie. We zien mensen die door 
hun kaken en tong een enorm e 
drietand hebben en in extase met 
haken die in hun rug zijn bevestigd

Relax aan het strand, ik heb T.T. en
kele dagen niet meer gezien omdat hij 
niet opdaagde op onze afspraken.
Dae 13:

Ik neem de trein terug naar BKK, Paz 
wacht op mij in Pinang.
Voor ons vertrek maken we ruzie: ik 
wil er bij zijn als je  bevalt, maar zij 
wil absoluut in Australië bevallen, ook 
indien ik geen visum krijg. We 
besluiten uiteindelijk dat we ons niet 
uit elkaar laten drijven door één of 
andere overheid. Aan de grens met 
Thailand kwam ik T.T. weer tegen die 
zijn trein had gemist. We reden samen 
naar BKK. Hoewel' T.T. geen geldig 
tikket heeft, 'zijn er geen problemen.

dal ze  voor T hais gem aakt z ij, d ie  veel  
kleiner en tengerder zijn dan wij. Als 
ik zit weet ik niet waar mijn benen te 
zetten, als ik recht sta moet ik me buk
ken of mijn hoofd in het verluchtings- 
gat steken. Op de bus kom ik een 
groep jonge Thais tegen die me vol 
snacks steken (Sommige met vis, maar 
hoewel ik vegetariër ben aanvaard ik 
ze want anders zouden ze beledigd 
zijn) en die kennis maken met mijn 
snuiftabak. Hun Engels is heel slecht 
maar dat is niet erg want mijn Thais is 
nog veel slechter. Het is helemaal niet 
moeilijk om als westerling een halve 
bus met Thais (want in de low-class 
bus ben je steeds de enige westerling) 
te entertainen. In BKK fax ik mijn 
brief en de verklaringen naar de 
Australische ambassade.

zijn karren met beelden van goden 
voorttrekken. Zij hadden beloofd dit te 
doen indien een wens die ze gedaan 
hadden uitkwam. Die avond in het 
hotel hebben we een echtelijke krisis 
gehad die veroorzaakt werd door mijn 
onvermogen om te voelen. (Mijn 
kweeste naar de steen der Wijzen is 
ook een metafoor voor mijn strijd 
tegen het solipsisme!) Die crisis loste 
ik op door voor het eerst in mijn leven 
te dansen. Ganesh, de Indische god 
van de w ijsheid en van de dans 
(gem akkelijk herkenbaar aan zijn 
o lifan tenk op ) le id t me en de 
Verlichting komt enige passen nader
bij.
Dag 12:

Dag 14:

We komen aan in BKK en gaan naar 
Pattaya. De verklaringen die ik voor 
de ambassade van Australië nodig heb 
zijn toegekomen. We schrijven een 
brief voor de ambassade (zodanig dat 
ze die kunnen lezen en er over naden
ken voordat ik mijn visum weer ga 
aanvragen). Coffy is nog niet bevallen. 
Ik neem de bus naar FKK. Een busreis 
van Pattaya naar BKK kost 35 Baht, 
een vlucht per vliegtuig kost 2000 
Bath. In Thailand heeft iedere klassen 
zijn eigen bus: de laagste klasse neemt 
de blauwe bus, dan is er de rode bus, 
dan de aircou-bus en tenslotte de dure 
Microbus waar kranten voor de passa
giers liggen. Het nadeel aan bussen is

31 ianuari:
Ik geef de ambassade vandaag tijd om 
mijn brief te lezen. Ik hang wat rond 
in Bangkok, maak me lid van de 
internationale jeugdherbergcentrale, 
ontmoet de yogi weer die tevergeefs 
probeert geld uit mij te slaan (deze 
keer lukken om één of andere reden 
zijn kunstjes niet meer) en schrijf in de 
jeugdherberg een artikel voor De 
M oeial. M orgen ga ik naar de 
Ambassade en hopelijk weer naar 
Pinang, zodat we deze week nog door 
Indonesië richting Australië kunnen 
gaan.
Koen Lefever

dit zeker niet op een paternalistische- 
manier doen. Wij rekenen op de crea
tiviteit en de volwassenheid van de 
bestuursmensen binnen Y’.
JL  : Ik begrijp niet goed dat de 
studenten van Y’ soms niet echt goed 
overeen kunnen komen. Ik wens dat 
dit zal veranderen. Ik zal mij als 
voorzitter van de SoR zo weinig 
mogelijk in die zaak bemoeien. Als er 
bepaalde zaken gebeuren die niet door 
de beugel kunnen dan m oet er 
natuurlijk ingegrepen worden, maar 
dat is voorlopig nog niet gebeurd.
DM : Hoe ziet u de bevoegdheid van 
de SoR t.o.v. deze drie organisaties? 
JL  : Het zit zo dat zij nog steeds onder 
de SoR ressorteren. De bedoeling is 
niet om er inhoudelijk aan te sleutelen 
maar statuten moeten er nu eenmaal 
zijn, het moreel en financieel verslag 
moet aan de SoR worden voorgefegd 
ter goedkeuring. Tenslotte komen de 
subsidies toch van de Sociale Sector. 
Verder hoeft dat voor mij zeker niet te 
gaan.
DM : Steven vorig ja a r  hield jij  je  
bezig met het project rond papierre- 
cyclage. Hoe verloopt dit?
SV : Vorig jaar heeft de SoR op voor
stel van de BWC beslist om drie pa- 
piercontainers op de drie bewoners- 
cam pussen (O efenple in , Je tte , 
Nieuwelaan) te plaatsen. Kostprijs: 
iets minder dan 100 000 frank per jaar. 
Wekelijks worden deze containers nu 
opgehaald. Regelmatig halen verenigi- 
nen en kringen het papier op de koten 
op, maar we rekenen een beetje op de 
studenten zelf. Het is toch ook niet zo 
dat de BWC de vuilnisbakken komt 
ophalen. Binnenkort zal er een evalua
tie worden gemaakt en ik hoop eigen
lijk dat dit project kan overgenomen 
w orden door de hogere VUB- 
instanties (Directie Generaal) en 
financieel door de Raad van Beheer. 
Er zullen trouwens ook glasbakken 
worden uitgedeeld die op regelmatige 
basis zullen worden opgehaald.
Ik zou ook nog willen vermelden dat 
er deze maand een promotie-actie bij 
copyland doorgaat 10 procent korting 
op recyclagepapier. Ik hoop dat de 
kringen tegen het begin van het 
n ie u w e  a c a d e m ie ja a r  hun 
strooibriefjes, publicaties,... op dit 
soort papier, zullen copiëren. Daar zal 
door het BSG rekening mee worden 
gehouden wat de subsidies voor de 
kringen betreft. Ik zou dan niet inzien 
dat als men aan 0. 63 frank kan 
copiëren en bovendien meer subsidies 
kan krijgen , dat men niet zou 
overschakelen op recyclagepapier.
J1 : Er zullen tv-schermen in het res
taurant komen (Barco-systeem), met 
informatie . De kringen kunnen daar 
ook gebruik van maken, weliswaar be
talend. Dit zal het aantal stooibriefjes 
doen dalen. Maar dit project is nog 
niet volledig op poten.
DM : Enkele weken geleden was e r 
een razzia  in het K ultuurK affee . 
V anderghinste, diensthoofd veilig
heid van de VUB, zei toen “ De 
Sociale S ector en d ienst K u itu u r 
hebben niets gedaan om de zaak op 
een andere m anier aan te pakken” . 
(DM num m er 8) P reventief bv. ? 
Hoe reageert u daarop?
JL  : De Sociale Sector was van die 
uitspraak een beetje verwonderd , om
dat er toch een aantal afspraken binnen 
de universiteit waren gemaakt. Waar 
het er op neer kwam was dat de direc
teur generaal en de rector het woord 
zouden voeren en niet anderen. Vanuit 
de Sociale Sector is in het verleden 
wel preventief opgetreden wat het 
gebruik betreft. Dienst Kuituur heeft 
dat probleem met de externe fuifen in 
de weekends ontdekt en dan hebben 
een aantal mensen de koppen bij 
elkaar gestoken en besloten om via de 
politie er iets aan te doen. Achteraf is 
gebleken dat er wel één student bij 
betrokken was en dat hadden ze niet 
voorzien. Het is absoluut niet de 
bedoeling de studenten in de toekomst

te controleren via een politiecel.
SV : Daarom is die razzia doorgegaan 
op die dag, in de hoop dat er weinig 
studenten aanwezig waren.
JL  : Ik moet wel zeggen dat de 
Sociale Sector op de hoogte was maar 
enkel de administratie, ik persoonlijk 
helemaal niet. Preventief optreden, 
hoe zou dat moeten? De VUB van 
“nine to five”of zo , geen activiteiten? 
Neen toch.
DM : H jk t die razzia ach teraf geen 
foute beslissing te zijn?
JL  : Neen, maar spijtig genoeg viel dit 
samen met een andere zaak waar de 
VUB in betrokken was. De laatste tijd 
was de situatie in het KK sterk aan het 
verergeren en het is ook op basis 
daarvan dat ze besloten hebben de 
politie erbij te halen.
SV : De mediatieke aandacht was ze
ker geen argument om het uit te stel
len. Op het niveau dat daar gedeald 
werd vind ik een razzia gepast.
JL  : Ik vond dat de pers zich vrij posi
tief heeft uitgesproken in deze zaak, 
door duidelijk te zeggen dat het om 
externen ging en niet om studenten.
SV : Het is ook zo dat er aan elke uni
versiteit wordt gedeald, maar de VUB 
wil er effectief iets aan doen. De VUB 
weet dat er een probleem is en is be
reid er tegen op te treden. Andere uni
versiteiten doen er niets aan. De VUB 
daarentegen neemt haar verantwoor
delijkheid wél op.
DM : Zal deze zaak nieuwe studen
ten niet afschrikken om n a a r  de 
VUB te komen?
SV : Ik denk dat het de voorzitter van 
de Raadvan Beheer was die zij dat het 
er niet op neerkomt dat je  op een posi
tieve of negatieve m anier in het 
nieuws komt, het komt er gewoon op 
neer dat men in het nieuws komt. Ik 
ben eens benieuwd naar het aantal 
inschrijvingen volgend jaar.
DM : Alle druggebruikers van het 
land zeker?
SV : De Sociale Sector zou dan de 
profit-sector nog verder kunnen uit
breiden en drugs kunnen verkopen. 
Dat zou pas winsten genereren ( lacht) 
DM : Tussen VO, BSG en De Moeial 
w ordt er voor het ogenblik nauw 
samengewerkt rond het mogelijk af
schaffen van enkele kleinere richtin
gen (Klassieke , Biologie,...). Hoe 
staat u tegenover het afschaffen van 
richtingen?
JL  : Er is nog niets beslist maar indien 
er een richting wordt afgeschaft zal ik 
vanuit mijn functie altijd steeds aan de 
kant van de studenten staan. Ik neem 
aan dat de studenten dat niet zullen 
toestaan en ik zal hen daar in steunen. 
DM : Ik dank jullie beiden voor dit 
interessant gesprek.

BSG- 
VERKIEZINGEN
Het Brussels Studenten-Genootschap" 
Geen Taal Geen Vrijheid " (BSG) is 
de overkoepeldende studentenkring 
van de V.U.B. . Alle studenten zijn 
door hun inschrijving aan de V.UJÏ 
automatisch lid van het BSG (tenzij ze 
dit schriftelijk weigeren). Maandag 21 
maart boudt het BSG haar Algemene 
V ergadering om 20 UUR in 4F107. 
AUe kandidaturen voor een bestuurs
functie binnen het BSG moeten 
worden voorgelegd op de A.V. Elke 
student kan zich verkiesbaar stellen. 
De verkiezingen zelf vinden plaats op 
de volgende data:
-ma 28 maart etterbeek (restaurant)
-di 29 maart etterbeek (restaurant) 
-wo 30 maart jette (restaurant)
Elke student is stemgerechtigd.
Op donderdag 31 maart heeft de 
overdrachtscantus plaats in de BSG- 
zaal Etterbeek.
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universitaire vredesdagenPeace Please

H istoriek en opzet van de un iver
sitaire Universitaire Vredesdagen.
Het initiatief van de ’Universitaire 
Vredesdagen' is ontstaan in 1977 in 
de schoot van de Franstalige universi- 
taiten in België, vnl. ULB en UCL. De 
toenmalige rektoren namen de beslis
sing om op 1 maart een Universitaire 
Vredesdag te organiseren en d^ rvo or 
een deel van de nodige financiële mid
delen ter beschikking te stellen. In het 
toenmalig klimaat van toenemende 
bewapening tussen Oost en West, met 
in het achterhoofd een groeiende 
spanning omwil van de mogelijkheid 
op een nieuwe Wereldoorlog, zagen de 
initiatiefnemers een taak weggelegd 
vor de universiteiten. Enerzijds vond 
men dat studenten en academici te ge
sensibiliseerd moesten worden voor 
deze problematiek; anderzijds wilde 
men een brug slaan met de politieke 
wereld.
De eerste Vredesdag vond plaats op 1 
maart 1978 rond het thema 'Wat kan 
een student aan vrede doen?’; in 1979 
koos men als thema 'Opvoeding tot de 
vrede'.
De keuze voor het tijdstip rond 1 
oiaart was niet toevallig, op deze dag 
worden de slachtoffers van de eertse 
waterstofbom op het B ikini-ato l 
herdacht (1 maart 1954); die dag staat 
met andere woorden symbool voor het 
ov e rle v e n  van de m enshe id . 
Anderzijds refereert 1 maart naar de 
eerste dag van het Romeinse jaar; deze 
keuze werd ingegeven aan de 
initiatiefnem ers omwille van zijn 
filosofische en religieuze neutraliteit 
voor de Westerse wereld.
V anaf 1980 werd het initiatief uitge
breid naar andere universiteiten, waar
onder ook de VUB. Het .was de dienst 
UCOV (Universitair Centrum voor 
Ontwikkeling en Vrede) die de organi
satie op zich nam. Er werd voor geko
zen om het onderwerp een ganse week 
in de belangstelling te brengen onder- 
het thema 'De vrede is mijn zaak'; dit 
liep parallel bij alle deelnemende uni
versiteiten. Tevens poogde men in 
1980 om nog meer leden van de uni
versitaire gemeenschap bij de vredes
dagen te betrekken dan voorheen het 
geval was. Om dit te bereiken, werden 
de professoren gevraagd om hun colle
ges die week te oriënteren op de 
vredesproblematiek.
O ok  nog in 1980 w erd de 
'Internationale Vereniging van de 
Universitaire Dagen van de Vrede' op
gericht (Journées Universitaires de la 
Paix, J.U.P.) te Namur. De vereniging 
stelde zich als doel:
- alle universiteiten en instellingen van 
elk land, zonder onderscheid van

nationaliteit o f filosofische overtui
ging, aan te zetten tot het organiseren 
van een

jaarlijkse studiedag rond het thema 
’’Vrede”;
- in en tussen deze universiteiten en 
instellingen discussies op gang te 
brengen

omtrent de voorwaarden tot en de 
realisatie van een bete 'e  verstand
houding

tussen volkeren en individuen;
- d.m.v. publikatles, conferenties, pers 
en televisie, de ideeën verspreiden die

bruikbaar zijn voor de verwezenlij
king en optimalisering van de vrede.
De voornaamste opdracht van deze 
vereniging bestaat in het coördineren 
van de initiatieven rond "Universitaire 
Vredesdàgen” in binnen-en buiten
land.
In de loop van de jaren tachtig werden 
heel wat bekende personen naar ons 
land uitgenodigd om het thema 'V(ede' 
toe te lichten waaronder de Noorse

polemoloog J. GALTUNG en de eko- 
n o o m  J . T IN B E R G E N , 
Nobelprijswinnaar en auteur van de 
'Rapporten aan de Club an Rome' 
w aaro n d er 'G ren zen  aan de 
Groei'(1968, 1972, ev.).
Intussen kreeg het initiatief steun in 
heel wat landen van Europa alsook in 
de V.S.
Elke universiteit of hogeschool pro
beerde zijn bijdrage te leveren om 
e e n  d i s c u s s i e  ro n d  de 
v re d e sp ro b le m a tie k  bij haar 
doelpubliek op gang te brengen.
De laatste jaren echter raakte het ini
t ia tie f  m eer en m eer op de 
a c h te rg ro n d . H ie rv o o r ' z ijn  
verschillende redenen aan te halen: •'
1° Het algemeen eoonomisch klimaat 
heeft het engagement van de studenten 
voor

&ciale themata en meer bepaald 
voor vredesproblematiek een ferme 
deuk 

gegeven;
2° Eenzelfde klimaat ondermijnt het 
engagement van de bestuursleden van 
de

universiteit om initiatieven te ne
men of te ondersteunen;
3° Gebrek aan continuïteit bij de co
ördinatie van het initiatief aan de ver
schillende

universiteiten;
4° Gebrek aan mankracht en aan fi
nanciële middelen bij de J.U.P. die als

overkoepelende vereniging de ini
tia tieven aan de verschillende 
universiteiten 

stimuleerde;
5° Het wegvallen van de 'nucleaire 
dreiging' en de ontspanning tussen 
O osten 

West;
6° Hiermee samengaand: de heroriën
tering van de ganse vredesbeweging.
Vooral de veranderende wereldkon- 
tek st ze t zow el de stisch ting  
'Universitaire Vredesdagen' als de hele 
vredesbeweging aan om op de nieuwe 
uitdagingen nieuwe antwoorden te 
formuleren. De situatie op vlak van 
vrede, veiligheid en ontwikkeling in 
mondiale kontekst is grondig door me
kaar geschud in vergelijking met tien 
jaar terug. Niettemin zijn discussies 
omtrent de vrede, veiligheid en ont
wikkeling brandend aktueel. Enkele 
voorbeelden: de aanslag op de markt 
in Sarajevo op 5 februari 1994 lokte 
bij de internationale gemeenschap ver
deelde reakies uit. Moet geweld met 
geweld beantwoord worden of moeten 
er andere oplossingen ontplooid wor
den? De NAVO schakelt bommenwer
pers uit in ex-Joegoslavië op 28 febru
ari 1994. Wellicht volgt nog meer na 
het ter perse gaan van dit bericht. 
Intussen overw eegt het Belgische 
Ministerie van Buitenlandse Zaken om 
tot de verkoop van afgedankte ge
vechtsvliegtuigen aan de Filippijnen 
over te gaan.... Ook de Agusta-affaire 
brengt aan het licht dat politiek en mi
litaire handel soms dichter bij elkaar 
liggen dan wordt gedcht. Is dit slechts 
het topje van de ijsberg?
B e w u s tm a k in g  ro n d  d e z e  
prob lem atiek  is een belangrijke 
aangelegenheid. Aan de VUB heeft 
UCOS (Universitair Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking) het ini
tia tie f  genom en om aldus de 
Universitaire Vredesdagen in 1994 op 
te richten. Er werd gekozen om te wer
ken ond het thema 'Vrede, Veiligheid 
en Ontwikkeling'. Een aantal concrete 
gevalstudies worden naar voor ge
bracht: de regio Zuid- en Oost-Azië, 
de  reg io  e x -Jo e g o s la v ië , de 
prob lem atiek  van de inheem se 
volkeren, het Belgische beleid inzake 
wapenhandel en ontwikkelingsbeleid.

Hiertoe worden er een studiedag, 
lezingen, twee tentoonstellingen, 
f i l m a v o n d e n ,  in fos tan ds, 
v redesm aaltijden e.d. gehouden 
gedurende de periode van 23 maart 
t.e jn . 31 maart.
V oor w at betreft het in itia tie f 
'Universitaire Vredesdagen' aan de an
dere universiteiten staken in 1994 een 
aantal verantwoordelijken van ver
schillende universiteiten de koppen bij 
elkaar. Hoewel de interesse leeft om 
het initiatief aan elke universiteit uit te 
bouwen, kampt me er met een gebrek 
aan mankracht en financiële middelen 
om de vredesdagen te organiseren. 
Toch wordt ernaar gestreefd om miu- 
stens 1 aktiviteit te plannen, bij voor
keur rond de situatie  in ex- 
Joegoslavië. Daartoe wordt vanwege 
de universitaire bestuurders een 
grotere financiële input verwacht om 
de aktiviteiten te ondersteunen. Ei 
moet aan toegevoegd worden dat we 
aan de VUB echter wél kunnen 
rekenen op de medewerking van de 
un iversita ire  overheid , van het 
akademisch personeel en van de ver
schillende universitaire diensten 
Dankzij hun financiële en logistieke 
ondersteuning werd het mogelijk om 
een volwaardig programma uit te kun
nen bouwen gedurende een achttal da
gen.

Regine Laverge
Algemeen coördinator U C O S

_
program m a vredesw eek

W ff^nsdns 23 m a a rt:
14.30u: Officiële opening met toe

spraken door Dhr. W. De Pauw 
(UCOS) en M evr. N. Sysbesma 
(VUB).
15u: Getuigenissen en aktiemodellen 
voor steun aan Ex-Joegoslavië
plaats: Galery' boven Kultuurkaffee, 
Gebouw Y', ingang via Triomflaan 
(toegang 6)
17.30u: Opening van de tentoonstel
ling "Ex-Joegoslavië, mon amour?" 
Openingsdrink en bezoek
p l a a t s :  I n k o m h a l  D ie n s t  
I n s c h r i j v i n g e n ,  S o c i a l e  
S e k to r ,  G ebou w  Y , in g a n g  
via T rio m fla a n  (toegang 7)
D on derd ag  24 m aart:

11.30u: infostands van vredes-, 
mensenrechten- en ontw ikkelings
organisaties.
p l a a t s :  r e s t a u r a n t  V .U .B ., 
C a m p u s  O e f e n p l e i n ,
P le in la a n  2 , 1050 B russel
M aandag  28 m aart:
19u: In le id ing door A. H intjes 
(Kodewes en Oxfam - WW): "De rela
tie tussen ontwikkeling, schulden
last en interantionale instellingen". 
Dokumentaire films omtrent vrede en 
ontwikkeling in Derde Wereld

Noise-makers fifes
O p  dinsdag 22 februari trad op uitndiging van de kring Muziek 
& Experiment de groep NOISE-MAKERS FIFES op in aula Qa. 
Het evenement, dat doorging onder de naam "Soundscapes of 
the inner eye - part III', bestond uit een videomontage en 
improvisatiemuziek en op de aankondiging beschreven werd 
als een audiovisueel experiment tro.k toch wel onverwacht 
grote aandacht: ongeveer 500 belangstellenden van binnen en 
buiten de VUB zakten af naar aula Qa. De Moeial ging voor u 
vissen naar achtergrond en bedoelingen van deze klank-en- 
beeld kunstenaars. We spraken met Geert, Timo en Greg. Het 
vierde lid van de groep, Eric, t v a s  niet aanwezig.

D M .: S o u n d s c a p e s  - 
g e lu id s l a n d s c h a p p e n .  V o o r  
degenen  die het m eegem aakt 
h e b b e n  is d i t  wel en ig z in s 
b e g r i j p e l i j k ,  m a a r  to c h .  
M a a k t ge m u z iek  b ij een 
f ilm , z ijn  h e t b e e ld e n  b ij 
m u ziek , o f  lig t he t v e rb a n d  
nog erg en s a n d ers?
N M F .: Het is geen 'film  en geen 
m uziek - het lig t e rtu ssenin . 
Tegenwoordig staat de muziek als we 
optreden al gedeeltelijk op punt. De 
muzikale overgangen dienen als 
referentiepunt voor de improvisatie. 
Ge kunt het zo zien dat de video onze 
partituur is: hij bepaalt de timing. 
Maar het zou verkeerd zijn daaruit te 
besluiten dat de film primair is. De 
muziek is het vertrekpunt. De film 
helpt de mensen om in de atmosfeer 
in te komen: ze zien de beelden. 
Vroeger speelde we soortgelijke 
muziek zonder film; het gebeurde wel 
dat de zaal leegliep. De bedoeling is 
dat we de beelden meer en meer in de 
muziek integreren. Het ideaal is dat 
de muziek bij de beelden enkel uit 
natuurlijke geluiden en bv. één 
instrum ent bestaat. "Ik ga wat 
geluiden filmen" is voor ons tijdens 
de voorbereid ing geen bizarre 
uitspraak.
DM.: Z it e r  s tru k tu u r  in die 
b e e ld e n -e n  g e lu id e n s tr o o m ?  
Z it e r  een verhaa l ach te r?
N M F .: Ge kunt het zien als "spelen 
met geluid", als spelen naar het 
gevoel van de mensen toe. Door 
klank en beeld prikkelen we het 
gevoel van de mensen om een 
totaalatmosfeer op te roepen. Voor 
mijn part zou daar evengoed nog 
geur bij mogen komen, dat zou heel 
interessant zijn. Er zit geen filosofie 
achter, wel een levensstijl. Er is wel 
een soort struktuur omdat we er al 
zolang mee bezig zijn. Maar het 
heeft geen zin om dat uit te leggen. 
Voelen is het belangrijkste.

DM .: Hoe s ta a t ge tegenover 
m uziek op zich? W at z ijn  uw 
m u z ik a le  a c h te rg ro n d e n ?
N M F .:  W ij s ta a n  h e e l 
o n c o n v e n t io n e e l  te g e n o v e r  
klanken. V oor ons is elk geluid 
muziek. We luisteren natuurlijk wel 
naar muziek, maar er zijn geen 
directe bronnen. We zijn hier al 
zolang mee bezig dat we van elkaar 
voelen waar we naartoe willen. Een 
grote verbetering is wel dat we sinds 
een half jaar een vaste geluidsman 
(Eric) hebben, daardoor zijn de 
resultaten van wat we doen veel 
constanter. W at is goede muziek? 
Iets dat pa k t  is goed. Techniek op 
z ich  is b ijz a a k , m aar w el 
no od zak elijk  om te ku nn en  
"rommelem" met melodieën. Het 
moet herkenbaar blijven.
DM .: B egin t e r  w at reac tie  te 
komen op uw w erk? T reed t de 
g roep  d ik w ijls  op? W o rd t e r 
aan  opnam es gedach t?
N M F .: Er begint belangstelling te 
komen vanuit het buitenland. Maar 
het is belangrijk te beseffen dat wij 
niet optreden "voor een publiek". 
Wij spélen naar het gevoel. Wat de 
mensen daarover zeggen - en zeker 
mensen die we kennen - maakt in 
wezen niet uit. Optredens zijn op dit 
moment voor ons belangrijker dan 
opnames, hoewel het maken van 
o p n am es m ee r b e v re d ig in g  
schenkt.We maken de meeste van 
onze instrumenten trouwens zelf. 
Zien wat ge eruit kunt halen, nieuwe 
geluiden vinden, dat is wat telt.
DM .: Allez d a n , v o o ru it m et 
d ie  geit.
Op 31 m aart b reng t de Nederlandse 
p e r fo rm a n c e g ro e p  Z Y K L U S  In 
»•m enw erk ing  m et da manaan van 
Noise Maker» Flfaa in da gebouwen 
van het A rsenaal van de VUB een 
to taa lspectake l. Wie een idee van de 
sfeer ' w il k rijgen  kan de in het KK 
te n to o n g e s te ld e  k u n s tw e rk e n  van 
één van de g ro e p s le d e n  kom en 
b a k ijk a n . M eer In fo  op  d ie n a t K uituur.

19.30u: Vrede en ontwikkeling in de 
Filipijnen; dokumentaire film met 
inleiding, nabespreking en diskus- 
sies over de evolutie van het pacifi- 
catieproces in de Filipijnen.
p la a ts :  V .U .B ., geb ouw  G , 
lo k a a l G 108, 4de v e rd ie p in g , 
in g a n g  v ia  to e g a n g  6 ,

P le in la a n  2 , 1050 B russel

Dag van de inheemse volkeren
14.30u: Inheemse volkeren vrede en 
ontwikkeling: algemene kontekst 
15.15u: Case study 1: De situatie in 
Papua-Nieuw Guinea 
16u: Pauze
16.15u: Case study 2: De situatie in 
Oost-Timor
p la a ts  V .U .B ., gebouw  B, lo
k a a l  B 0 3 1 , g e l i j k v l o e r s ,  
P le in la a n  2 (ingan g  via to e 
gang  12) 1050 B russel
19u: Kernproeven en de inheemse 
bevolking; dokumentaire film
p la a ts :  V .U .B ., geb ouw  G , 
lo k aa l G 108, 4de v e rd ie p in g , 
in g a n g  v ia  T r i o m f l a a n  
( to e g a n g  6 ) , P le in la a n  2 , 
1050 B russel
D on derd ag 31 m aart:
Studiedag: vrede, ontwikkeling en 
veiligheid in Zuid- en Oost-Azië 
9.30u: openingstoespraken

10u: Bewapeningsproblematiek en 
de rol van de militairen in de ASEAN- 
landen
10.45u: Pauze
llu :  De verspreiding van nukleaire 
wapens in Azië met B. Vanhees, 
vrijwillig assistent aan het centrum 
voor Polemologie, V.U.B.
12u: Pauze
14u: Tibet onder de Chinese bezet
ting: een vergeten tragedie door Prof. 
emeritus J. Niezing (Centrum voor 
polemologie V.U.B.)
14.45u: Pauze
15u: De prijs van de oorlog, konse- 
quenties van konflikten op de bur
gers en op de hulpprogramma's door 
Handicap International.
20u: Debat: "Belgische wapenhandel 
versus ontwikkelingssamenwerking, 
een ambigu beleid?"
p la a ts :  V .U .B ., geb ouw  B, 
lo k a a l  B 0 31 , g e l i jk v lo e r s ,  
P le in laan  2 ( ingan g  via to e 
gang 12), 1050 B russel

D o o rlp p g n d ;
ten toonstelling  "E x-Joegoslav ië, 
mon amour?"
vredesmaaltijd; elke middag in het 
restaurant
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Persmededeling VVS De Moeial deelt mede :
(gezien de nieuwe statuien goedgekeurd door de SoR in mei 93:)

Titel IV : De Algemene Vergadering

art. 37: a) De Algemene Vergadering komt samen ia de periode van 2 weken voor of 2
weken na het lenteverlof. De juiste datum wordt minstens twee weken vooraf in de 
Moeial bekend gemaakt.

b) De bevoegdheden van de Algemene Vergadering omvatten de beleidscontrole 
vanwege de VUB-gemeenschap. het verkiezen van de redactionele bestuurfuncties, 
en het brengen van een advies over de statuten. De cöordinator legt een door de 
redactie goedgekeurd moreel verslag ter evaluatie en goedkeuring voor. de 
penningmeester een door de redactie goedgekeurd financieel verslag.

De AV is bevoegd om met een meerderheid van 50% + I van de stemgerechtigde 
aanwezigen leden aan de redactie toe te voegen
De bevoegdheden van de AV hebben geen betrekking op de inhoudelijke 
redactionele onafhankelijkheid.

c) De verkiezingen vinden plaats op de AV. De kandidaturen worden schriftelijk 
gericht aan de uittredend coördinator voor het eind van april. Verkiesbaar voor de 
functie van coördinator zijn zij die gedurende zes maanden als volwaardig redactielid 
hebben meegewerkt aan de Moeial. Verkiesbaar voor de andere bestuursfuncties zijn 
alle redactieleden. De redactionele bestuursfuncites zijn onverenigbaar met een 
bestuursfunctie bij een politiek organisatie, een studentenkring, of een mandaat in de 
.SoR o f  Raad van Beheer. De functies worden In een eerste ronde verkozen WJ 
absolute meerderheid (50 % + 1) van de stemgerechtigde aanwezigen. In een tweede 
ronde blijven de twee kandiaten uit de eerste ronde met de meeste stemmen over; de 
kandidaat met het hoogste aantal stemmen is verkozen.

art. 38): Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Eerste Algemene Vergadering van De Moeial op woensdag 23 
m aart 1994 (20 u 30)
Plaats: het vergaderzaaltje van de geneeskundige dienst (naast 
UCOS, gebouw Y), de VUB-gemeenschap weze bij deze op de 
hoogte gebracht.

De redactie

De Vereniging van Vlaamse Studenten 
is de nationale studentenvakbeweging 
van de studenten aan de universiteiten, 
aan de instellingen van het hoger on
derwijs lange type (HOLT) en aan de 
instellingen van het korte type 
(HOKT).
In een geest van pluralisme en los van 
elke politieke partij of welke organisa
tie ook' behartigt VVS de rechten en 
belangen van alle studenten, zonder 
onderscheid van cultuur, ras, geslacht 
o f levensbeschouwing.
De W S  vertolkt de mening van de 
studenten over onderwijs en actuele 
zaken. Zo voerde W S  allerlei akties 
(studies, m anifestaties, betogingen, 
lobbywerk...) bv. rond het decreet 
Coens over de universiteiten, de reali
satie van sociale voorzieningen voor 
de studenten, organiseerde VVS het 
verzet tegen de numerus clausus en 
heel recent nog tegen het voorstel van 
HOLT-decreet van minister Van den 
Bossche....
VVS plaatst het verdedigen van de 
studentenrechten in het ruimer kader 
van de democratisering van het on
derwijs. D.w.z. dat iedereen, ongeacht 
socio-culturele achtergrond, het recht 
heeft om zonder financiële o f andere 
drempels het onderwijs van zijn geor
ganiseerde onderwijsinstellingen met 
reële studenteninspraak.
De vereniging stelt zich tot doel langs 
het geheel van haar werking en 
structuren, al de studenten uit het 
hoger onderwijs te vertegenwoordigen 
zowel op nationaal als internationaal 
vlak (VLIR, VLOR, IUS. ESLB, 
Student Forum...)
VVS kent zowel individuele leden (die 
50fr. lidgeld/jaar betalen) als geasso
cieerde verenigingen. Deze laatsten 
zijn plaatselijke studentenverenigingen 
die een associatieverdrag met VVS hebben afgesloten.
De dagelijkse leiding van VVS is in 
handen van de Raad van Bestuur, ver
kozen door de Algemene Vergadering, 
het hoogste orgaan vari de vereniging 
en ook bevoegd voor de algemene be
leidsopties. Jaarlijks organiseert W S

Vervolg van pg. 1
op de lijn van Petrella (zie "Petrella en 
zijn alternatief’; Moeial nr7, 24 jan. 
1994). De tegenstelling was compleet. 
Enerzijds werkt men aan een Gatt-ak- 
koord (deregulering), anderzijds wil 
men zogezegd komen tot een we
reldregering (regulering).
De gevolgen van het G att-akkoord; 
onbekend of onbem ind?
Opvallend aan het akkoord is, zoals 
werd opgemerkt door De Meyer, dat 
men niet eens de moeite heeft gedaan 
om een degelijke effectenstudie per 
land uit te voeren. Het enige feit wat 
vrij zeker is, is dat het Noorden als 
winnaar van de onderhandeüngen uit 
de bus komt. De zekerheid omtrent het 
realiteitskarakter van dit gevolg vloeit 
waarschijnlijk voort uit het feit dat dit 
een vooropgesteld doel was!
Na zovele jaren onderhandelen over 
een Gatt-akkoord, moet men, als men 
eerlijk nadenkt over het oplossen van 
sociale ongelijkheid op een structurele 
manier, toegeven dat het Gatt-akkoord 
eerder in de tegenovergestelde richting 
effecten zal ressorteren en de o zo ge
vreesde sociale brandhaarden eerder 
zal aanwakkeren dan blussen. Meer 
dan waarschijnlijk zal men echter het 
G a t t -d o g m a  b e h o u d e n  en  
blauwhelmen inzetten om, onder de 
nodige media-aandacht en sympathie
betuiging, de haarden te blussen. 
Blauwhelmen kosten veel minder dan 
sociale rechtvaardigheid; de keuze is 
voor het rijke rationele kapitalistische 
,Westen vlug gemaakt. ..
H et blijk t dat onze politici geen 
logisch consistente argumenten ter

een congres waarop alle studenten 
aanwezig kunnen zijn.
De geassocieerde verenigingen zijn 
binnen de nationale koepel georgani
seerd in drie autonom e centrales 
(univ-, HOLT- en HOKT-centrale). 
De werking van de centrales gebeurt 
volgens het subsidiariteitsprincipe.

D E  V E R E N IG IN G  V A N  
V LA A M SE  ST U D E N TE N  vzw 
( W S )  heeft -vakatures m/v voor:
1 voorzitter/ster 
1 ondervoorzitter/ster 
1 penningmeester(es)
1 internatio
naal vertegenwoordiger/ster
2 bestuursleden
Profielomschrijving: 
hij/zij m o e t. inzicht hebben in de stu- 
dentenproblematiek in het algemeen, 
kunnen werken in teamverband .een 
gezonde aanleg hebben voor initiatief 
enig organisatorisch talent aan de dag 

kunnen leggen
. bereid zijn af te zien van eender welk 
politiek mandaat
meertaligheid voor de internationaal 
vertegenwoordiger/ster en enige notie 
v an  b o e k h o u d e n  vo o r de 
penningmeester(es) zijn een pluspunt.
W S  biedt u: . een aangename werk
kring . Boeiende ervaringen en 
kontakten. Ondersteuning vanuit het 
sekretariaat. Verplaatsingsvergoeding 
conform  de rich tlijnen Bestuur 
Jeugdwerk.
Kandidaturen, vergezeld van C.V. en 
motivatie, dienen uiterlijk 26 maart 
om 16 uur schrifteliik toe te komen op 
h e t  V V S -  s e k r e t a r i a a t .
Kleerkopersstraat 15-17, blok 3, bus 
321, 1000 Brussel.
De verkiezingen zullen plaatsvinden 
tijden s de algem ene vergadering 
van 28 m aart.

ondersteuning van het Gatt-akkoord 
kunnen aandragen, behalve dan 
diegene die ze niet kunnen uitspreken 
en die verband houden met hét 
eigenbelang. Enkel de met succes 
lobbyende concerns en multinationals 
kunnen die uitspreken en ze doen dat 
dan ook. Het Gatt-akkoord is een door 
hen fel nagestreefde vrijbrief die hun 
greep op de wereld zal versterken. 
Student-aid is nog een grote toekomst 
weggelegd; de problemen waar zij 
zich om bekommeren zullen zich ten 
gevolge van het huidige liberale en 
asociale (of is dit te zeer een 
pleonasme) klimaat nog veel extremer 
stellen. Vanuit een gezond cynisme 
kan men enkel hopen dat er ooit 
brandhaarden van komen die zelfs 
onze dappere blauwhelmen niet meer 
kunnen blussen...
Pete

Met onze excuses voor 
het laattijdig verschijnen. 
De nieuwe computer had 
er blijkbaar nog niet veel 
zin in.
Veel leesplezier!
De redactie

Vervolg van pg. 2
1989, zijn propagandacampagne dus 
nog niet zo lang geleden een aanvang 
heeft genomen en dat de propaganda 
vrij simplistisch is, waardoor ze ook 
meer opvalt. Milosevic daarentegen, 
aan de macht sinds 1984, is veel 
slüwer en perverser: hij heeft zich 
altijd voorgesteld als grote verdediger 
van het voormalige Joegoslavië en van 
het respect voor minderheden, terwijl 
hij in feite bet Servische imperialisme 
aanhangt. Serven waren bijvoorbeeld 
pas op de hoogte van de Servische 
bezetting in Kroatië en Bosnië- 
Herzegovina de dag dat het embargo 
ingesteld werd. En natuurlijk zijn de 
K roaten veel gevoeliger voor 
propaganda doordat zij de oorlog aan 
den lijve ondervonden hebben.

Flvine University

Uit de reis is gebleken dat de identi
teitsproblematiek een levend gegeven 
is maar wel te beperkt is als uitgangs
pun t. Trouwens is de identiteit tot 
hiertoe veel te veel benaderd geweest 
in een zijn’-opzicht (namelijk het indi
vidu die een of andere entiteit verte
genwoordigt) terwijl volgens ons iden
titeit veel meer te maken heeft met 
persoonlijkheid en dus met wat een in
dividu doet en niet met wat hij is. 
Bovendien bleek4 de trip naar ex- 
Joegoslavië al voldoende als bijko
mende reflectie over identiteit: het 
denken en het zijn van velen 
onderging een ware metamorfose in de 
verrijkende zin. Daarom zal Flying 
.University  in de toekomst dan ook 
vooral de Balkanproblematiek belich
ten (en dus niet enkel de identi
teitsproblematiek) door organisatie 
van  l e z in g e n ,  d e b a t t e n ,  
f o t o t e n t o o n s t e l l i n g e n ;  de 
Joegoslavische cultuur kenbaar maken 
door middel van theatervoorstellingen, 
danse venementen, concerten.... met 
het oog op de voorbereiding van een 
volgende reis. Dat de komst van een

veertigtal studenten ter plekke enorm 
g eap p rec iee rd  w erd (h ie raan  
twijfelden we in het begin we hebben 
het altijd een vorm van mise- 
rietoerisme gevonden) is duidelijk uit 
slechts een anecdote. Bij onze aan
komst in Belgrado werden we verwel
komd door verschillende personen. 
Een van hen was verschrikkelijk 
gesloten. Hij sprak bijzonder weinig 
maar zijn kledij sprak boekdelen: 
zonnebril (weer of geen w eer), 
opgetrokken kraag, kap die haar en 
hals bedekte, gesloten mantel (binnen 
en buiten)... Tijdens ons verblijf 
waren wij allen getuige van een ware 
gedaanteverwisseling. V oor ons 
vertrek vertelde hij ons dat hij totaal 
clautrofobisch aan het worden was en 
dat hij mede dankzij onze komst 'weer 
een lichtpunt zag in de duistere 
toekomst'.
F ly in g  U n iv e r s ity  wil in ex- 
Joegoslavië de rol van subversieve 
bew eging vervu llen . U it onze 
kontakten met de mensen ginds bleek 
dit meer dan welkom. Het inspireerde 
m enigeen om de m ultikulturele 
kontakten in stand te houden. Deze 
bleken enorm leerrijk en men wil met 
Flying University een kanaal (een 
kanaal dat gerust mag overstromen) in 
stand houden om in te gaan tegen het 
nauwe denken van vandaag. Verder 
zullen de ginder gemaakte contacten 
die concrete en specifieke steun nodig 
hebben doorgespeeld worden aan de 
organisaties die daartoe in staat zijn en 
wordt er geprobeerd om studenten uit 
ex-Joegoslavië naar hier te halen. 
Geïnteresseerden kunnen altijd contact 
opnemen met
S tud iekring  V rij O nderzoek Tel: 
641.23.28.
Iris M aas Tel: 502.83.65.
Ruben Ramboer Tel: 251.90.09.

“Doctorandi a lle r...” 
-Reactie-

D o c to ra n d i a l le r  fa c u lte i te n  
verenigden zich en bekwamen, 
weliswaar na lang onderhandelen, een 
N I E T  V E R P L I C H T E
doctoraatsopleiding. Dit document 
werd aangenomen door de Raad van 
Beheer van 18 januari laatstleden. De 
tekst die in de Moeial van 17 februari 
1994 over de doctoraatsopleiding 
verscheen bevat dus niet alleen 
achterhaalde, maar ronduit foutieve 
informatie. Het artikel van Karin 
Vereist draagt zeker niet bij tot een 
verheldering van deze problematiek 
die reeds bijzonder ingewikkeld is, en 
waarover geïnteresseerden van vele 
geledingen van deze universiteit uit
v o e rig  hebben bed iscussieerd . 
Om niet opnieuw het hele verhaal te 
doen, o f punt voor punt informatie 
recht te zetten, verwijzen we de 
geïnteresseerde lezer naar Nieuwsbrief 
N °5 van  V U B O  ( VU B-  
onderzoeksvereniging).
Een vereniging van onderzoekers be
staat dus en werd ook nauw betrokken 
bij de bespreking over het 'reglement 
voor de toekenning van de academi
sche graad van doctor’. Dat het af en 
toe falikant dreigde af te lopen valt 
niet te ontkennen, maar ook dat kan u 
lezen in de Nieuw sbrief die alle 
onderzoekers (AAP en ZAP) in de 
week van 7 maart opgestuurd krijgen. 
Er zullen ook exem plaren voor 
studenten ter beschikking liggen op De 
Moeial.
VUBO.
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Deze rubriek is er om alle gefrustreerde geesten de kans te geven hun gal uit te spuien. Nozems aller tijden verenig u 1 

Post jullie Briefje in de Moeial-brievenbus in de cafetaria (tussen kiosk en kassa:
De publikatles m het Parochieblad vallen met onder verantwoordiiikheid van de redaktie

i l l l l p i ' ZÂÀL

do 17/03 zo 13/03
A Few Good Men Ontgroeningscantus
O P (Q c ) PPK
do 17 / 03 ma 14/03
FA ( Q d ) cantus

APIA
ma 21/03
JS (Q d ) di 15/03

Hilok
di 22 /03
Les Visiteurs wo 16/03
BM (Q c ) Campina
do 24 /03 do 17/03
Stark Trek IV TD
GK&RPGC ( Q c ) PK ( Pantheon)
do 24/03 ma-21 / 03
Woman ontgroeningscantus
BSK ( Qd ) PK
ma 28/03 di 22 /03
Alladin Bierkeldercantus IVHilok ( Qd ) GK
di 29 /03 wo 23 /03
Groundhog Day GT
LIA ( Qc )

do 24 /03
di 29/03 TD
3 carle HLB
APIA ( Q d )

zo 27 /03
wo 30 /03 Cantus
Adults PK
LWK ( Q c)

ma 28 /03
do 31/03 OP
Forever Young
WL (Q c ) di 29 /03

FA
do 31 /03
VSKM ( Q d ) wo 30 / 03

TD
m M&E

do 31 /03
Overdrachtscantus
BSG

do 10/03
film: the beaty and the 
beast
GK (aula P. Brouwer)
wo 16 / 03 
Bullshit-TD 
TK BOJ
do 17 / 03
film: the adams family 
GK (aula P. Brouwer)
wo 23/03  
Bier-TD 
FK BOJ
d o  24/03
G r o te  m u z ie k -  
&filmkwis
GK (aula P. Brouwer)
di 29/03 
film: Sliver 
GK (aula P. Brouwer) 
Stop Stress- TD 
GK-FK-TK BOJ
do 31/03  
Openluchtfilmpjes 
( Tom&Jerry )
GK terras BOJ

do 10/03 
w 1 kwis 20 u
di 15/03 
VSKM kwis
wo 16/03 
RK Voetbal

(Haal nu u koe af w ant:)
Alle in de BSG-Zaal verloren 
vpoorwerpen moeten voor de 
Lentevakantie worden afgehaald 
(in BSG-lokaal ts. 12-14 00 u)
BSG

do 17/03
kaas- en wijnavondLIA
vr 18/03 
galabal van WK
ma 21 / 03
snooker- en pooltor- 
nooi (Liberty’s) LIA
di 22/03  
WL bowling
jeneverm atch
cpsy P P k -

IG-bestuursverkiezi- 
ngen 5F218
do 24/03 
Eerste Algemene 
Ledenvergadering van 
WK
vr 25 / 03 
RPGC weekend: 
life eternica V 
(middeleeuws 
spectakel)
di 29/ 03
Vrij Podium
ln t' KultuurKaffee
w o30/ 03 
Tweede Algemene 
ledenvergadering 
van WK

wo 30 / 03 12 urenloop
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