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Decanendebat
Onenigheid onder de opppervlakte

B.O.B. en de VUB, 
wie doet er

Op woensdag 8 februari vond - onder 
behoorlijke belangstelling - het 
Decanendebat van Studiekring Vrij 
Onderzoek plaats. Vijf van de acht wa
ren zelf opgedaagd, drie (wetenschap
pen, toegepaste wetenschappen. Let
teren en Wijsbegeerte) hadden zich om 
uiteenlopende redenen laten vervang
en. Naar aanleiding van de precaire 
situatie waarin onze universiteit zich 
bevind op inhoudelijk, maar ook op 
financiëel en bestuurlijk vlak, werd 
aan de Decanen de gelegenheid 
geboden hun visie te geven, en te 
antwoorden op een aantal kritische 
vragen vanwege de moderator en het 
publiek. Moeten er faculteiten en rich
tingen afgeschaft worden, of moet de 
VUB principieel als volledige uni
versiteit blijven bestaan? Is een uni
versiteit zonder Klassieke of 
Natuurkunde wel een universiteit? 
Hebben wij als vrijzinnige universiteit 
wel een toekomst in Vlaanderen, of 
moeten we ons "profiel" aanpassen, in 
functie van een "verkoopstechniek op 
de studentenmarkt”?. Waarom zijn er 
hier zoveel mensen gedemotiveerd? In 
deze Moeial geven wij u een overzicht 
van het verloop en de hoogtepunten 
van het Debat, alsmede een korte 
commentaar. In een volgende Moeial 
zal het debat gebruikt wocffcen als 
vertrekpunt voor een aantaj fcritische 
analyses en enkele interviews.

De malaise

Eén van de meest frappante vaststellin
gen is overigens, dat het debat noodza
kelijk was. Want hoewel iedereen toe
geeft dat we in een "malaise” zitten, 
wordt er op dit Ogenblik op geen enkel 
beslissingsniveau openlijk en vöör de 
beslissingen genomen worden, gedis- 
cussiëerd. Bovendien is er bijna nie
mand onder de proffen of de studenten 
van ook maar iets op de hoogte. Maar 
de beslissingen worden wél genomen, 
schijnbaar bij consensus en altijd op

louter administratieve (het Decreet 
Coens) en financiëel-budgettaire 
gronden. Maar die beslissingen sturen 
de instelling wel degelijk en onom
keerbaar in een welbepaalde, 
'gespecialiseerde" en technocratische 
richting. Eén van de belangrijke din
gen die het debat ons leert is dat de 
consensus daarover in werkelijkheid 
niet jpestaat. M aar tijdens het debat 
is wel gebleken dat de beslissing 
over het afschaffen van minimum 
één Faculteit binnen twee jaar op de 
bijzondere Raad van Beheer van 18 
januari principieel al genomen is, en 
voor de studierichtingen gebeurt dat 
op de RvB van 1 maart!

De context

De moderator (Karin Vereist, die de 
orde handhaafde m.b.v. twee wekkers 
voor de spreektijd en een vliegenmep
per als voorzittershamer) gaf eerst een 
korte schets van de context van de 
problematiek. Iedereen weet dat de 
VUB in financiële problemen zit en 
dat er sprake is van het afschaffen van 
richtingen en/of faculteiten die niet 
genoeg studenten hebben om - volgens 
het Decreet Coens - financierbaar te 
blijven. Maar dat Decreet is geschre
ven voor en door de KUL, met twee 
doelstellingen: 1) het voor de over
heid definitief vastleggen van een fi
nanciële enveloppe voor universitair 
onderwijs; en 2) ingeval er omwille 
van 1) rationaliserings - en bespa
ringsmaatregelen moeten worden ge
nomen, dan gebeuren die de facto ten 
voordele van de grootste universiteit, 
te weten Leuven. Vandaar het crite
rium "studentenaantallen" voor het fi
nancieren van richtingen. De lange 
termijndoelstelling van de Leuvenaars 
is een  h ië ra rc h is e r in g  
"concurrentialisering" van het univer
sitair landschap in Vlaanderen (een 
door de Europese Commissie in het

kader van haar economistisch concur
rentiebeleid overal aangemoedigde 
tendens). Voor de VUB, een jonge 
universiteit die juist een ferme groei - 
scheut achter de rug heeft, maar zeker 
nog niet "self-supporting" kan zijn op 
basis van studentenaantallen, wordt zo 
een dodelijke vicieuze cirkel geopend. 
In dat kader zou Leuven de enige vol- 
waardigc cn volledige universiteit in 
Vlaanderen blijven, de rest moet zich 
meer of minder specialiseren naar een 
bepaald "marktsegment" toe. Dat dit 
meer is dan een louter budgettair fe
nomeen is wel duidelijk. En toch zijn 
er aan de VUB mensen die alles zou
den doen om dat decreet uitgevoerd te 
krijgen, en zelfs nog meer in die rich
ting. Voor een deel uit financiële pa
niek, dat is zeker, maar voor sommi
gen ongetwijfeld ook omdat een 
dergelijke ontwikkeling strookt met de 
belangen van hun machtsorgaan. 
Faculteit, of economische achterban. 
Er worden, onder administratief-decre- 
taal mom, zoals gezegd reeds nu 
beslissingen genomen die de 
ontwikkeling quasi-onomkeerbaar 
zouden sturen. Een democratische 
discussie op zéér brede schaal, en vöór 
het nemen van de beslissingen, is 
absoluut noodzakelijk.
In grote lijnen zien de verschillende 
standpunten er als volgt uit:

Fac. Rechten

Prof. Eliaerts van de Rechten beperkte 
zich in eerste instantie tot een vaststel
ling van de malaise: een achteruitgang 
op het vlak van zowel onderwijs als 
onderzoek, en de eruit voortvloeiende 
noodzaak tot een beleidsplanning. Hij 
stipte ook aan dat het academisch per
soneel tegenwoordig bedolven wordt 
onder administratief werk, zodat er 
voor dat laatste nauwelijks ruimte is. 
Wij zullen de limieten van de volle
dige universiteit onder ogen moeten 
zien en keuzes maken.

( vervolg op pagina 10 )

massale drugrazzia zet
Vrijdagnacht. luOO. Uw twee verslag
gevers zitten, respectievelijk in het 
Moeial- en VO-lokaal, aan de compu
ter te werken aan het persklaar maken 
van uw lijfblad. Tot opeens drie flik- 
kenauto's (zonder sirene, twee van de 
drie zonder enig officiëel kenteken) de 
campus op scheuren. Deuren vliegen 
open en de politie stormt met minstens 
10 man het KK in. Niet alleen het KK 
overigens. Eén van ons (FVD) werd, 
toen hij naar buiten wou gaan om te 
zien wat er precies gebeurde, in de 
gang van gebouw Y' brutaal tegen de 
muur gezet. Het had wel wat voeten in 
de aarde eer de flik-van-dienst 
doorhad dat hij in het "verkeerde" 
gebouw was binnengelopen. Door het 
venster zien we, terwijl het KK 
leegstroomt, één, twee drie vier, vijf,... 
mensen geboeid en niet bepaald 
zachtzinnig in de wagens geduwd 
worden. KV belt de bewaking: wat is 
er aan de hand? Heeft de politie 
toestemming om op de campus op te 
treden? Men blijkt daar van niks te 
weten (achteraf bleek dat ze bevel 
hadden gekregen zich niet te 
vertonen). We lopen naar buiten en 
vragen aan verschillende politieman
nen of ze gemachtigd zijn en wat er 
aan de hand is. "De redenen zijn er
voor, die moet gij niet weten ", is on
geveer het vriendelijkste antwoord dat 
we krijgen. Nog eens de bewaking ge
beld, zonder resultaat. Frank krijgt uit
eindelijk van iemand (een officier?) te 
horen dat het om "drugs!" gaat. We 
zien tenslotte een bekend gezicht - 
Vanderghinste, diensthoofd veiligheid 
van de VUB. We spreken hem aan: 
"Gij zijt toch van de VUB? Wat ge
beurt er hier?" "Blijf maar binnen. 
Gijlie zijt hier toch studenten?’(Tegen 
KV) Ah ja, u ken ik nog, van de 
Moeial? Ik kom seffens wel bij ulie, ik 
zal het u wel uitleggen.” We trekken 
ons terug tot aan de deur, maar blijven 
volgen wat er gebeurt.
Ondertussen is het KK volledig 
leeggelopen. Franstalige, Vlaamstalige 
en Engelstalige fuifgangers staan door 
elkaar wat bedeesd te kijken. 
Sommige mensen spreken vanop 
afstand door de wagenruiten met de 
opgepakten, wat de politie niet zint. 
Betrekkelijk weinig studenten onder 
de fuifgangers, hoewel toch een aantal 
bekende gezichten. De DJ's dragen 
hun platen en een deel van hun 
apparatuur buiten: het is wel degelijk 
afgelopen. Sommige mensen 
mompelen iets over de 250 fr. entrée 
die ze voor niets betaald hebben. Later 
horen we dat de organisator-DJ, ook 
meegenomen is naar het politiebureau. 
BOB-ers in burger verlaten het KK. 
We vernemen achteraf dat sommigen 
onder hen de hele avond hebben zitten 
loltrappen met mensen die ze nu ge
boeid (!!!) wegvoeren.
Een halfuurtje later komt 
Vanderghinste bij ons in het VO-lo
kaal. "Dc begrijp dat gijlie geshockeerd 
zijt, maar ik zal het u allemaal uitleg
gen. Weet dat de Rector toestemming 
heeft gegeven voor deze actie op deze 
éne dag. Wij zijn dit al lang aan het 
voorbereiden. Er waren in totaal 100 
politiemensen bij betrokken. De drug
sproblemen lopen de laatste tijd de 
spuigaten uit op de campus, vooral op 
activiteiten van externen. We hebben

nog mee?
VUB op stelten!
dan ook een dag (eerste vrijdag van 
het karnavalverlof, NvdR.) gekozen 
waarop we wisten dat er weinig stu
denten zouden zijn."
Wij: "Maar er waren studenten. Ze zijn 
hier (in Y') trouwens ook binnen ge
weest, en niet al te vriendelijk."
Vdg: "Och, dat is niet waar! (toch wel, 
NvdR.) Van mij zijn trouwens alle stu
denten die aanwezig waren zonder 
meer mogen vertrekken." (Dit klopt, er 
zijn trouwens geen fouilleringen van 
fuifgangers geweest, ze hebben alleen 
die mensen die de BOB aangewezen 
heeft opgepakt, hoewel we later ver
namen dat er onder de opgepakten 
minstens één VUB(eerste kan)-student 
aanwezig was, en bovendien één mid
delbare scholier, NvdR.)
Wij: "Maar waren er echt geen andere 
oplossingen te bedenken dan dit geor
ganiseerd machtsvertoon? De "bende" 
die nu opgepakt is, is naar het schijnt 
toch niet meer dan kleine dealers uit 
het fuifmilieu. Is de maatschappij daar 
nu mee gered?"
Vdg: "Daar gaat het niet om. 
Drugdcalen en druggebruik zijn tot nu 
toe nog altijd illegaal. De verantwoor
delijkheid ligt niet bij ons. maar bij de 
Sociale Sector Studenten en de 
Kultuurdienst. Ik heb hen twee jaar 
geleden al verwittigd dat er problemen 
op komst waren. En de problemen zit
ten vooral bij de activiteiten van exter
nen. Zij (de SSS en dienst kuituur, 
NvdR.) hebben echter niets gedaan om

(vervolg op pagina 8)
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De Moeial

Ex-Joegoslavië:

Propere handen, vuile voeten! In s ta n t re a k t ie

"Is er een nieuwe resolutie van de 
VN-Veiligheidsraad nodig vooraleer 
de NAVO kan overgaan tot 
luchtbombardementen?" Met die 
vraag trok de krant "Het Laatste 
Nieuws" naar de Leuvense professor 
Suy en de Antwerpse professor De 
Feyter. Hun meningen zijn verdeeld.
Het is niet hier de plaats om dieper in 
te gaan op de juridisch-technische 
kant van de zaak, doch mij lijkt het 
hier wel de plaats om erop te wijzen 
dat de VUB hier gepasseerd is.
Hebben wij geen prof. die zich 
daarover kan uitspreken? Deze 
problematiek is toch \vel erg 
belangrijk, zeker als men nagaat 
hoeveel doden er al gevallen zijn. Ik 
denk dat het gepast is dat de VUB 
ook hier wordt geraadpleegd, daar dit 
de enige zich als vrijzinnige profile
rende universiteit in Vlaanderen is.
Het is nodig dat wij harder op tafel
slaan als wij gepasseerd worden. Ik o u o o i  Dt -s.-ruC*-Ji<aJ
hoop dan ook dat dit in de toekomst
verholpen kan worden, en een sug- zullen kenmerken. Het valt mij op dat 
gestie daartoe kan zijn dat de VUB de kleur blauw niet werd vernoemd! 
stelling neemt over zulke zaken. Als ik heel naief zou zijn, zou ik mis- 
Een universiteit heeft toch ook een schien blij kunnen zijn. Ik zou dan 
maatschappelijke funktie, nietwaar? immers de zeer oppervlakkige en ver

keerde indruk kunnen hebben dat de 
Frank Van Dessel jongens die verantwoordelijk zijn voor 

dit tekstje, de optie "blauw" uit prin
cipiële redenen uit hun artikels willen

Zoo ion p o lit ik o n  houden zoals ze dat voor bruin doen.
Maar als men dan een aantal artikels 
leest is het duidelijk waarom de kleur 
"blauw" ontbreekt in het lijstje. Zij

Men zou zich voor minder bezuipen! wiuen het blauwe niet zomaar
Kotsmisselijk worden kan men zelfs vermelden tussen de andere kleuren,
als een strategie gaan beschouwen om Neen; Het blauwe; liberale denken
te kunnen omgaan met de wijze vormt immers het referentiekader van
waarop dit tijdschrift zich wenst te waaruit alle andere kleuren worden
profileren. Ik citeer uit Zooion bekeken. Men is zelf liberaal en
Politikon nr.2 van 21 januari 1994. beschouwt dat als een normale zaak.
"Zooion Polilikon is als naar» bewust Het liberale wordt als norm genomen
gekozen daar er moeilijk een partiji- en over normen kan men nu eenmaa,
deologie mee kar, verbonden worden. niet discusiëren; meer nog normen
Met Zoo,on Pol,t,kon hebben we alles- dient lnen niet te vermelden of te
zins getracht zo neutraal mogelijk te verdedigen, ze zijn er gewoon en ze
blijven. Zowel rode, roomse, groene vormen de evidente waarheid. Het ligt
gele als andere politieke ideeën zullen een beetje in de sfeer van de volgende
onze artikels kenmerken. Aan één wel- uitSpraak; als alles blauw zou zijn zou
bepaalde politieke kleur mag echter men er het biaUwe niet van inzien, bij
geen prioriteit worden verleend. gebrek aan andere inzichten. Ik wens
Kortom: partijpolitieke onafhankelijk de redactie veel moed om het
heid is een eerste doelstelling." onmogelijke te realiseren! Leve de
Bij de opsomming van het aantal kleu- onafhankelijkheid, de onpartijdigheid
ren dat aan bod mag komen is men en de neutraliteit!.....en leve de humor
verstrikt geraakt in zijn echte ideeën. die bij het lezen van zulke uitspraak
Datgene waar men echt achter staat onvermijdelijk een mens in zijn macht
heeft verhinderd om de schijn naar necmt!
buiten uit echt te laten lijken. Men stelt
dat zcwel rode, roomse, groene, gele een gjerende.
als andere politieke ideeën hun artikels pet(.

Recht(s)spraak

Lenin zei reeds dat de buitenlandse 
politiek van de kapitalistische 
grootmachten stoelt op twee grote 
drijvende krachten : enerzijds geeft 
de onderlinge concurrentie aanlei
ding tot een constante drang naar 
uitbreiding van hun bezittingen en 
kolonies en anderzijds, is er de 
schrik voor een onafhankelijke de
mocratische beweging onder een van 
de 'beschermde volkeren' van deze 
grootm achten. (1) Met de 
Balkanoorlog zijn deze twee motie
ven weer duidelijk naar voor geko
men.
Van bij het begin was de -vaak ge- 
heime- Westerse politiek erop ge
richt om Joegoslavië te verdelen 
langs etnische lijnen, te ontmante
len en eventueel opnieuw te koloni
seren. Verschillende feiten bevesti
gen deze stelling. Ten eerste heeft de 
Europese Gemeenschap de anti-oor- 
logskrachten en het anti-nationalis- 
tische gedachtengoed in ex- 
Joegoslavië genegeerd. Naar een en- 
quete in mei 1990 stond 71% van de 
populatie in Bosnië vijandig tegen
over instellingen en partijen die ge
baseerd zijn op etnische criteria. (2) 
Door onderhandelingen te starten 
met etnische oorlogsmisdadigers 
zoals Karadzic en Tudjman aan
vaardde het Westen in principe de et
nische opdeling van Joegoslavië. 
Het Vance-Owen plan vormt hiervan 
het beste bewijs ; "Het is een conv- 
promis tussen een verdeling op puur 
etnische basis en een erkenning van 
de door strijdkrachten veroverde ge- 
bieden”.(3) En zoals Izetbegovic te
recht opmerkte is de opdeling in et
nische regio's slechts een ouverture 
tot een definitieve verdeling van 
Bosnië-Herzegovina onder Servië en 
Kroatië met eventueel nog een reser
vaat voor de Moslims. (4) De recente 
overeenkomst tussen Milosevic en 
Tudjman kadert eveneens in deze op- 
delingspolitiek.
Ten tweede mag men niet vergeten 
dat het Westen, door de oplegging 
van de strukturele aanpassingspro
gramma's van het I.M.F., het natio
nalisme aangewakkerd heeft. Toen 
het voormalige Joegoslavië in de ja
ren tachtig reeds met een zware eko- 
nomische krisis worstelde waren de 
voorstellen zoals gewoonlijk : om
vorming tot een vrije markt, privati
sering en gunstige voorwaarden voor 
Westerse investeerders. Onder pre
mier Ante Markovic in 1989 werden 
deze hervormingen doorgevoerd, 
werd de Joegoslavische Dinar con- 
vertibel en gingen de wereldprijzen 
de markt beheersen. Ook werd er ma- 
saal bezuinigd (eveneens een 
'wonderrecept' van het I.M.F.). De 
gevolgen waren desastreus : de helft 
van de Joegoslavische bedrijven 
gingen failliet en de transferten van 
rijk naar arm. noodzakelijk om een 
polarisering van de maatschappij te 
voorkomen, werden stopgezet. 
Verder koppelde in februari 1991 de 
Europese Raad ekonomische voorde
len aan 'terughoudendheid' vanwege 
de federale Joegoslavische regering 
ten opzichte van de afscheidingsbe
wegingen in Kroatië en Slovenië. (5) 
Het hoeft geen betoog dat in een der
gelijk klimaat de .nationalistische en 
fascistische partijen aan populariteit 
winnen. Het is trouwens opvallend 
hoe weinig er in de huidige onder
handelingen gesproken wordt over 
ekonomische hulp maar des te meer 
de etnische verdeling behandeld 
wordt. Kortom, het Westen is mede
verantwoordelijk voor het uiteenval
len van Joegoslavië en heeft nooit 
geprobeerd -heeft zelfs nooit de in
tentie gehad om te proberen- om de 
etnische confrontaties in intensiteit 
te doen afnemen. Integendeel, ze 
heeft de lont in het kruitvat aange
stoken.

Tenslotte werden, ondanks de ver
schillende waarschuwingen zoals die 
van Perez de Cuellar, die vreesde dat 
de erkenning van sommige 
Joegoslavische republieken het kon- 
flikt zou uitbreiden en de reeds ex
plosieve situatie  in Bosnië- 
Herzegovina zou verergeren (6), op 
19 december 1991 Kroatië en voor
dien reeds Slovenië door Duitsland 
erkend. Hierdoor werden Kroatië en 
Slovenië beloond voor hun dubbele 
politiek namelijk de weigering tot 
enige solidariteit met de armere repu
blieken en de toenadering tot het 
Duitse imperialisme. En alzo ziet 
Duitsland zijn expansionistische 
droom naar het Oosten in vervulling 
gaan. "Het is onze natuurlijke 
markt", zei de voorzitter van het 
Oost-comite, de Duitse industriële 
groep die de Duitse overnames in het 
Oosten promoot, "uiteindelijk zal 
deze markt ons misschien op 
dezelfde positie brengen als waar we 
s tonden  voor de E erste  
Wereldoorlog. Waarom niet ?". 
Volgens een Brits commentator ligt 
in een compromis afgesloten op de 
top van Maastricht in december 
1991 de verklaring waarom de rest 
van de Europese Gemeenschap niet 
publiekelijk afstand heeft genomen 
van de erkenning door Duitsland. 
Deze deal zou inhouden dat Duitsland 
zijn Duitse Mark laat vallen voor de 
Ecu, als de pro-Kroatische lobby in 
Duitsland zijn zin krijgt inzake de 
erkenning. (7) Duitsland gebruikt 
dus de Europese Gemeenschap als 
d e k m a n te l  v o o r  z ijn  
expansionistische neigingen. De 
rest van de Europese Gemeenschap 
volgde enkele weken later met de 
erkenning, waarschijnlijk om de 
schijn van eensgezindheid hoog te 
houden. Een andere reden voor deze 
snelle erkenning is het principe van 
niet-inmenging in binnenlandse 
aangelegenheden vastgelegd door 
het Verdrag van Helsinki. Door de 
erkenning van de onafhankelijke 
republieken gaf bovenstaand 
principe het Westen een perfekt alibi 
om agressie van Servië op wettige 
wijze te beantwoorden met een mili
tair ingrijpen. (8) Servië reageerde 
op dit voldongen feit door weei 
hardop te dromen van een Groot- 
Servië (en geen Klein-Joegoslavië) 
en begint het separatisme aan te 
wakkeren in de gebieden waat 
Servische minderheden wonen, eerst 
in Kroatië en nadien ook in Bosnië- 
Herzegovina. Later eist ook Kroatië 
grondgebied op van Bosnië- 
Herzegovina. Of hoe een beheersbaar 
konflikt in een gruwelijke oorlog 
verandert.
Duitsland is vanaf het starten van de 
vijandelijkheden ook de voornaam
ste pleiter geweest voor een militair 
ingrijpen tegen Servië. Berlijn 
streeft op die manier een dubbel ob- 
jektief na : enerzijds wenst zij een zo 
gunstig mogelijke regering in 
Kroatië en Slovenië, en een even
tuele overwinning op Servië geeft 
haar de kans om haar invloed verder 
oostwaarts uit te breiden. Anderzijds 
eist ze alzo het recht op om zelf mili
tair in te grijpen in gebieden gelegen 
buiten de NAVO-zone. (9) Het is 
trouwens een publiek geheim dat het 
Kroatisch leger op de been werd ge
holpen door Duitsland. Engeland en 
Frankrijk stonden altijd negatief 
tgo. elke militaire interventie met 
als argument dat hun Blauwhelmen 
hiervan het slachtoffer zouden zijn. 
Een argument dat geen steek houdt 
aangezien de propaganda tijdens de 
Golfoorlog liet geloven dat de bom
bardementen toch o zo precies zou
den geweest zijn. En nu zou dit plots 
problemen geven?! Alzo willen 
Engeland en Frankrijk de verdere uit
breiding van de Duitse machtspositie

in Midden- en Oost-Europa verijde
len. Het is slechts in de laatste we
ken dat de Franse houding gekenterd 
is en ze eveneens voorstander is ge
worden van een militaire interventie. 
Vanzelfsprekend ging dit gepaard 
met een enorme propaganda in de 
media. Servië was de grote boeman 
in het konflikt en Servische 
gruwelijkheden werden 'monsterlijk' 
uitvergroot, terwijl deze van Kroatië 
pas, en dan nog vrij neutraal, werden 
behandeld in de oorlog tegen 
Bosnië-Herzegovina. De laatste tijd 
komt het conflict tussen Kroaten en 
Moslims in de media zelfs helemaal 
niet meer aan bod. Alzo wil men de 
militaire interventie tegen Servië 
rechtvaardigen.
Het weze dus duidelijk zijn dat Europa 
helemaal niet de propere handen be
zit die zij beweert te hebben, maar 
eerder in de poging tot een 
oplossing in het konflikt een (vuile) 
voet heeft dwarsgezet. En dat ze 
helemaal niet getracht heeft om een 
vergelijk te zoeken waar alle partijen 
zich in kunnen vinden. Integendeel 
haar houding is altijd bepaald 
geweest door geopolitieke en 
economische belaneen.
Ruben Ramboer

Noten

(1) LENIN, W.I., gecit. door Peter 
Praet, La revanche de l'Allemagne. 
in: Etudes Marxistes, 4 de trimester 
1992.
(2) in: 'DANAS', Zagreb gecit. door 
Svebor Dizdarevic. Les irrecevables 
postulats du plan Vance-Owen, in: Le 
Monde Diplomatique, maart 1993.
(3) BRYANT, Lee, The Vance-Owen 
report: apart at the seams. War 
Report, Londen januari 1993, gecit. 
door Svebor Dizdarevic, in: Le 
Monde Diplomatique. maart 1993.
(4) IZETBEGOVIC, gecit. door Mon 
Detrez, De Bosnische burgeroorlog, 
in: Markant 21 januari 1993.
(5) PILGER, John. Bloed aan onze 
handen, in: New Statesman and 
Society,
7 mei 1993, vertaald door Filip 
Delmotte in: Markant 21 mei 1993
(6) DE CUELLAR, Perez. gecit. door 
Peter Praet, La revanche de 
L'Allemagne, Etudes Marxistes, 4de 
trimester 1992
(7) zie (5)
(8) DELMOTTE, Filip, Bosnië, in: 
Markant 21 augustus 1992
(9) zie (7)

nvdr.: bovenstaand artikel 
over ex-Joegoslavië kadert in  
h e t  p r o je c t  'FLYING 
UNrVERSITY’ (cfr . vor ig e  
Moeials). 'Flying University' 
heeft aLs doellstelling het de
bat ro n d  h et b eg r ip  
identiteit te openen en richt 
zich vooral tot studenten die 
daadwerkelijk w illen betrok
ken zijn m et deze problem a
tiek.
Daarom werd een  u itw isse
lingsprogram m a opgestart 
tussen studenten en kunste
naars uit ex-Joegoslavië en  
versch illende universitieten  
waaronder de V.U.B. Namens 
Studiekring V.O., die dit in i
tiatief aktief ondersteund, 
reisde Ruben Ramboer vo
rige maand af naar dit oor
logsgebied. Volgende Moeial 
kan u zijn reisverslag lezen .

8 augustus 1992. Mohamed Chaleb, 
31 jaar, doodgeschoten, omdat hij 
wou dansen.
In de nacht van zaterdag op zondag 8 
augustus werd Mohamed doodgescho
ten door de portier van de dancing 
"Bolero" in de Karperbrugstraat te 
Brussel. Mohamed was zaterdag met 
zijn vrienden na het werk iets gaan 
drinken in de Bolero, maar de portier 
hield hen tegen. Mohamed drong 
aan, waarop de portier hem eerst te 
lijf ging met een stok en achteraf een 
pistool haalde en Mohamed in koele 
bloede neerschoot.
Toen de familie Mohamed zocht in 
het ziekenhuis, zei men eerst dat hij 
al terug naar huis was. Via de krant 
vernamen zijn vrienden uiteindelijk 
dat Mohamed gestorven was aan zijn 
verwondingen. De familie was niet 
verwittigd.
De raadkamer verwees deze zaak naar 
de correctionele rechtbank, i.p.v. 
het Hof van Assisen (waar 
eewoonlijk een moordzaak wordt

beoordeeld), steunend op het 
argument dat Mohamed zijn dood 
heeft "uitgelokt". Met een aantal 
s tuden ten  gaan wij onze 
verontwaardiging op 28 maart 
( ju s ti t ie p a le is )  t .o .v . ons 
rechtssysteem uiten.
Zulke gevallen hebben zich meer dan 
eens voorgedaan en zullen zich blij
ven voordoen als wij nu niet reage
ren. Daarom werd er een alarmlijn 
opgericht, opdat slachtoffers van ra
cistisch geweld kunnen worden op
gevangen. Wil jij ook racisme en fa- 
cisme aanklagen, werk dan mee aan 
de alarmlijn.
C o n ta c te e r  v o o r  m ee r 
i n f o r m a t i e :  J o k e  op 
te le fo o n n u m m er:
02/216.87.58 of F a tiha  op 
kot 354 (Campus Oefenplein)

Het telefoonnum m er van de 
a la rm lijn  is: 02/245.83.72

Joke en Fatiha
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De Moeial

STUDENT AID SLAAT WEER TOE
Voor wie het uit het oog verloren was: 
vanaf 15 februari slaat Student Aid 
weer toe aan de VUB. Zoals elk jaai 
gaat dan. in samenwerking met de 
meeste andere Vlaamse uniefs. een 
sensibiliseringskampagne door over de 
"Derde Wereld". Anderhalve week 
lang zal ook de VUB-student zijn por
tie infotainment kunnen opdoen over 
voedselveiligheid; het tema waarrond 
de Student Aid-kampagne dit jaar 
draait.
Bij het eeuwige zoeken naar 
evenwicht tussen massamanifestaties 
met weinig informatie en het grondig 
voorlichten van een zeer beperkte 
groep geïnteresseerden, kwam er een 
aktiviteitenkalender tot stand met 
zowel porties ludiek als happen 
edukatief (zie verder). En om jullie 
niet geheel als "Derde Wereld"- 
analfabeten de Student Aid-week in te 
sturen volgen hier enkele bedenkingen 
waarom het lot van de "Derde wereld" 
nauwer met het onze is verbonden dan 
op het eerste gezicht lijkt.

De schuldenlast

Eén van de meest frappante redenen 
w aarom  de ekonom ische  
verhoudingen in de wereld worden 
bestendigd (de "arme" landen blijven 
"arm", de "rijke" landen "rijk") is de 
schuldenlast waaronder een groot deel 
van de landen uit het Zuiden gebukt 
gaan. Schulden waarvan de jaarlijkse 
rente soms al het binnenlands produkt 
benadert. Met een aantal gevolgen 
h iervan  w orden ook wij 
geconfronteerd. In haar boek The Debt 
Boomerang geeft Susan George* een 
uiteenzetting over zes van deze 
boemerangeffekten. Een kort selektiel 
overzicht.

Milieu

Het meest ingrijpende waarvan ook 
wij de gevolgen dragen zijn wel de 
milieueffecten. In de jaren zeventig 
werd er massaal geld naar het Zuiden 
versluisd om een aantal megaprojecten 
te financieren. Enorme stuwdammen, 
kerncentrales, gigantische industriële 
of agrarische terreinen, enz. Los van 
het feit dat deze dingen dikwijls na 
a fz ienbare  tijd  n iet meer 
funktioneerden (te weinig personeel, 
onderdelen of geld om nog te kunnen 
werken), bracht het opzetten van die 
projekten onherstelbare milieuschade 
mee: overstroom de biotopen, 
ongékontroleerde (nukleaire) afval- 
dumping, luchtvervuiling, bodemero
sie,.... Daarenboven moest dit alles 
nog betaald worden door de lokale 
overheden. In de praktijk een 
onmogelijke taak zonder het 
verderzetten van een rechtlijnige 
groei-ekonomie. Milieubeheer zou 
daarbij enkel een rem betekenen voor 
de uiteindelijk beoogde ontwikkeling. 
Die logica werd/wordt trouwens 
aangemoedigd door de "specialisten" 
van de wereldbank. Om effektievere 
terugbetaling door de schuldenlanden 
mogelijk te maken, werden er bovenop 
d it a lles  s t r u k t u r e l e  
aanpassingsprogramma's 
uitgedokterd. Een term uitgedacht 
door de Wereldbank, waarbij gedoeld 
wordt op herschikkingen van 's lands 
budget en investeringen om toch maar 
uit de schulden te geraken. 
Investeringen die de eksport moeten 
stimuleren en daarmee voldoende 
harde valuta in het laatje moeten doen 
belanden. Resultaat: bodemuitpulting 
(daar dienen dan weer de - 
ingevoerde- kunstmeststoffen voor) en 
bodemerosie door de intensieve groei 
van eksportgewassen zoals koffie, 
annanas of kakao; het wegdrummen 
van de lokale voedingsprodukten uit 
de landbouywmarkt of nog: het 
proletariseren van de kleine boeren of 
het verdrijven ervan naar grootsteden 
w aar sloppenwijken b lijven  
aangroeien ten kosten van roofbouw

op de natuurlijke omgeving. Men kan 
immers niemand verwijten te 
overleven en daarbij gebruik te maken 
van het hout en de gewassen die in de 
onmiddelllijke omgeving (steeds 
moeilijker) te vinden zijn.
Voor sommige politici jammer dat de 
aarde rond is. Indien er wordt rekening 
wordt gehouden met de koncentratie in 
de atmosfeer van de verschillende gas
sen die niet meer door regenwouden 
kunnen worden omgezet of opgesla
gen, dan mag er gerekend worden op 
zo een twintig procent van de bijdrage 
aan het broeikaseffect. Een effektje dat 
op een wereldbol niet kan beperkt' 
worden tot de zuidelijke helft ervan. 
Naar schatting 300 miljoen van hun 
land (naar het woud) verdreven boeren 
zorgen wereldwijd voor het voortdu
rende platbranden van regenwouden 
om steeds nieuwe nog niet uitgeputte 
grond aan te spreken.
Een oplossing voor het verloren gaan 
van de regenwouden kan er maar ko
men als er ook een oplossing wordt 
gevonden om de mensen die erin wo
nen te laten overleven. Niet alleen de 
Indianen maar ook de nieuw gearri
veerde havelozen. Het verlichten van 
het schuldenprobleem van de "Derde 
wéreld" moet dan ook aangevuld wor
den met landhervormingen, kredieten 
voor de armsten en andere sociale be
leidsopties. Maar in de eerste plaats 
zal er moeten gekeken worden naar het 
noordelijk halfrond waar niet alleen de 

krediteuren wonen van het Zuiden, het 
is ook verantwoordelijk voor het 
grootste deel van de wereldvervuiling 
en tegelijk eksporteur van het 
(ekonomisch) ontwikkelingsmodel dat 
overal ter wereld wordt gehanteerd. 
Het zijn de geïnformeerde en betrok
ken burgers die hun vertegenwoordi
gers en instituties hiervoor ter verant
woording kunnen roepen.

KoKa of Koffie

Tweede boemerang die via de "Derde 
Wereld" op ons afkomt is die van de 
illegale drugs. Ondanks het feit dat il
legale drugs in de Verenigde Staten 
een mainstreamfenomeen zijn, krijgen 
de minderheidsgroepen hiervoor de 
meeste aaandacht. Waarschijnlijk kun
nen beterbegoeden het zich gemakke
lijker veroorloven zich regelmatig van 
illegale drugs te voorzien. De drug- 
ekonomie, geënt op de gemakkelijkste 
slachtoffers van een bankroete (legale) 
ekonomie, heeft er vanaf de jaren 
tachtig voor gezorgd dat het ame- 
rikaanse gerechtsapparaat gekonfron- 
teerd werd met soms bikkelharde oor
logen; het resultaat van de konkurren- 
tie op deze erg iukratiéve markt. 
Ondanks de War on Drugs die presi
dent Bush uitriep in 1989 blijkt de 
toevloed van illegale drugs uit Zuid- 
Amerika onstuitbaar. De produktie van 
coca in Bolivië, Columbia en Peru is 
waarschijnlijk als geen ander verbon
den met het schuldenprobleem waar
mee deze landen worstelen. De ko- 
kaproduktie zorgt immers voor inkom
sten en tewerkstelling en helpen deze 
landen zo aan de nodige financiën om 
hun krediteuren in het Noorden tevre
den te houden. Het is trouwens geen 
geheim dat de overheden van deze lan
den geen vragen stellen naar de her
komst vangelden die er bij hun banken 
worden aangeboden. Een direkt gevolg 
van de teelt en verwerking van ko- 
kaplanten is de afbraak van het plaat
selijke leefmilieu: bodemerosie door 
onzorgvuldige landbouw maar ook 
aantasting van het zoetwater door 
scheikundige stoffen (zwavelzuur, 
kerosine, aceton, tolueen,..) die ge
bruikt worden bij het verwerken van 
kokabladeren tot pasta. Oplossingen 
heirvoor zijn maar mogelijk door de 
mensen in de Andes alternatieve in
komsten en schuldverlichting te bie
den, zodat er ruimte onstaat om 
"legale" inkomsten te kreëren.

Het Kapitaal vlucht

De waarschijnlijk meest voelbare 
boemerang is deze van het verlies aan 
werkgelegenheid en afzetmarkten, het 
verschuiven van kapitaal naar plaatsen 
waar arbeid goedkoper is, is tegen
woordig geen onbekend fenomeen 
meer. Maar ook afzetmarkten gaan 
verloren omdat er elders goedkoper 
kan geproduceerd worden. Dat rege
ringen die zwichten onder schuldenlas
ten sociale voorzieningen niet als een 
prioriteit in hun vaandel voeren, heeft 
daar direkt mee te maken. 
Daarenboven hebben "Derde Wereld"- 
landen geen geld meer om blijvend uit 
het Noorden (te lenen om ) aan te ko
pen .

Schulden & Oorlog

Natuurlijk is er ook de oorlog. De 
band tussen schulden en oorlog is een 
oude. Oorlog veroorzaakt schulden, 
getuige de deficieten die in het midden 
van de jaren tachtig te wijten waren 
aan de aankoop vanlegermaterieel 
door verschillende "Derde Wereld"- 
landen (El Salvador, Ethiopië, 
Guatemala, Somalië, Nicaragua, 
M a r o k k o , . . . )  A n d e rz ijd s  
beargumenteert Susan George dat 
schulden ook oorlog veroorzaken. Zo 
was het voor Saddam Hoessein niet 
vanzelfsprekend dat Koeweit de 
geleende gelden voor Iraks oorlog 
tegen Iran zou terugeisen. Dit samen 
met Iraks wrevel t.o.v. Koeweits 
ongelimiteerde olieproduktie (die zo 
de internationale prijs drukte) 
warenvoor het ego van Dhr. S. 
Hoessein iets teveel om zijn 
buurlandje niet aan te willen hechten 
(naast interne politieke motieven). 
Niet alleen voor de agressor waren 
schulden een belangrijk argument, ook 
voor de Verenigde Staten die bv. aan 
Egypte $7 miljard kwijtschold voor 
het deelnemen aan de anti-Irak- 
koalitie. Als we oorlog niet enkele 
zouden beschouwen als een konflikt 
tussen landen maar ook als een strijd 
binnen de nationale grenzen zijn er 
nog veel voorbeelden te noemen van 
hoe oorlog verbonden is met 
ekonomische kondities die uit 
schulden voortvloeien: Argentinië, 
Brazilië; Kameroen, Haïti, Jordanië, 
Mali, Mexico,... Of het gaat om 
opstanden tegen bezuinigingsmaat
regelen, het gewelddadig onderdruk
ken van oppositie (doodseskaders) of 
om liet revolteren tegen de zittende re
geringsleider, steeds liggen de schul
den en de door de Wereldbank opge
legde betalingsmaatregelen aan de ba
sis van interne konflikten. Als de 
voorwaarden voor het ontstaan van 
deze oorlogen (de verlammende schul
den) niet worden weggenomen, kun
nen oorlogen wel eens eksporteerbaar- 
der blijken als soms wordt aangeno
men.

Ranken verliezen nooit
Een meer ingewikkelde boemerang 
waarvoor de buitenlandse schulden 
van de "Derde W ereld" 
verantwoordelijk zijn, heeft betrekking 
op de banken in het Noorden. De 
b e la s tin g b e ta le rs  van ' de 
geïndustrializeerde landen draaien op 
voor de "investeringen" van hun 
(nationale) banken in "Derde Wereld"- 
schulden. De banken verliezen nooit: 
ofwel kunnen de schuldenaren terube- 
talen en wordt er winst gemaakt ofwel 
kan er niet worden terugbetaald en 
komen de regeringen tussen met bv. 
vrijstellingen van bijdragen.

Migratie

Een laatste boemerangeffekt, migratie
stromen, wordt gestimuleerd door de 
erbarmelijke situaties in zuiderse lan
den. Het schuldenprobleem heeft er 
echter geen rechtstreekse invloed op

en de mechanismen achter migratie 
zijn erg complex, (honger, oorlog, 
avontuur, toekomstperspektieven, po
litieke vervolging, enz. ) Voor een uit- 
gebreidere bespreking sla je  best 
Susan Georges boek er op na. Zeg niet 
dat je het niet geweten hebt.

* Susan George, The Debt 
Boomerang. How Third world Debt 
Harms Us All. Pluto Press, London, 
1992, 202blzn.

Patrick Coenen

INDIANS II
De moderne tijd

De tweede wereldoorlog bracht voor 
de Indianen grote veranderingen met 
zich mee. Vclcn trokken naar de ste
den waar zij werk vonden in de oor
logsindustrie. Toen deze Indianen 
terugkeerden konden zij zich slechts 
moeizaam aan de armoedige levens
omstandigheden op de reservaten 
aanpassen. Bovendien ontstond er 
een steeds groter wordende kloof tus
sen de traditionele Indianen en de 
meer verwesterden.

De reservaten

De reservaten waren het toonbeeld 
van een ontstellende armoede die 
veroorzaakt werd door de marginale 
ekonomische positie van de 
Indianen. Hun produktiewaarde in het 
kapitalistische systeem was uiterst 
gering vanwege het gebrek aan on
derwijs en ambachtelijke training, 
taalmoeilijkheden en kulturele waar- 
denverschillen met betrekking tot 
arbeid. De meesten van hun zijn dan 
ook werkzaam aan de rand van het 
ekonomisch proces. De strukturele 
werkloosheid onder de Indianen in 
Canada is drie maal zo hoog als die 
onder de blanke bevolking. In de ja
ren zestig werd een minimuminko
men als "poverty-line" vastgesteld. 
Gemeten aan dit kriterium leeft 70 
tot 80% van de Indianen onder het 
bestaansminimum!
De armoede op de reservaten weer
spiegelt zich in de huisvesting en de 
gezondheidstoestand van de 
Indianen. (Eén kwart van de huizen 
op de reservaten is onbewoonbaar 
verklaard en zestig procent voldoet 
niet aan de minimum-eisen voor be
woning. Door het beperkte inkomen 
kunnen veel Indianen niet genoeg 
voedsel kopen om gezond te blij
ven.) Bovendien worden de Indianen 
binnen de gezondheidszorg gedis
crimineerd. In 1973 kwam in Canada 
aan het licht dat een ziekenhuis over
leden Indiaanse babies in kartonnen 
dozen per post naar de ouders terug
stuurde! In de VS werden Indiaanse 
vrouwen zonder hun toestemming en 
zonder medische indikatie door 
artsen gesteriliseerd! Dergelijke 
praktijken kunnen zonder meer onder 
het hoofd "genocide" worden ge
plaatst! De Indianen ondergaan veel 
diskriminatie door de blanken omdat 
zij door hun armoede afhankelijk 
zijn geworden van finaciële steun 
door de overheid. Het meest-in-het- 
oog-springende probleem op de 
reservaten is het overmatig 
alkoholgebruik dat in de loop der 
eeuwen door op winst beluste 
blanken ijverig is gestimuleerd. 
Hoewel de Indianen in Canada maar 
twee procent van de totale bevolking 
uitmaken, zijn een derde van alle ge
ïnterneerden in de gevangenissen en 
werkkampen Indianen! Dit wil niet 
zonder meer zeggen dat de Indianen 
krimineler zouden zijn dan de blan
ken. Door de bestaande vooroordelen

en de discriminatie bij de blanken en 
de justitiële autoriteiten worden 
Indianen veel vaker en voor mindere 
vergrijpen gearresteerd dan blanken. 
Deze situatie van rechterloosheid 
was één van de redenen waarom in 
1973 Wounded Knee werd bezet 
omdat meer'dan 25 Indianen in de 
omliggende staten waren vermoord 
zonder dat de FBI een onderzoek 
instelde. In de processen die volgden 
w erden de Indianen vaak 
vrijgesproken omdat bewezen werd 
dat de FBI getuigen had omgekocht 
om valse verklaringen af te leggen 
of mensen had geïntimideerd.

Indianen in de stad

De ambtenaren van de Indian Service 
zagen in de urbande migratie een mo
gelijkheid om het "Indiaanse pro
bleem" op te lossen. Zij ontwierpen 
programma's die het verlaten van de 
reservaten stim uleerden. Als 
einddoel stond voorop de 
assimilatie in de smeltkroes van de 
Noordamerikaanse steden. Tussen 
1952 en 1985 verlieten 100.000 
Indianen de reservaten. Velen van 
hen keerden echter na korte tijd 
terug. Problemen met het vinden van 
de allereerste huisvesting en met het 
vinden van werk zijn niet zelden te 
wijten aan negatieve vooroordelen 
en dus aan discriminatie. Een 
uitkomst uit de vervreemding en 
diskriminatie is de associatie met an
dere Indianen. Deze vindt men 
meestal in de bars. Wat echter als so
ciaal drinken begint, eindigt vaak in 
overmatig alkoholgebruik als tijde
lijke oplossing voor persoonlijke 
problemen. Ook het vinden van 
scholen voor de kinderen kan op 
moeilijkheden stuiten.
In de meeste grote steden vindt men 
de Indian Centers. Deze worden vaak 
door Indianen beheerd en verlenen 
hulp aan allen die dat nodig hebben. 
In de laatste jaren zijn enkele centra 
3 ver gegaan in de handen van jonge 
Indiaanse aktivisten en worden van 
iaaruit akties en demonstraties geor
ganiseerd. De jongeren namen de op
gedane kennis van in de steden mee 
toen zij naar de reservaten terugkeer- 
ien en waar zit zich vaak met de 
traditionele politieke en geestelijke 
leiders engageerden. Het is deze 
alliantie tussen jonge aktivisten en 
traditionele leiders die hoop geeft 
voor de toekomst van de Indiaanse 
bevolking.

Voor meer informatie :
N atalie H enseler,
Buetsstraat 25 en 
Wendy Smits,
Campus, Kamer 220

ANALE 
KLEI NTJ ES
(C o n c e r t)

Op 20 februari 1994 treden de Anal 
Babes aan te Brussel. Deze uit 
Noorwegen afkomstige band begon
nen als surf-terror band en brachten 
later punk covers van o.a. The 
Stooges, Black Flag, the Boys. Ze 
werden mettertijd obscuurder (Steel 
Pole Bath Tub).
Live traden ze reeds op als boksers, 
arabieren en zelfs naakt.
They plan on taking this to the next le
vel! check it out!! op zondag 20 febru
ari 1994 in the Shamrock. Het optre
den is gratis en begint om 21.00u. 
Organisatie: BLO(bond van langharige 
onderdrukten) Phreddie, PhrangA 
Phreddie's Phietsenphabriek en de 
Shamrock.
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V a I e n t i j n

Liefste SOLVAY-ertje,
Ben nog steeds stapelgek op u !
Maar weet dat 't er nooit zal van ko
men.
Dus als je mij met 'n ander ziet weet 
dat jij toch steeds nummer 1 blijft.

je PK' ertje

Liefste Freddy,
Jouw onberieikbaarheid doet ons wan
hopen en smachten naar je passionele 
lippen. De enige troost is je warme 
onwankelbare vriendschap.

je Zoe , Linda, Lien

Liefste MAC,
Ik hou van jou 
Ik hou van jou 
Ik hou van jou 
Maar jij niet van mij.

je verlegen croque monsieutje

Liefste
Tomatesoep met ballekes'

je ????

Liefste Michel N.
Ons liefde voor elkaar wordt nu ook 
bezegeld door een blijde verwachting 
over 9 maand.
Gefeliciteerd Papa.'t is nu eindelijk 
toch gelukt.

je reusje

Liefste Karen/Eva/Vero/Elke.
We born together 
We close together 
We will be silent memory of god 
Even white wings of death scattered 
our days.
But let there be some space between 
us.
Let the wind of heaven dance between 
our togetherness.

shiper

Liefste Drem en Hermes (en David) 
Moest gijlie mensen zijn, dan zoudt ge 
mijn lief kunnen zijn.

je karinol (de toverknol)

Liefste Fraake,
Mooi is het, 
als ik aan je denk.
Mooi is het, 
als ik je zie.
Mooi ishet,
als ik van je droom.
Nog mooier zou het zijn, 
als je van me hield.

Je Luis Gitano 
Liefste H.
Het doek is gevallen, de maskers afge
zet en het aanschijn is lelijk; maar 
écht.
Ach je weet wel wat ik bedoel!

P.

Liefste Romeo,
Kon ik het weten dat je zo goed kon 
acteren.

Je Julliette.

Liefste gemiddelde VUB-er,
Wanneer ga je nu eindelijk eens het 
Moeiallokaal overompelen met je 
creatieve ideeën , je ijver en je inspira
tie, en al de rest van moois....

de incestueuze Moeialredactie 

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
Liefste Al Capone,
Voor al de kogels die je ons zond 

»
The Bloody Valentine '26 team.

Liefste DM,
Voor al het boeren en kakken, 
laten we samen eens plakken

een BL.

Liefste Patrice,
Ik ben blij dat ik je heb aangenomen. 
Jij bent het die mijn leven weer iets 
aktiver maakt.
Dank daarvoor,

Rudi

Liefste roodkapje.
Voor mijn boterhammekes, graag 
choco van Oma, 
je krijgt er zelf ook één.

Je boze Wolf.

Liefste Tommetje,
veel succesje met je carrièretje
als neuroloogje,

je kleintje

Liefste Manu,
Als ik je meer als een uurtje per week 
aanschouw zijn mijn garderobe-onder- 
broeken onvoldoende om mij 
"schoon” te houden

Je liefste

Lieftse Puszti,
Je bent het szeretlekkerste 
dat ik ooit proefde!

Je Dragobertje

Liefste neus.
Sinds je verkouden bent, 
zie je ons niet meer staan

je spiegel, gilette, rietje 
en je poeder
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Liefste Patrice,
Ik weet wel dat je te achterlijk en te 
dom bent om hier te werken, maar je 
ziet er wel goed uit!

Rudi

Anja,
pardon; Leen.
Je weet toch dat jij voor mij de enige 
ware bent,

Kris

Aan mijn liefste brein.
Laat me niet meer alleen zoals vorig 
jaar. Trouwens je moet niet proberen 
om iemand anders te zoeken. Beter 
dan mij vindt je toch niet.

Oh-Lijfje

Liefste Pietje,
Ik zal je conditie houden
Ik zal je zacht behandelen en met je
praten
Ik zal je kopje aaien en ik beloof dat 
ik NOOIT de schaar in jou zal zetten.

Het baasje van de paarse muis

Liefste Patrick,
Moge mijn hond een warme thuisbasis 
blijven voor
je alles veroverende stengel.
Zet mij vanavond nog op jouw paal.

Je Katelijne.

Voor K. van Planet,
Moge de zon schijnen en de regen 
vallen en de sterren blinken en mijn 
lichten pinken en euh...ja

Ik haa van aa Lonely Planet

Pompidom dingelding/wiet/wiet 
pampam dumdidum domdom 
lalalalalalaaüa laaaa ting ting . ik ben 
nog steeds verliefd pompidom dom 
dom lal&&&&&

Liefste AARS,
LAAT MU ONBEVANGEN NAAR 
JE GANGEN VERLANGEN

Je SCHEET

Liefste Rudy,
via deze weg wil ik je laten weten dat 
ik echt genoten heb van je shows ach
ter je paarse gordijnen.
Vanaf nu weet je dat ik vanuit de 
struikjes toekijk. Zet em op!

Je geheime aanbidder

Liefste Annick C.,
Je lichaam rook naar seringen, je tong 
en je tanden blonken in het zonlicht . 
Genoeg geleuter, ik wil je bespringen.

je Vincent S.

Liefste Annick C.,
Je lichaam rook naar seringen, wil je 
winnen, kom eens binnen dan kan ik 
je bespringen.

Je Vinnie

Liefste Stijn,
Wanneer mag ik eens video 
komen kijken?

Je Jantje

LIEFSTE VUB,
KRIJG IK NOG EEN KANS?

Je RENNEBOOG

Liefste Herman,
Sinds jij in A'pen bent gaan 
werken is Brussel weer wat 
armer geworden

Je Michel

Lieftse MOEDER,
BEDANKT VOOR JE GE(DU)LD.

Je (LIEF)HEBBENDE ZOON

Liefste TOM,
BEN JE ECHT ZO GOED ALS 
HET LICHT UITGAAT?

Je X.

Liefste TOM,
Mag ik je pyloruslijfje nog 
eens palperen?

Je M.

Liefste Gietertje,
WANNEER GAAN WE NOG EENS 
LINGERIE PASSEN IN DE INNO?

Je EMMERTJE

Liefste TOM,
WANNEER MAG IK OOK EENS 
IETS IN JE GENEESMIDDELEN- 
COMPENDIUM SCHRUVEN?

Je POEZIE-ALBUMMETJE

Liefste PHILIPPE,
ALS IK AAN JOUW 
MONGOOLTJE DENK MOET IK 
VAGINAAL BRAKEN

Je DECONINCKJE

Liefste boogschutter.
Dat je nog veel en verre mag schieten 
en ik nog ettelijke malen vochtig mag 
worden

Je WATERMAN 

Liefste Linda,
Hoe lang blijft onze liefde nog latent? 
Hoe lang blijf je nog aande verkeerde 
zijde van die lamlendige vent, die 
foute kerel, dat lastig serpent. En nu 
met z'n allen: Linda, Linda oh Linda 
wil alles voor je doen

Je scheetjebeetje

Liefste TOM,
WAAR BLIJFT MIJN ETENTJE BIJ 
KAARSLICHT?

Je M.

Liefste Mary-Jane,
I love you, like Sabena's know-how 
and it's all going so slow, but my 
heart's telling the truth...

Je tja?

Liefste Jouke,
Oooh, we missen je zooo,

Je Lien, Linda, Zoe, Freddy. Tania

Liefste Gregori,
ICH WILL MIT DEM GEHEN. DEN 
ICH LIEBE. ICH WILL NICHT 
AUSRECHNEN. WAS ES KOSTET . 
ICH WILL NICHT NACHDENKEN, 
OB ES GUT IST. ICH WILL 
NICHT WISSEN, OB ER MICH 
LIEBT. ICH WILL MIT IHM 
GEHEN, DEN ICH LIEBE.

Je BERTOLT BRECHT

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Mijn liefste van om de hoek.
Kan je eindelijk eens van om die hoek
komen,
een wachtende

Liefste JACK,
Ik zou wel iets willen schrijven, 
maar ik weeUiiet wat.

Je ????

Liefste NICOLAAS,
WANNEER KRIJG IK MIJN VRU 
PODIUM TERUG?

Je MUZIKANTJE

Liefste SINT,
Graag had ik nog eens ontvoerd ge
weest.

Je ANTHONY

Liefste Hawaiaanse,
Stap uit mijn dromen en kom naar mij 
(maar hou je godverdomde wekker 
bij).

Gust Lust

Liefste Tina,
LAAT JE NIET BETYPEN ZOALS 
IK
OP MIJN COMPUTER SPEEL. 
LAAT
ME JE BEVELEN ZOALS IK HET 
FILMHARMONISCH ORKEST 
VAN
DE BRT DIRIGEER.

Liefs, je Nadiaatje.

Liefste MARIE HURANA,

WANNEER SPELEN WE NOG 
EENS D O K TER T JE EN 
INDIAANTJE?

Je VERPLEEGSTERTJE

Liefste ANNICK,

Ik wou gewoon even zeggen dat ik je 
graag zie (van de trappen vallen).

Je BERT

Liefste voorzitter (van het BSG), 
wanneer treed je af?

"DE KRING"
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DE KWEESTE NAAR DE STEEN
De onwaarschijnlijke avonturen van Koen in Azië -deel 1-

VRIJ PODIUM ...
aan de VRIJE Universiteit Brussel

Toen Koen L.(de driestaartige 
leerling-magiër en vader van de 
oergod,...) ons midden-januari verliet 
voor het Aziatische continent wist 
niemand wat er met hem zou gebeuren 
. Vanaf nu kan u in dit geweldige 
lijfblad van de echte vub-student zijn 
avonturen volgen . Hou je  adem nog 
twee weekjes in voor het vervolg. 
Peace brother.

Na een probleemloze vlucht (in het be
gin hield ik niet van vliegen, maar 
vanaf de landing in Dubai vond ik het 
fantastisch) en de taxidrivers in 
Bangkok af gescheept te hebben, nam 
ik de bus naar Banglampoo, de wijk 
waar alle low-budget travellers rond- 
hangen. Op de bus ben ik beginnen 
praten met een Duitser (eerlijk: hij is 
met mij beginnen praten) die zichzelf 
Ting Tong (Thai voor zot. gek) noemt. 
We zijn samen naar de weekend-markt 
gegaan en daar heb ik heel goedkoop 
een prachtig weird horloge gekocht. 
Ting Tong woont reeds 2 jaar in 
Thailand en is met een Thaise 
"getrouwd" die volgende week moet 
bevallen. Die avond heb ik veel men
sen leren kennen in de Dark Corner 
van Banglampoo, waaronder Miss 
Ting, de 45-jarige dochter van een 
Thaise generaal en een fantastisch 
mens. Ting Tong vertelde mij dat hij al 
24 jaar LSD neemt en Thimoty Leary 
kent. 20 jaar geleden is hij opgepakt in 
Duitsland met 400 trips en vrijgespro- 
k e n  w e g e n s
GODSDIENSTVRIJHEID! We spra
ken af om vandaag samen naar Patai te 
gaan om zijn vrouw te bezoeken en 
over zijn "religie" te praten. Daarna 
zijn we naar de nachtmarkt gegaan en 
heb ik voor Paz (en mezelf) een walk
man gekocht.

De tw eede dag zouden we naar de 
General Post Office gaan om te zien of 
Paz (voor diegenen die ons niet ken
nen: Paz is mijn vrouw, 6 maanden 
zwanger en "ergens in Zuid Oost 
Azië") een bericht heeft achtergelaten 
over waar ik haar kan vinden. We zijn 
er niet geraakt, want onderweg kwa
men we Ralf tegen, een Zweed met 
enkel nog een sleutel van zijn hotel
kamer en enkel een vaag besef over 
waar zijn hotel was. Na enige uren ge
zocht te hebben, hebben we zijn hotel 
gevonden (of het hotel heeft hem ge
vonden want hij herkende het zelfs 
niet wanneer hij er vlak voor stond).
De Thais vonden ons wel nogal ver
dacht. Onderweg .vertelde hij dat hij 
zijn paspoort verloren had. Hij was

eerst naar een ander hotel gegaan en 
daar had hij zijn paspoort moeten to
nen. Toen zeiden ze hem dat het er vol 
was. Nieuwe zoektocht naar dat andere 
hotel en gevonden. Enfin, gevonden: 
er was enkel een biljartzaal, het hotel 
zelf was al een jaar afgebroken! Ting 
Tong en Ralf gingen de baas vragen 
of ze het paspoort gevonden hadden, 
ondertuszsen probeerde iemand mij 
heroïne te verkopert. De "baas” bleek 
een korrupte politieman (in uniform) 
te zijn die in drugs en paspoorten 
handelt. Ralf was terecht gekomen in 
een maffiahol. Natuurlijk hadden ze 
het paspoort ”not found" en we hadden 
te weinig geld om het terug te kopen: 
t.g.v. de zeer strenge immigratiewet
geving is een geldig paspoort 10.000 B 
Fr. waard. Op weg naar de Tourist 
Police vertelde Ralf dat hij samen met 
zijn paspoort ook nog een 1000 US $ 
verloren was. De Tourist Police maakt 
een rapport op, maar doet moeilijk te
gen Ting Tong: "always trouble! Do 
you have a pasport yourself?"
Die avond is Ralf met Ting Tong naar 
de luchthaven gegaan om de vlucht 
van Ralf uit te stellen totdat hij een 
nieuw paspoort heeft. Ik ben dronken 
gevoerd door een hoertje in de Dark 
Corner en dat heeft me veel geld ge
kost.

Derde Dag: vanmorgen vroeg opge
staan om naar de ambassade (Ralf naar 
de Zweedse voor een paspoort en ik 
naar de Australische voor een visum) 
en de General Post Office te gaan. Ik 
bracht eerst even mijn vuile kleren 
naar Ting (ze heeft een wasserij) en in 
het terugkomen kwam ik een Indische 
handlegger tegen. Hij bewees zijn 
kracht door eerst vanalles op te schrij
ven en dan vragen te stellen. Noem 
een kleur. Ik denk "red" (ik begin 
tegen mezelf engels te praten en in het 
engels te denken en met mijn aksent is 
dat wel funny) en ik zeg "blue". Ik 
draai het blad om en er staat "blue". 
Nog een paar keren met fruit, 
bloemen, etc.... Daarna vertelt hij me 
de naam van mijn moeder, mijn 
vrouw, dat ik één zus heb en geen 
broers en dat ik 24 ben. JUIST. 
Shocking!!! Ik betaal hem alles samen 
ongeveer 200 US $; normaal kost het 
800 US $. en mijn horloge en hij doet 
nog voorspellingen maar die mag ik de 
eerste 21 dagen niet onthullen. Hij 
geeft me dan nog een klein steentje 
met de afbeelding van de Indische 
Apengod. (Interessant: de Egyptische 
god Thot wordt ook vaak als een aap 
afgebeeld en het is Thot die de

basistekst over de Steen der wijzen 
waar ik naar op zoek ben heeft 
geschreven!)
Inmiddels waren Ralf en Ting Tong 
reeds weg. Als ik zijn adres vind, ga ik 
hem opzoeken in Pataya. Ik wou 
alleen naar de Post en de Ambassade 
gaan, maar alles schijnt vandaag 
gesloten te zijn wegens een 
boedistische feestdag. Ik ging dan 
maar wat wandelen en belande bij de 
universiteit die gesloten was. Een 
student en later een prof gaven me de 
raad naar een exhibition te gaan. Deze 
exhibition bleek een solden in een 
juwelen - en zijdenwinkel te zijn met 
wat tentoonstelling over de fabricage 
daarvan. Ze hadden prachtige zijden 
kimono's, maar veel te duur, vooral na 
die zotte kosten gisterenavond en 
vanmorgen. Ik heb wel een zijden 
kimono voor onze baby laten maken. 
"Boy or Girl?” "I don't know" - 
verbazing - "If the baby itself knows, 
it is OK!" (= truk nr. 1 bij het 
afbieden; doe ze lachen) Vanavond ga 
ik met een verkoopster van deze 
winkel eten en naar traditionele Thaise 
dans kijken. Ik hoop dat ik er geraak, 
want ik heb reeds gereserveerd en 
betaald. Maar het is pas 3u in de 
namiddag en wie weet wat er gebeurt 
als ik dit artikel ga faxen! (Achteraf 
bleek dat dit faxen me 660 Bath zou 
kosten ; bijna lOOOBFr; dus maar per 
post!)

17 /0194, DIOR GUESTHOUSE, 
KAO SAN ROAD, BANGLAMPOO 
BANGKOK THAILAND
(In  een kamer van 1,5 meter breed en 10 
centimeter langer dan het bed.)

5 keer SAINT AMOUR: een 
CAHIER!

St- Valentijn komt er weer aan en dit 
betekent natuurlijk ook een nieuwe 
Saint- Amour. De organisator, VZW 
Behoud de Begeerte pakt dit jaar in
derdaad weer uit met een vijfde, maar 
tevens ook laatste editie van Saint 
Amour in zijn traditionele vorm. De 
liefhebbers van romantiek.liefde en 
begeerte moeten echter niet treuren; 
het seizoen '94- '95 brengt reeds een 
tachtigtal literaire avonden, verspreid 
over heel Vlaanderen, en voor 96 is er 
een nieuw 'valentijnsevenement' ge
pland, maar dan met andere, waar
schijnlijk niet- nederlandstalige schrij
vers. Bovendien is men nu aan het on
derzoeken of het mogelijk is om iets 
dergelijks te organiseren in Nederland 
en Wallonië. Maar tot zover deze toe
komstmuziek; dit jaar kunnen we nog 
genieten van het literair programma 
rond liefde en begeerte, en vooral de 
aspecten als verliefdheid, verlangen, 
trouw, ontrouw, onmogelijkheid van 
liefde, Eros en Thantanos. Een va
riëteit aan themas dus, gebracht door 
maar liefst acht schrijvers nl Benno 
Barnard, J.M.H Berckmans, Luuk

Gruwez, Nelleke Noordervliet, Leo 
Pleysier, Pjeroo Roobjee, en last but 
not least Hugo Claus en Gerard Reve. 
Op de persconferentie kregen we al 
een voorproefje met een tekst van 
Pjeroo Roobjee. Het is brief over 
liefde en strijd tegen de dood; 
onbetwistbaar romantisch maar vrij 
zwaar door de overladen stijl (in de 
persmap omschreven als 'met ironie, 
archaïsm en en neologism en 
volgestucte volzinnen'). Lichter van 
stijl en ook wel leuker en ontroerender 
door hun eenvoud waren de gedichten 
van Gerard Reve. De themas waren, 
zoals  wel te verw achten 
homosexualiteit en het rooms- katho
lieke geloof. Dit blijkt zelfs uit het 
korte gedicht 'Late Devootsie":
Nu ben ik zelf de vlezige man 
die ik, toen ranke jongeling, 
in zwembad en op stranden haatte.
Wat rest mij nog, dan te knielen voor 
U?
Als extraatje; om het inmiddels tienja
rig bestaan van de vereniging Behoud 
de Begeerte in de verf te zetten is er

ook de bundel 'verliefde, smachtende, 
grappige, ontroerende, kwade, 
vreemde, frele, geile, altijd virtuose en 
steeds fictieve' liefdesbrieven. Bij de 
keuze van de naain van de bundel liet 
samensteller Bart Vanegeren zich in
spireren door het prestigieuze cahier- 
project van Antwerpen '93. De 37 odes 
aan de liefde en begeerte werden ge
schreven als antwoord op een rond
schrijven van Behoud de Begeerte 
waarin gevraagd werd om een fictieve 
liefdesbrief te schrijven, gericht aan 
om het eender wie. Van de selectie 
brieven verschenen er nog maar vijf 
eerder in een andere publicatie. Onder 
de dames en heren scribenten 
bevinden zich veel oudgedienden van 
Saint Amour. Eddy Van Vliet, Remco 
Campert, Herman Brusselmans, 
Miriam Van Hee en Tom Lanoye om 
er maar enkele te noemen. Grote afwe
zige is echter Hugo Claus. Zijn naam 
prijkt nochtans voor de vijfde maal op 
de affiche. Als enige nam hij dus deel 
aan alle edities van het literaire pro
gramma. Een bijdrage van het onbena-

Uiteraard brengen de jaren negentig 
de nodige vervlakking mee. Zie: de 
verkeizingen, de pseudo-inspraak 
(een aanfluiting), de activiteiten van 
de kringen. Creativiteit? Waar?
Er gebeurt nog iets aan deze universi
teit! Er werd onlangs zelfs een debat 
over identiteit i.v.m. Joegoslavië 
georganiseerd. Opgeschort wegens 
slechts drie aanwezigen; laten we zo 
voortdoen. Olé.
Zou de lat van de VUB zo laag liggen 
om ons kalm te houden? Als we er 
maar door zijn!
Vrij onderzoek moet geherdefinieerd 
worden. Richt maar commissies op. 
Spreek maar over cultuuruitstraling, 
vooral in het Kultuurcafé. Als er dan 
al eens een VRIJ PODIUM was waar 
wel studenten op af kwamen en aan 
participeerden, werd het ergens van 
bovenaf afgeschaft, om duistere re
denen.
Cultuur moet opbrengen; het vrij po
dium brengt niets op. Wat een chao
tisch onwetenschappelijk zicht, vijf 
nozems en een piano. Amuseer u wel 
niet te veel! De kaloten hebben daar 
altijd al iets tegen gehad. Zitten er 
dan kaloten in de cultuurdienst?
Op maandag horen studenten zich te 
vervelen, in de B.S.G. te zitten, of

naar een videootje te gaan kijken. 
Op maandag hebben we fotografie, 
t h e a t e r k u r s u s s e n ,  z e l f s  
modeltekenen, maar MUZIEK, dat is 
toch wel een beetje te gortig, zomaar 
wat ongeorganiseerd jengelen op 
gitaren, toch helemaal uit de tijd! 
Waarom wordt juist nu de kraan van 
mogelijkheden dichtgedraaid?
"Het loopt te lang uit"
"Er is teveel lawaai"
"Er komt teveel volk op af'
Verloopt het niet genoeg in klas
sieke strukturen? Is deze manier van 
onderzoek niet VRIJ genoeg? Wat 
denkt u van Konservatieve 
Universiteit Brussel? Wat is de eerste 
van de v ijf pijlers van de 
demokratie? Ooit al gehoord van 
vrije meningsuiting? Welke hand 
bedient hier de schaar? Welke 
vrijheid schaft een totalitair regime 
het eerst af? Popmuziek! Leve de 
houselijkheid! Zou er eigenlijk nog 
iets aan te veranderen zijn? Zullen we 
op een muur van arrogante 
beslistheid stoten? Zou een petitie 
op deze universiteit een autoritaire 
beslissing ongedaan kunnen maken?

De ontstem de muzikanten

derbaar geachte klapstuk van deze edi
tie, Gerard Reve, had ook zeer mooi 
geweest. Alle andere deelnemers van 
de vijfde Saint Amour hebben wel een 
brief geschreven voor de bundel. Het 
boek behandelt diverse facetten van 
liefde en begeerte en vervalt daarbij 
niet in platte romantiek. Het geheel 
groeit vanuit het openingsge- 
dicht"Liefde voor beginnelingen" van 
Paul Snoek uit tot een pakket verkla
ringen van zoete en beginnende ver
liefdheid. eeuwige trouw tot veelwij
verij. Zelfs al krijg je het enorm op je 
heupen van al dat hartengedoe met 
valentijn deze bundel brieven omvat 
genoeg variatie om elke lezer aan zijn 
trekken te helpen. Dit besluit trok on
dergetekende nadat hij het üefdespak- 
ket twee nachten naast zijn bed Iegde- 
ik heb geen nachtkastje- en er daaren
boven nog enkele stukken uit las.
Bij Eddy van Vliet vinden we prille 
verliefdheid terug die reeds drie dui
zend dagen woedt en die op de voor
avond van dit magisch getal nogmaals 
extra in de verf gezet diende te wor
den. Leo Pleysier kruipt in de huid van 
Sylvie, een bakvis die in acht korte 
briefjes haar vier weken lang durende 
adoratie voor Patrick uit de doeken 
doet.Bij Remco Campert komt een 
verontwaardigde, ietwat oudere be
kende nederlander op toneel die een 
brief schrijft omdat hij aangedaan is 
door het uitblijven van een liefdesbrief 
van een lieftallige jongedame, die hem 
nochtans reeds driemaal heeft mogen 
aanschouwen. Cornelius Brackes eer
ste liefdesbrief begint met allerliefste 
Corneel. Een lofzang voor een wezen 
waarvan zelfs god weet "dat hij die 
volmaaktheid nooit meer zal kunnen 
evenaren". Een klaagzang omdat deze 
grijzende adonis zijn vrouwelijk even
beeld niet vindt. Hugo Mathysen 
schreef een brief met de edelste motie
ven, stak deze in de zak van een niets 
vermoedende studente financiële we
tenschappen, en laat haar hiermede 
weten dat zij beiden al een hele tijd 
samen treinen. In zijn brief ontpopt de 
schrijver zich als een gepassioneerde 
observator, die wel weet waarvan zijn 
muze houdt. Dat hij zich door haar in 
al zijn viriliteit geraakt voelt vindt hij 
dan ook een voldoende reden om haar 
op haar verantwoordelijkheden te 
drukken. Om middernacht verhoopt hij 
haar te mogen aanschouwen; ze hoeft 
enkel het raam van haar appartement 
te openenen en te zwaaien. De 
wondere wonde van Brigitte Raskin is 
een rozerood zuigplekje, waarvan de

brievenpenster hoopt dat het een 
eeuwig geschenk mag blijven. B. van 
bel me hoopt dat daarmee de passie 
voor J., de onmogelijke vriend, mag 
blijven voort duren. Geert van 
Istendael richt zich, in de voetsporen 
van wijlen Karei van de Woestijne, tot 
al zijn lieve vrouwen die hij ooit heeft 
mogen beminnen. Beseffende dat hij 
niet altijd een begenadigd minnaar was 
dankt hij hun voor hun geduld, voor 
hun half geweigerde, halg uitgelokte 
avances; van geen enkele vrijerij heeft 
hij spijt. Zijn haast is hij ondertussen 
wel verloren, de wellusteling van 
middelbare leeftijd. De kleine dood 
(Jeroen brouwers) heeft de vorm van 
een half mislukte polaroid- foto die 
teruggestuurd wordt naar de maitresse 
van de briefschrijver. De foto is 
compromitterend daar de gepor- 
teretteerde dame naast zijn stropdas 
ook zijn slip draagt. Dat de man in 
kwestie een diepe vrees heeft dat zin 
vrouw alles zal ontdekken blijkt 
overduidelijk. Zijn lafheid wordt nog 
een s extra getypeerd door het feit dat 
hij zijn naam, het koosnaampje dat ze 
hem altijd gaf, waglaat onder de brief. 
Ook Alfred (Kees Van Kooten) heeft 
een panische angst van zijn vrouw. Als 
Marije dan boodschappen doen is 
schrijft hij snel een hunkerende brief 
naar zijn liefje waarin hij haar terloops 
vraagt haar haar blond te verven . In 
tegenstelling tot Jeroen Brouwers heeft 
Alfred dus geen plannen om een einde 
te maken de relatie. Als zijn vriendin 
dan wel platte hakken en een bril wil 
dragen op het volgende 
personeelsfeest en dat ze niet schrikt 
als hij haar in het bijzijn van zijn 
vrouw Thea noemt. Dit zijn maar 
enkele voorbeelden van de 
verscheidenheid en variatie aan 
liefdesbrieven die je terugvindt in het 
Cahier d’Amour. Tot slot nog 
vermelden dat er enkele fouten in het 
boekje geslopen zijn. Zo lijkt de brief 
van J.MH. Berckmans anoniem, 
terwijl hij oorspronkelijk met Jean- 
Marie ondertekend was. Erger is de 
P.S. die bij Geertui Deams "Lieve Rik, 
lieverik" weggevallen is en waardoor 
de brief wel wat van zijn waarde 
verloren heeft.
De 495 Bf. die je voor de 37 liefdes
brieven moet neertellen is wel aan de 
hoge kant, maar dat heeft dan meer te 
maken met de de slappe paperbackedi
tie dan met de inhoud van het werk. Je 
vindt Cahier d'Amour onder andere in 
de FNAC.

Michel en Anna
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Project Schoofslaan: een historiekje
WAAROM STAAN DIE KOTEN 
ER NU NOG NIET

De VUB heeft op de Raad van Beheer 
van 7 december 93 hel licht op groen 
gezet voor de bouw van nieuwe stu
dentenhuizen aan de Schoofslaan. Hoe 
het na een lange weg zover is 
gekomen wordt hieronder in grote 
lijnen toegelicht. Toch zal ook blijken 
dat het nog te vroeg is om te juichen.

De VUB maakt plannen

Op 12 juni 1991 voorziet het decreet 
Coens voor sommige universiteiten, 
waaronder de VUB in bijkomende in- 
vesteringskredieten. Op 19 november 
1991 beslist de Raad van Beheer van 
de VUB bij het goedkeuren van het in
vesteringsplan 1992-1996 een bedrag 
van 200 MF uit te trekken voor sociale 
doeleinden. De bestemming van dit 
bedrag werd als volgt vastgesteld :

♦Uitbreiding restaurant 
Oefenplein : 60 MF

•Grove herstellingen en in
standhouding studentenkam ers 
Oefenplein en Jette : 20 MF

♦Nieuwbouw studentenhui
zen : 120 MF
Voor de voorbereiding van de bouw 
van de nieuwe studentenhuizen werd 
de "Commisie Program m atie 
Studentenhuizen Sociale Sector" op
gericht. Er werd beslist de nieuwe stu
dentenhuizen te bouwen op het tenein 
gelegen aan de Schoofslaan, gelegen 
tussen de Waverse Steenweg en de 
Triomflaan.

Maar...

Al snel kondigden een aantal moeilijk
heden zich aan. De op 12 oktober 1992 
ingediende aanvraag van stedebouw- 
kundige vergunning (bouwaanvraag) 
werd door de gemeente Oudergem niet 
goedgekeurd, zelfs nietjbehandeld. Het 
volgende ligt hieraan ten grondslag.

Vooreerst is het gemeentebestuur van 
Oudergem ingevolge een FDF meer
derheid  n ie t V laam s-gezind. 
Daarenboven heeft de VUB op en rond 
de Koninklijke Jacht blok I (zie plan) 
in het verleden systematisch gronden 
opgekocht. Van deze verworven ei
gendommen is achteraf, wegens het 
ontbreken van de nodige financiële 
middelen, lange tijd geen gebruik ge
maakt. Dit had de verloedering van 
blok 1 tot gevolg, hetgeen begrijpelij
kerwijze een aantal mensen tegen de 
borst heeft gestuit.

Kapers op de kust
Bij het voorgaande komt nog dat Alfa- 
Global-Securities in opdracht van 
Renault België/Luxemburg N.V. een

aanvraag indiende voor stedebouw- 
kundig attest voor het geheel van blok 
I. Een stedebouwkundig attest geeft in 
grote lijnen enkel een intentie weer 
voor een globaal bouwproject waar 
dus niet per sé een eigendomsrecht in 
meespeelt, terwijl een stedebouwkun- 
dige vergunning een effectieve aan
vraag is tot bouwen op een domein dat 
(uiteraard) in het bezit is van de aan
vrager.

De mogelijke goedkeuring van betref
fend attest zou geïmpliceerd hebben 
dat de VUB elke aanvraag tot stede- 
bouwkundige vergunning volledig had 
moeten inpassen in het plan van 
Renault. Voor de gemeente was het 
voorstel van Renault een aanlokkelijke 
opportuniteit gezien de vermelde ver
loedering van blok I. Temeer daar de 
plannen van Renault heel mooi oog
den.

Het eigenaardige aan de zaak was ech
ter dat noch Renault, noch Alfa-Global 
eigenaar zijn of waren van enig 
perceel in blok I. Wettelijk is dit zoals 
gezegd geen noodzaak. Maar zonder 
het akkoord van de VUB, die het 
grootste deel van de gronden op blok I 
bezit, zou de gemeente normaliter deze 
aanvraag verwerpen. En dit temeer 
daar de intenties van de VUB reeds 
lang formeel bekend waren. Op een of 
andere manier moet Renault dus de 
hoop gekoesterd hebben eigendommen 
te kunnen verwerven in blok 1. Er zat 
dus wel een geurtje aan dit dossier. 
Maar soit, door een ingrijpen van de 
VUB overheid zijn deze problemen 
van de baan.

Bouwaanvraag

De VUB had trouwens nog een troef 
in handen. In het kader van de 
problematiek van de vestingsplaatsen 
van de VUB rond het Oefenplein werd 
op 23 oktober 1984 een 
protocolakkoord getroffen door de 
Brusselse Executieve, de Minister van 
Onderwijs en de VUB, waarin bepaald 
werd dat de VUB een 
stedenbouwkundig attest diende aan te 
vragen voor de Koninklijke Jacht blok 
I.

De indiening van dit stedebouwkundig 
attest gebeurde gezien de gebrekkige 
financiën pas op 24 februari 92, na de 
toekenning van de middelen van het 
decreet dus. Maar waarom nu oude 
koeien terug uit de sloot halen?
In voormeld protocolakkoord werd 
eveneens vastgelegd dat in geval van 
weigering van een door de VUB aan- 
gevraagde stedebouwkundige vergun
ning (bouwaanvraag) door de ge
meente, de Brusselse Executieve zou

tussenkomen, een soort van beroeps
procedure dus. En dit werd bij de 
bouwaanvraag voor de Schoofslaan, 
die zoals vermeld op 12 oktober 92 
werd ingediend, terug relevant.

Gezien de gangbare proceduretermijn 
en ingevolge de ontstentenis van een 
beslissingsname door het College van 
Burgemeester en Schepenen van 
Oudergem werd op 8 juni 93 een on
derhoud bekomen bij Dhr. Gosuin, 
Minister van de Brusselse Executieve 
en eveneens oud-schepen van 
Oudergem. Hieruit bleek dat de ge
meente Oudergem bereid was de ste
debouwkundige vergunning af te leve
ren, mits (en nu komt de aap uit de 
mouw) het stellen van bepaalde garan
ties en het voldoen aan een aantal 
voorwaarden, die de verloedering van 
de Jachtwijk dienden tegen te gaan.

Overeenkomstig een ordonnantie van 
29 augustus 1991 kan de gemeente in
derdaad lasten opleggen aan de aan
vrager van een bouwvergunning. 
Enkele van deze eisen waren de reno
vatie van het huizenblok gelegen bo
ven de geklasseerde ijskelders (beter 
bekend als het PK-kot) en de verkoop 
door de VUB met voorkooprecht ten 
gunste van de gemeente van de pro- 
bleemgebouwen en leegstaande hui
zen, en op termijn van andere VUB ei
gendommen van de koninklijke Jacht 
blok II (zie plan). Deze voorwaarden 
leken overdreven. Nochthans heeft de 
VUB geoordeeld ze niet te verwerpen 
daar ze niet in strijd zijn met onze be
langen en zelfs nieuwe inkomsten 
kunnen genereren. De Raad van 
Beheer heeft dinsdag 8 februari 
jongstleden de fazering van deze ver
koop vastgelegd (deze hier uit de doe
ken doen zou ons echter te ver leiden), 
een nodige fundering voor de onder- 
handelingen met Minister Gosuin.

Het opzet is nu om een nieuwe bouw
aanvraag in te dienen, en wel meteen 
voor zowel het project Schoofslaan als 
voor het project VUB-Colruyt. Een 
spijtige zaak is dat dit weer minimum 
drie maanden vertraging oplevert, de 
kortst mogelijke tijd om een vergun
ning te bekomen.

met Colruyt in zee

Ook op de Triomflaan en later op de 
Waverse Steenweg is het dus de be
doeling gebouwen op te trekken, pa
lend aan de eigendommen van Colruyt 
(zie plan). Er is overigens al beslist op 
de Triomflaan eveneens kamers te rea
liseren. Het project op de Waverse 
Steenweg wordt echter door het tekort 
aan middelen vooralsnog uitgesteld.

Het indienen van een aanvraag voor 
een groter bouwproject op blok I heeft 
ten aanzien van de gemeente ongetwij
feld zijn voordelen. Zij ziet de ver
krotting aldaar dan immers in eenmaal 
opgelost, en in een vernieuwd Colruyt 
filiaal zit bovendien een extra bron van 
inkomsten. Colruyt, die we hier dus als 
partner kunnen beschouwen, kan trou
wens mee gewicht in de schaal leggen 
bij mogelijke onderhandelingen. Ook 
voor de VUB is het uiteraard gunstig 
dat meer projecten gerealiseerd wor
den, hetzij voor sociale, hetzij voor 
academische doeleinden.

Er is echter ook een groot nadeel. De 
overweging om met Colruyt in zee te 
gaan is waarschijnlijk mee verant
woordelijk geweest voor de opgelopen 
vertragingen. Doordat al te gemakke
lijk de projecten Schoofslaan en VUB- 
Colruyt in een adem worden genoemd, 
en gezien Colruyt pas later zijn ver
bouwingen wenste te realiseren is de 
druk op de gemeente om alvast de 
goedkeuring voor het project 
Schoofslaan te verkrijgen in het verle
den te klein geweest.

Een extra vertraging in de samenwer
king schuilde daarenboven in het feit 
dat de terreinen waar het project VUB- 
Colruyt gerealiseerd zou worden niet 
volledig eigendom waren van de VUB 
noch van Colruyt. Ook bleek de toen
malige eigenaar niet bereid aan de 
VUB te verkopen, zodat een langdu
rige onteigeningsprocedure noodzake
lijk was (opgestart in mei 93). 
Ondertussen bleek het begeerde stuk 
grond echter verkocht aan 
Becquevoort en kon Colruyt het 
terrein van deze door onderhandse 
verkoop bemachtigen, zodat de 
onteigeningsnoodzaak verviel.

Een andere complicatie volgde uit de 
vooropgestelde grootte van het nieuwe 
Colruyt filiaal. Die was van die orde 
dat zowel de achtergevels van de ge
bouwen op de Triomflaan als die op de 
Waverse, op slechts enkele meters van 
de muren van Colruyt zouden verwij
derd zijn. Hiervoor is echter ook een 
oplossing gevonden. Colruyt is bereid 
zijn filiaal enkele meters in de richting 
van de Triomflaan te verschuiven. 
Zodoende versmalt het gebouw 
Triomflaan, en is de nodige ruimte tus
sen gebouw Waverse en Colruyt wel 
verzekerd.

Bestemming lokalen
Naast al deze externe problemen 
w aren  er ook in te rn  
meningsverschillen aan de orde. Het is 
van in den beginne het uitgangspunt 
geweest om de benedenverdieping van

de Schoofslaan niet op te vullen met 
studentenkamers maar met bvb. 
commerciële ruimten, om alzo de 
onkosten al voor een stuk te dekken. 
Het is echter weinig waarschijnlijk dat 
er voldoende interesse is van 
commerciële instellingen om de ganse 
benedenruimte op te vullen. Een deel 
van deze bleef bijgevolg voor de VUB 
bestemd. Twee mogelijkheden 
kwamen in aanmerking : de verplaat
sing van Vesalius College of die van 
het kinderdagverblijf. Na afweging 
van de voor- en nadelen (deze 
uiteenzetten zou buiten het bestek van 
dit artikel vallen) en veel over en weer 
gepraat, werd ervoor geopteerd de 
locaties aan Vesalius College toe te 
wijzen.

Wie heeft er geld

Wie dacht dat hiermee de problemen 
van de baan waren heeft het mis. Het 
grootste, tot in den treure weerkerend 
probleem, is immers van financiële 
aard. Aanvankelijk werd door de 
voorzitter van de programmatiecom- 
misie Schoofslaan een financiële 
ananlyse voorgelegd. Deze bleek ech
ter niet erg duidelijk. Daarom kwam 
de Sociale Sector met een eigen 
analyse op de proppen.

De beschikbare middelen (decreet) be
droegen 120 MF. Gezien de bouwprijs 
van één studentenkamer rond het mil
joen schommelt was het aanvankelijk 
vooropgestelde doel dus een gebouw 
van honderdtwintig kamers te realise
ren. Door omstandigheden (mijzelf 
onbekend) werd het project uitgebreid 
naar 228 kamers (kostprijs 252 MF). 
Niet dat dit tegen de belangen van de 
studenten inging, integendeel. Doch, 
extra financieringsmiddelen dienden 
gezocht.

Verschillende denkpistes werden uit
geprobeerd. Uiteindelijk werd op de 
Raad van Beheer van 7 december 93 
beslist een voorfinanciering van 208 
MF toe te staan aan de Sociale Sector 
Studenten. Deze omvat de 
ontbrekende 132 MF voor de 
Schoofslaan, en 76 MF voor de 
Triomflaan. Daarenboven wordt in de 
toekomst in het investeringsplan elk 
jaar een bedrag voorzien van 5 MF 
voor instandhouding en grove 
herstellingen van de gebouwen. De 
afbetalingsmodaliteiten van vermelde 
132 MF zoals eveneens vastgelegd op 
de Raad van 7 december impliceren 
dat, de inkomsten uit de commerciële 
ruimten en van Vesalius College in 
rekening genomen, de 228 kamers van 
de Schoofslaan volgens de vigerende 
criteria en aan dito prijzen kunnen 
toegewezen respectievelijk verhuurd 
worden. Voor het 70-tal kamers op de 
Triomflaan moeten echter prijzen 
vergelijkbaar met de privé aan
gerekend worden om uit de kosten te 
geraken. Deze zouden dan ook, zo be
sliste de Sociale Raad van 2 december 
vorig jaar, voorbehouden blijven voor 
bvb. gastprofessoren en Erasmus stu
denten.

Een belangrijk en laatste punt, waar 
eveneens op de Raad van 7 december 
jongstleden over beslist werd. is dat de 
gebouwen Schoofslaan en Triomflaan 
volledig onder het beheer van de 
Sociale Sector zullen vallen.

Tot zover de huidige stand van zaken. 
Over nieuwe ontwikkelingen i.v.m. de 
bouwaanvraag en de latere 
uitvoeringsfasen volgt zeker meer.

Stijn Broucke 
SOR-Voorzitter 1993
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SHUFFLE DEMONS (CAN)
Een muzikaal circus dat kwaliteitsprodukten aflevert
Op Mn speelse manier uiten de Shuffle Demons kritiek op het-normaal zo dood-serieus
genomen-jazz genre en slagen er ook nog inü!

• These Sve madman came running onto stage Ike true show-animals, complete with hats, 
sunglasses and pyjama's printed with children's drawings.'

Richard Underkill: alt-, bariton-en bassax, zang 
George Kollet: contrabas, zang 
Perry White: tenor- en baritonsax, zang 
Stich Wynston: drum 
David Parker: tenorsax, zang

Donderdag 17 februari 1994 - 21u • Kultuurkaffee • Gratis

PAVEL FAJT (TCH) & 
JIM MENESES (USA)

KITINAMESA (Zaïre)
Muziek en dans van de Mongo uit Zaïre

‘IQti na mesa' verwijst naar geheimtaal en betekent in lingala 'Tafels en stoelen’.
De groep werd in 1980 gevormd en won ondertussen reeds enkele nationale( Zaïre) 
en internationale prijzen.
De groep bestaat uit 8 personen en brengt initiatieritmes, animatieniiziek van de 
Mongo en de sensuele en spectakulaire 'Bonyoma Zokias' dans.
De zware percussie werd gemaakt op een grote verzameling ngoma’s (grote 
massieve bongo's), de lokolé (spiijttrom) en een grote bronzen bel.
De zang is meerstemmig en in de a cappella stukken hoort men duidelijk de invloed 
van de pygmeeén uit het Evenaarswoud.

Donderdag 3 maart 1994 • 21u • Kultuurkaffee • gratis

SAINT-AMOUR

‘Songs for the drums' is een compositie voor 2 drums, electronica en stem. In 
music for drums zijn melodie en ritme gelijkwaardig; simpel van vorm en complex 
van inhoud. Een muzikale comiruiicatie die af en toe losbarst om dan weer uit te 
vloeien in een conversatie van fijnzinnige roffels die Fajt af en toe nog wat aanvult 
met om-aandacht-schreeuwende-geluiden van zijn selfmade Instruments.
Een aanrader dus .

'...A very good performance; improvisations rich whh surprise and humor; utlizing 
electronics witfi great discretion and taste...''

Pavel Fajt: drum en electronica.
Hij speelde o.a. met zijn echtgenote Iva Bittova, Dunaj en Die Vögel Europas 

Jim Meneses: drum
Hij werkte samen met o.a. Jon Rose, Fred Frit) en David Moss en fungeert sinds 
kort als drummer van het Palinckx Quintet

Donderdag 24 februari 1994 • 21u • Kultuurkaffee • gratis

Een literair programma rond liefde en begeerte, is dit jaar aan zijn vijfde edtöe en 
zal op tien locaties te zien zijn omdat de vzw Behoud de Begeerte (de organisator) 
10 jaar bestaat
Ook 5 maal op de VUB, en dit jaar op het spreekgestoelte: Gerard Reve (werd op 
13 december jl. 70 jaar), Hugo Claus (voor de vijfde keer), Benno Bamard, Luuk 
Gruwez, Nelleke Noordervliet, Pjeroo Roobjee, Leo Pleysier en Jean-Marie 
Berckmans.
De presentatie is in handen van Guy Mortier.
In Reves werk domineert de (heren) liefde en zijn optreden wordt wel een 
gebeurtenis om naar uit te kijken want de auteur stond sinds jaren ver van elk 
podium In het verleden gingen zijn verschijningen bovendien gepaard met de 
nodige opschuddingen, polemieken en provocaties.

kaarten bij FNAC Brussel en de Dienst Kuituur VUB

Woensdag 23 februari 1994 • 20u30 • AulaQa - 350bfr. 400bfr.

DOOMED MEGAPOLIS - KAZUHIKO KATAYAMA

Na California en Londen arriveren de Japanse animatiefilms in Brussel. 
Voor degene die in de ban zijn van dit genre is er geen ontsnappen aan! 
Een must voor de freaks dus!!!!

Maandag 28 februari 1994 • 2lu ■ Kultuurkaffee • gratis

PLAN 9 FROM OUTER SPACE • EDWARD D. WOOD
(1959)
Buitenaardse strijdkrachten zoeken hulp bij mensehjke zombies. Bela Lugosi stierf tijdens 
de opnames van de fint en dal is k  merken.

Maandag 21 februari 1994 • 21 u • Kultuurkaffee • gratis

NOISE - MAKER’S FIFES:
“ SOUNDSCAPES OF THE INNER EYE 

PART III-
N.M.F. experimenteert met geluid; hiervoor «aken ze gebruik van verschillende bronnen : 
Conventionele Instumenten (gespeeld op een onconventionele wijze), Zelfgemaakte 
Instrumenten (gespeeld op een conventionele manier) en Omgevingsgeluiden van 
verschilende oorsprong en lokatie. Audio en video zijn in continue interactie: de beelden 
en de daarbij horende omgevingssound kggen vast en worden gebruikt als basissoundtrack 
. Op dit audio-skelet wordt ive geïmproviseerd, enkel de chronologische volgorde van de 
instumenten is bepaald. Op deze manier Mjft het audio-visuele experiment onvoor
spelbaar voor muzikant en publiek.

'...NMF uses conventional and invented instruments, envronmental sounds and samples to 
build slowly - envolving sound textures that are stucturally integrated with their video 
work...'

Tmo Van Luyk: samples, duit, harp, percussie, beien, buizen...
Geert Feytons. zelfgemaakte instrumenten, viool, gitaar, video, cymbalen, Duit, bellen... 
Eric Faes: geluid

organisatie: Muziek en Experiment

Dinsdag 22 februari 1994 • Aula Qd • 20u30 (stipt) • 40-60

CHARLOTTE MARCHAL
TOTEMS

Het werk van Charlotte Marchal is monumentaal zonder monument te willen zijn. Dit berekt 
ze door de basiskenmerken van het monument te doorprkken: logheid wordt lichtheid, 
ondoorgrondeijkheid wordt transparant, hoekigheid sierlijk, het gevestigde ondermind. 
Beton is haar lieveHngsmateriaal, ze koestert het als marmer om hedendaagse totems Ie 
construeren.

Vernissage in Galery': maandag 21 februari 1994 om 19 u 
Inleiding: M. Duchateau
Toelichting van het initiatief: K  Fol en Prof. Dr. W. Eias 

Openingsuren Galery': iedere werkdag van 11u30 tot 17u

Maandag 21 februari tot 20 maart 1994 • Galery'

PAUL BARTELS
Het werk van Paul Bartels is bizar, vol tegenstellingen en de daardoor opgeroepen 
spanningen. Zijn werken blijken confrontaties tussen een ver doorgedreven 
experiment met de materialiteit van de picturale taal versus een eigen interpretatie 
van de hedendaagse beeldcultuur. Het zijn tevens verzoeningspogingen tussen 
mechanische procédés, die het reproduceren garanderen, en de eenmalige touch, 
de ingreep die de eigenheid van het moment vastlegt Het zijn tevens wisselwerkin
gen tussen 'keringen’ , d.w.z. de werkelijkheid en haar spiegelbeelden worden door 
elkaar gehaald.

Vernissage Rectoraat woensdag 2 maart om 18u30 
Welkomstwoord: Prof. Dr. R. Dejaegere, rector 
Inleiding: Prof. Dr. W. Elias

Openingsuren Rectoraat: iedere werkdag van 9 tot 17 u. 
gebouw M, 5e verdiep

Woensdag 2 maart tot 17 april 1994 • Rectoraat
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DEBAT

Drugs & Creativiteit
Dinsdag 8 februari was de Aula Qb 
gevuld met mensen die het initiatief 
van Studiekring Vrij Onderzoek en 
Muziek en Experiment blijkbaar op 
prijs stelden. Aan het panelgesprek 
namen zowel een aantal profs deel als 
een aantal kunstenaars. De spraakver
warring die hieruit voort vloeide liep 
als een rode draad doorheen het ge
beuren. Men kan alleszins stellen dat 
het een ongewoon debat werd, en dat 
ongewone werd bewerkstelligd door 
zowel het controversiële onderwerp, 
als de moderator, de sprekers en het 
publiek. Prof. Dethier sloeg mijns in
ziens al bij het begin van het gesprek 
de nagel op de kop door te stellen dat 
iedereen waarschijnlijk weer een rolle
tje zal spelen en dat hij dan maar die 
van het tegenover drugs afkerig 
staande establishment op zich zou ne
men. Aldus gebeurde het...

Het voor/tegen-debat

Dethier begon in zijn uiteenzetting met 
te stellen dat ook in andere culturen 
men steeds voor- en tegenstanders had 
van het gebruik van drugs. Dit was 
een tweede thema dat, alhoewel het 
niet rechtstreeks iets te maken had met 
de titel van het gebeuren, de avond 
overheerste; het voor/tegen-debat. Hel 
droeg ook bij tot de nodige spraakver
warring en tot de verdeling van de 
rollen. Diegenen die voor de legalise
ring van drugs waren of gebruikers 
duwden zichzelf in de rol van de ver
dediger van de stelling dat drugs bij
draagt tot de creativiteit. Dit rollenspel 
stond dus eigenlijk een diepzinnige 
discussie over het onderwerp zelf voor 
een groot deel in de weg. De organise- 
renden, V.O. en Muziek en 
Experiment, hadden zich hier vooi 
moeten hoeden en niet in het minst de 
moderator! In een tijd waar het 
voor/tegen-debat in de media veel aan
dacht krijgt, is de karis reëel dat elk 
evenement dat op één of andere wijze 
met drugs verband houdt, overscha- 
duwd wordt door dit voor/tegen-debat. 
Aldus gebeurde het...

"Het establishment”

Terug naar het vertoog van Dethier... 
Dethier stelde dat drugs waarschijnlijk 
wel een middel was dat ertoe kon bij
dragen bepaalde remmingen weg te 
nemen en los te komen uit bepaalde 
kaders waarin wij opgevoed zijn. Dit 
middel kan handig zijn voor kunste
naars. Prof. Dethier stelde echter ook 
dat men het roes-effect van drugs kor 
bekomen via andere wegen, zoals bv. 
via extreme concentratie en werkijver. 
Dit proces werd trouwens in de litera
tuur door verschillende kunstenaars 
beschreven. Over het algemeen stelde 
Dethier dat drugs een zeer kleine bij
drage levert tot de creativiteit, en dat 
dit slechts één van de vele variabelen 
is die een invloed zouden hebben op 
creativiteit. Freud legde het verband 
tussen creativiteit en conflict, margina
liteit. Het is mijns inziens ook in deze 
zin dat we moeten verder zoeken.

"De nuchtere wetenschapper"

Dr. E. Rosseel speelde de rol van de 
zeer nuchtere wetenschapper. Hij 
toonde dan ook gedurende het gehele 
debat zijn ongenoegen over de spraak
verwarring tengevolge van het slecht 
afbakenen van het onderwerp, de on
gedefinieerde begrippen en het ontbre
ken van een wetenschappelijk kader. 
Rosseel had echter wel meer goodwill 
mogen tonen; door bv. trachten te dis
cussiëren en qua begrip tegemoetre- 
dend naar de andere gesprekspartners 
te discussiëren zoals Prof. Dethier dit 
deed. Hij hield zich echter opvallend i 

afzijdig.... misschien een slechte dag?

"De ontdekkingsreiziger"

De heer F. van Aeken. ontdekkings
reiziger (?!?), speelde de rol van de 
verantwoordelijke gebruiker. Hij gaf 
dan ook veel informatie over de ver
schillen tussen allerlei drugs en hun 
verschillend effect op het bewustzijn. 
Van Aeken sloot ook enigszins aan bij 
Dethier door te stellen dat men creati
viteit bekomt door buiten de cultuur te 
stappen. Hierdoor creëert men een 
spanning die men moet kunnen ontla
den. Dit kan gebeuren door gesprek, 
een kunstuiting en ook via humor. Het 
essentiële is; er moet ontladen worden, 
anders wordt men krankzinnig.
Hij nam verder volgens mij een zeer 
interessante visie als uitgangspunt. Hij 
zag drugs namelijk heel breed; gaande 
van chemische drugs (daar waaar de 
Gazet van Antwerpen en consoorten 
zo graag zijn titels mee vult) tot 
mentale drugs (het bereiken van 
andere bewustzijnstoestanden door 
middel van meditatie, zelfhypnose, 
concentratie, enz.). Het probleem met 
de mentale drugs is echter dat deze een 
langdurige training vereisen alvorens 
men het nagestreefde effect kan 
bereiken (cfr. Hare Krisjna). Hij 
omschreef creativiteit als zijnde dat 
wat de mogelijkheid biedt aan een 
persoon om zaken te zien die anderen 
niet zien. Die creativiteit op zich stelt 
echter niet veel voor en kan zelfs 
gevaarlijk zijn in bepaalde opzichten 
als men ze niet op een gepaste wijze 
Kan uiten. Als men voortdurend al zijn 
bestaande schema's door elkaar gooit 
wordt men krankzinnig. Daarom is hei 
belangrijk dat men voortdurend 
contact houdt met de realiteit en over 
zijn "andere inzichten" kan 
communiceren.

"De natuurkundige"

Dr. D. Aerts sloot met zijn betoog aan 
bij deze visie. Ook hij stelde dat crea
tiviteit in een bepaald opzicht een pro
bleem kan vormen. Creativiteit is na
melijk in onze maatschappij het enige 
vaatje dat overblijft waar men in kan 
vluchten om even buiten de heden
daagse realiteit te stappen. Dit maakt 
duidelijk dat het hier niet om een mar
ginaal "probleem” gaat maar om een 
maatschappelijk probleem. In traditio
nele maatschappijen was drugs ingebet 
in het sociale systeem en was het 
drugsgebruik een collectief gebeuren. 
In onze maatschappij is het drugge
bruik in de illegaliteit gedrongen en 
dus onvermijdelijk ook in de indivi
duele sfeer. Hier ligt dan ook het pro
bleem . Aan de belangrijke eis waarop 
F. Van Aeken op wees i.v.m. een ver
antwoordelijk drugsgebruik, namelijk 
de mogelijkheid tot communiceren, 
kan niet voldaan worden. Dit maakt 
het druggebruik in de huidige constel
latie en het huidige wettelijk kader tot 
een probleem!

"De kunstenaar"

Videokunstenaar en schilder Jan De 
Breuker werd spijtig genoeg weinig 
aan het woord gelaten. Wanneer hij de 
eerste maal aan het woord kwam zat 
hij voor een groot deel in het 
voor/tegen-debat verzeild. Verder 
sprak hij over het nut van drugs dat hij 
ervaarde. Drugs creëert voor hem 
openingen in bepaalde visies en kan 
dus voor een kunstenaar wel degelijk 
nuttig zijn. Het weergeven van die 
openingen is echter niet altijd evident. 
Het is dat wat een kunstenaar volgens 
mij tot een kunstenaar maakt.

"TRIP-astronauten"

De reacties uit het publiek waren vaak 
herhalend of niet relevant. Iemand 
Dleitte voor "het verder zetten van de

permanente revolutie door drugs" en 
wees op het gevaar van Big-brotheri- 
aanse BOB-toestanden. De licht para
noïde toestand waarin hij verkeerde 
droeg bij tot het feit dat hij ontegen
sprekelijk kon beschouwd worden als 
dé olijke noot van de avond.
Dethier reageerde nog op een aantal 
aangebrachte zaken en Aerts sloot af. 
Aerts stelde dat, in een tijd waar we 
naar de maan reizen, het eigenlijk wel 
gek is dat men niet meer experimen
teert met drugs, tenslotte ergens toch 
ook te beschouwen als het verkennen 
van andere werelden. Waarom geen 
TRIP-astronauten.
Stel u kandidaat en u wordt nog even 
bekend als the flipping baron-astronaut 
Dirk Frimout.

Pete

(vervolg van pagina 1)

de zaak op een andere manier aan te 
pakken. Dat is niet mijn verantwoorde
lijkheid. Wij oordeelden het nodig, 
omwille van de openheid en de veilig
heid van de campus, dat er nu wel in
gegrepen moest worden. "
Wij: Wat hadden ze volgens u moeten 
doen? De externe fuiven verbieden?" 
Vdg: "Dat hoeft zelfs niet. Ze wisten 
heel goed waar de problemen zaten. 
Gewoon een beetje selectief zijn bij de 
toelatingen had al veel kunnen helpen. 
Maar voor hun tellen alleen de inkom
sten"
Wij: "Wij vrezen gewoon dat er door 
dergelijk optreden een repressief kli
maat, dat nu overal in de maatschappij 
opgang maakt, door dit soort akties 
ook op de campus wordt ingevoerd.

Big Brother is catching you
Interview met Chaim Demarée
De razzia van vrijdag 11 februari heeft 
heel wat mensen geschokt. Worden de 
(vooral house) fuiven aan de VUB nu 
ook al afgeschilderd als drugsoorden 
des verderfs? Is er daar nu echt een 
"bende" op gerold, o f moet iedereen die 
wel eens een housefuif organiseert 
waarop mensen onder invloed 
aanwezig zijn zich als dealer geviseerd 
voelen? Wij hadden een gesprek met 
een der op'gepakten. Chaim Demarée is 
aktief in jeugdhuis "De Schakel", waar 
hij met de regelmaat van de klok 
fuiven en andere evenementen 
organiseert. Hij studeert nog aan het 
Atheneum te St. Pieters-Woluwe. Hij 
denkt (dacht ?) erover om volgend jaar 
aan de VUB toegepaste informatica te 
komen studeren.

D M : W a t is  uw 
lievelingskleur?
CD: Blauw, maar meer zo langs de 
fluoriscerende kant.
DM: Wat is er gebeurd tijdens 
de nach t van v rijd ag  op 
zaterdag ?
CM : Ik had vernomen dat er een 
housefuif was in het KK waarvan ik 
wist dat ik er veel bekenden te zullen 
ontmoeten. Ik had daar met een heel 
aantal mensen afgesproken, onder 
andere enkelen van het jeugdhuis. Het 
was een redelijk kalme fuif, met niet 
zoveel volk. Ik was wel in de mood en 
was heel uitbundig, tot op bepaald 
moment de muziek abrupt afgezet en 
het licht aangestoken werd. Er 
stormden enkele mannen binnen die 
onmiddelijk een groepje mensen die in 
een hoekje in de zaal zaten meenamen 
naar buiten. Aan de ingang stonden 
agenten in uniform. Ik was op dat 
moment met een copain aan het 
babbelen terwijl een agent in burger 
midden in de zaal stond en rondkeek 
met een air van "waar ziten de andere 
verdachten?". Ik ging naar de andere 
kant van de zaal waar nog mensen van 
mijn school zaten om die wat op hun 
gemak te stellen. De agent in burger 
wees plotseling naar mij en zei "c'est 
toi que je cherche" en mij gebood om 
mee naar buiten te gaan. Mijn eerste 
gedacht was: "Ja, t'is weer omdat ik 
lang haar heb zeker?", maar ik 
dramatiseerde het niet en ging rustig 
mee tot aan de ingang, waar ik opeens 
hardhandig werd vastgegrepen door 
heel zenuwachtige agenten die 
onmiddelijk mijn handen op een 
pijnlijke manier achter mijn rug 
vastbonden en mij in een van de 
politiewagens deden "instappen". Dit 
gebeurde terwijl iedereen de zaal moest 
verlaten. Iedereen moest zijn pas 
tonen. Zo hebben ze ook de 
organisator van de fuif aan de ingang 
opgepakt.
Ik zat in de auto en een vriend kwam 
door het open autoraam vragen of het 
ging, en werd door één van de flikken 
bijna op de grond gesmeten: "Gij hebt 
hier niks te zoeken, gij!"
In het politiekantoor van Elsene 
werden wij volledig gefouilleerd en 
verplicht alle bezittingen af te geven 
en onze schoenen achter te laten.

Daarna werden wij met achten 
opgesloten in een af ander 
middeleeuws traliekot.- Ik heb 
herhaaldelijk gevraagd waarom ik was 
opgepakt. Daarop heeft men nooit 
geantwoord. Enkele mensen werden 
naar een ander lokaal gebracht, 
vermoedelijk voor ondervraging.
DM: Had ge toen door dat het 
eigenlijk om drugs ging ?
CD: Toen begon ik wel vermoedens 
te krijgen, ja. Ik begon aan de anderen 
te vragen "had gij iets verkeerd gedaan 
of zo. Waarom denkt ge dat ze u 
hebben opgepakt?" Eén antwoordde: 
"Ik weet het niet. Ik was daar met 
vrienden. Ze hebben mij er gewoon 
uitgepikt en ik moest meegaan."
Er waren wel enkele mensen die zeiden 
dat het over drugs ging en dat de 
flikken die plotseling het geluid 
uitdeden en het licht aan. al heel de 
avond in de zaal waren.
Er werd mij ook gezegd dat het feit dat 
ik was opgepakt wel te maken kon 
hebben met het feit dat ikzelf 
houseparties organiseer.
Even later werden wij verplicht een 
urinetest te ondergaan en werd er een 
foto van ons genomen. Over het al of 
niet wettelijk zijn van die urinetest 
heb ik zo mijn twijfels.
Na enkele uren, rond vier uur in de 
morgen, werden vier van de acht 
aanwezigen, waaronder ik, vrijgelaten. 
Ik werd zonder vest in enkel een T- 
shirt op straat gezet. Ik moest een taxi 
nemen om thuis te geraken, gelukkig 
had ik wat geld op zak. Later vernam 
ik dat de politie eigenlijk verplicht is 
om mensen, die ze hebben opgepakt 
maar niet gearresteerd, naar de plaats 
waar ze opgepakt zijn.terug te 
brengen.
DM: Wij hebben achteraf nog 
met iem and van de VUB 
gesproken die bij de razzia 
betrokken was. Ze schijnen 
daar te denken dat de week- 
endfuiven een soort georgani
seerde d rugdea lscene  z ijn . 
Iedereen weet dat er op elke 
fuif wel mensen zijn die iets 
hebben gerookt of genomen, 
maar wil dat zeggen dat het 
echt zo uit de hand loopt dat er 
zulke razzia's nodig zijn? Gij 
als o rg an isa to r van fuiven 
moet d a a r  toch zicht op 
hebben?
CD: lk heb serieus mijn twijfels over 
de zin van die razzia's. Als ze al 
iemand pakken die echt iets dealt - 
meestal zijn de mensen die iets op zak 
hebben alleen maar gebruikers - dan 
zijn dat toch maar fuifdealers of kleine 
garnalen. Het grote geschut zult ge 
nooit op zo’n fuiven vinden. 
Anderzijds moogt ge wel zeggen dat er 
soms mensen zijn die overdrijven, 
maar die helpt ge zeker niet door ze op 
te pakken. Ge zoudt u trouwens in de 
eerste plaats de vraag moeten stellen 
waarom  dat die gebruiken. Niet 
iedereen die gebruikt is trouwens een 
complete junk. Er zijn ook mensen die 
iets pakken voor de gelegenheid, juist 
zoals met alkohol.

Wij willen zo weinig mogelijk flikken 
op de campus, de unief wordt nu al 
langs alle kanten uitgehold. Dat drug
probleem is trouwens iets dat iets aan
toont over een veel dieper probleem in 
de maatschappij. Wij stellen ons vra
gen bij het oppakken van uiteindelijk 
nog kinderen, als er ondertussen door 
de hoge heren in dit land maar op los 
wordt gefraudeerd."
Vdg: "Luister. Ik wil het daar met u 
gerust nog uitgebreid over hebben, het 
is uw taak waakzaam te zijn en daar
over te schrijven. Denk niet dat ik dit 
soort dingen graag doe, dit was vol
gens ons noodzakelijk. We hebben er 
trouwens alles aan gedaan om de lan
delijke pers erbuiten te houden, en 
weer geen sensatieverhaal te laten ont
staan over de VUB. Maar voor u ligt 
dat anders, gij moogt dat gerust weten. 
Kom maar eens af, dan praten we er 
nog over.
Wij: ”OK. Dat is in elk geval eerlijk."

Karin Vereist 
en Frank Van Dessel

DM: Is het toch niet zo dat er 
tegenwoordig wel* regelm atig 
ik zou zeggen s n o t n e u z e n  
opduiken die mensen op fuiven 
aanklam pen "heb t gij niks 
bij?" of nog erger: "moet ge 
niks kopen?". Ook al heeft dat 
n ik s  m et g e o rg a n ise e rd e  
misdaad te maken, het is toch 
wel een frappan t fenomeen. 
Wat is volgens u de beste 
m anier om daar iets aan te 
doen?
CD: Het is wel zo dat het een beetje 
een trend is, om iets te gebruiken, dat 
is in die beweging wel een beetje 
ingeburgerd. Maar dat is op zichzelf 
natuurlijk ook een maatschappelijk 
fenomeen. Ik vind dat wel spijtig, 
maar van de andere kant, kan het 
kwaad? Ge moet de mensen leren hun 
eigen limieten te stellen, inplaats van 
ze in 't cachot te steken. Een ander 
probleem is natuurlijk dat mensen, die 
de stap zetten van regelmatig in 
discotheken en zo te gaan dealen, al 
snel ontdekken dat dat geld opbrengt. 
DM: Meer dan hun dopgeld, 
bijvoorbeeld ?
CD: Ja, natuurlijk! Ze hebben dan 
een nieuwe bron van inkomsten 
gevonden en ze storten zich daar 
overenthousiast in, het geeft hun ook 
een imago, en zo lopen ze natuurlijk 
tegen de lamp. Dat is stom en 
overbodig. Mensen die echt willen 
gebruiken en weten waarom ze 
gebruiken, hebben hun adressen wel. 
Het is tegenwoordig ook zo dat vooral 
het /löwsemilieu wordt geviseerd. 
Precies of er wordt alleen daar drugs 
gebruikt. Ga maar eens naar een 
reggae-fuif en dan weet ge al genoeg. 
DM: Wat zouden ze volgens u 
m o e te n  d o en  om het 
"drugsprobleem" aan te pakken
9
CD: Ik denk dat ze wat ze nu soft 
dr ugs  noemen totaal moeten 
legaliseren. Er zijn genoeg mensen in 
de maatschappij die compleet normaal 
leven en toch regelmatig gebruiken. 
Dan komt het tenminste uit die 
illegale sfeer en de geldklopperij. En 
zo kan de overheid ook controle 
uitoefenen op de kwaliteit. Wat een 
rommel er soms verkocht wordt! En 
dan kunnen ze zich concentreren op het 
pakken van de echte gangsters die 
echte smeerlapperij verkopen, en op 
grote schaal.
DM: Gebruikt ge zelf iets ?
CD: Alleen soft drugs.
DM: Een goei petaarke  van tijd 
tot tijd ?
CD: Jaja 
DM: Wie niet.

Intervieuw afgenomen door Frank Van 
Dessel en Karin Vereist
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Schandelijk staaltje van " dem ocratie " aan de " nieuwe" VUB

Doctorandi aller faculteiten, verenigt u !!!
* Daardoor (door de invoering van 
de verplichte doctoraatsopleiding, 
NvdR.) komt de universiteit tegemoet 
a a n  de  v raag  va n  b e t  
Universiteitsdecreet om jongeren op 
te leiden tot "boog gekwalificeerde 
arbeidskrachten die de internatio
nale competitie doorstaan "
* Uiteraard mag de wetenschappe
lijke productie (ons cursief, Red.) 
geen schade leiden door de nieuwe 
verplichting. Integendeel, de over
tuiging bestaat dat het stroomlijnen 
van de procedures en de betere 
begeleiding zulten leiden tot een 
grotere productiviteit, waardoor het 
doctoreren in werkelijkheid minder 
tijd in beslag za l nem en dan  
voorheen. De tijd die geïnvesteerd 
wordt in de doctoraatsopleiding zal 
m.a.w. ruimschoots gecompenseerd 
w o r d  e n  d o o r  b a a r  
productiviteitsverbogende effect.
* De niet-verplichte doctoraatsoplei
ding zou bijgevolg leiden tot een 
ernstige financiële derving via:
1) U itgaven voor g eringe  

facultatieve (t.t.z. vrijwillige, NvdR.) 
deelneming
2) Minder aandeel bij versleuteling 
van externe onderzoekskredieten
3) Het laten liggen van de dubbele 
financiering van de doctoraten
4) Het verlies van "markt-aandeel" 
v a n  d e  O B E '  s 
(onderwijsbelastingseenbeden, een 
ftnacieringscriterium, in het decreet 
NvdR.)
* Om deze redenen heeft het ant
woord, dat binnen het vermelde on
derzoeksproject * werd verstrekt 
omtrent de verplichting (15% is bet 
eens, 20% b e e ft g e en  mening, 
65% is  bet oneens) geen relevante 
waarde meer, temeer omdat in die 
zelfde bevraging de overgrote meer
derheid (79%) bereid is om een 
opleiding ter ondersteuning van 
bun doctoraatsonderzoek te volgen. 
(Voor diegenen die het niet ge/oven, 
dit staat er écht!! Red.)
Uit de artikelsgewijze commentaar 
en de memorie van toelichting bij 
het "Reglement voor de toekenning 
van de academische graad van 
Doctor, (met inbegrip van de docto
raatsopleiding)" aan de VUB.
De techno-burocratische groot
heidswaan van sommige VUB-be- 
stuurders en bestuursorganen begint 
werkelijk bedreigende vormen aan 
te nemen. Laatste staaltje in die zin 
is de goedkeuring - op  de in het 
artikel over het Decanendebat al 
genoemde bijzondere Raad van 
Beheer van 18 jamuari jongstleden, 
een  wel zéér belang rijke  
vergadering - van het "Reglement 
voor de toekenning van de 
academische graad van Doctor, (met 
in b e g rip  van de d o c to 
raatsopleiding)" aan de VUB. Waar 
gaat het over? Het Monsterdecreet 
Coens op de Universiteiten, op zich 
al een ramp maar dat binnen de 
VUB ook nog een excuus is voor 
een hoop machtige techno-, buro- 
en plutocraten om bijkomende, to
taal niet noodzakelijke "beleids”- 
maatregelen door te drukken die 
anders nooit zouden worden geac
cepteerd, voorziet onder meer in de 
inrichting van een "doctoraatsop
leiding ter voorbereiding op een 
doctoraat op proefschrift (art. 8, der
de lid). Hierover wordt in de 
memorie van toelichting bij het 
Decreet gezegd ($ 2.3, zevende lid): 
"Het is meer dan wenselijk deze 
(doctoraatsopleidingen, Red.) in
teruniversitair en internationaal ge
oriënteerd in 'Centers of Excellence' 
te organiseren (cfr. de "onder
zoeksscholen" in Nederland)"2. De 
memorie m erkt evenw el uit
drukkelijk op: Het volgen van een 
doctoraatsopleiding is decretaal ge

zien geen voorwaarde, maar een 
hulp voor het behalen van een doc
toraat. De titel van 'Doctor' blijft 
voorbehouden aan al diegenen die - 
al dan niet na het volgen van een 
doctoraatsopleiding - promoveer
den op een doctoraatsproefschrift." 
Aan deze doctoraatsopleiding wordt 
een financiering gekoppeld gelijk 
aan die voor andere "verdergezette 
academische opleidingen". Het 
V u ilbakdecree t van C oens' 
" s o c ia l is t is c h e "  o p v o lg e r  
Vandenbossche doet er nog een 
schepje bovenop door te stellen dat 
"de doctoraatsopleiding een oplei
ding is gericht op de voorbereiding 
van een doctoraatsproefschrift (let 
op de nuance, Red.)", afgesloten 
met een getuigschrift. De kat komt 
evenwel pas goed op de koord met 
de verandering van de financiering 
van de doctorandi: bij Coens is er, 
analoog aan de oude wetgeving, 
e e n  d u b b e l t e l l i n g  v an  
doctoraatsstudenten in het jaar van 
hun verdediging. Vandenbossche 
maakt daar een dubbeltelling van 
doctoraats opleidingsxudenien in het 
jaar van hun verdediging van.
Op deze basis stelt de VUB - of de
genen die zeggen haar te vertegen
woordigen - een verplichte docto
raatsopleiding in vanf het acade
miejaar 94-95. Gedurende dat jaar 
kunnen doctorandi die dat wensen 
nog vrijstelling ervoor aanvragen, 
daarna is het definitief afgelopen. 
Wat zijn nu de krachtlijnen van het 
nieuwe reglement?
Er wordt per opleiding een Com
missie voor de doctoraatsopleiding 
opgericht, die niet alleen beslist over 
de goedkeuring van het door de 
doctorandus bij de aanvang van het 
doc to raa t inged iende  o p le i
dingsprogramma (ter grootte van 
een kandidatuursjaar, te spreiden 
over max. Vijf jaren, en waarvan een 
deel individueel gekozen zou mo
gen worden), maar ook of de aan
vrager überhaupt mag doctoreren - 
vroeger was het enige wat ge moest 
doen een promotor zoeken; let wel, 
het gaat niet eens over assistenten- 
mandaten o f zo, alleen over het 
recht op doctoreren zelf. Bovendien 
zal op basis van een jaarlijkse eva
luatie (?) van zowel de resultaten in 
de opleiding als van een verplicht 
jaarlijks verslag over de vorderingen 
in het doctoraat ze lf beslist worden 
of de doctorandus wel mag voort
doen het jaar daarop!! Dit, zo stelt de 
tekst expliciet, in functie van het 
verlengen van eventuele contracten 
en de verhoging van de weten
schappelijke productiviteit. Als het 
niet rap genoeg gaat vliegt ge met 
andere woorden buiten. Maar de 
rechtszekerheid is wél gegaran
deerd, want zowel de doctorandus 
als de promotor hebben in deze 
beslissingen het recht om geboord  
(!) te worden. Het is overigens in het 
geheel met duidelijk op basis waar
van  de resultaten van de docto
raatsopleiding zullen worden geëva
lueerd (een examen? een rapport 
voor netheid, goed gedrag en ijver 
in de klas?). De Commissie "zal 
erover waken". Stél u volgende 
uiteraard zuiver denkbeeld ige 
situatie voor: doctorandus x kiest 
om goede redenen professor y als 
promotor. Promotor y heeft echter 
het ongeluk binnen zijn faculteit om 
wetenschappelijke, ideologische of 
p e rso o n lijk e  re d e n e n  zee r
ge ïso lee rd  te  staan ... Geen 
probleem. De Commissie zal over 
de goede voortgang van het 
doctoraat "waken”. We spreken 
helemaal niet over een doctorandus 
die het zou wagen met iets echt 
controversiëel voor de dag te 
komen: die geraken sowieso niet

eens aan hun toelating. Wanneer de 
doctorandus dit alles overleeft, mag 
hij een aanvraag ter verdediging in
dienen. De Faculteit stelt dan een 
doctoraatscommissie (jaja, dat is iets 
anders!) 'in, die, zoals de oude exa
mencommissies zal beslissen of ge 
moogt verdedigen. Nieuw is echter 
dat zij kan beslissen dat ge uw doc
toraat moet "bijsturen". Vroeger be
sliste men alleen of ge tot de verde
diging toegelaten werd of niet, over 
herindiening in gewijzigde of on
gewijzigde vorm besliste de docto
randus - in overleg met zijn promo
tor - zelf.
De redenen voor de invoering van 
dit reglement zijn volgens het docu
ment drieërlei: vormend, bijsturend 
en financiëel.
- Vormend: de opstellers van de 
tekst gaan er klaarblijkelijk van uit 
dat kandidaat-doctorandi vakidioten 
zijn (dit woord wordt letterlijk 
gebruikt) die wat algemene en 
interdisciplinaire vorming best 
kunnen gebruiken. Daartoe zouden 
kunnen bijdragen diepgravende 
vakken in een algemeen deel zoals 
Engels, informatica, management, 
wetenschapsfilosofie (!)... Nu is het 
natuurlijk zo dat de recente evolutie 
van universiteit naar vakschool en 
van curriculum naar opleiding de 
kans op vakidioten groter gemaakt 
heeft, maar toch... Ge vraagt u af 
wat die mensen dan volgens de 
opstellers al die jaren op  de 
universiteitsbanken hebben zitten 
doen. Voor zover ik weet is de 
studie  het vormende deel en het 
doctoraat de specialisatie... Het is 
ten andere nog niet zo lang geleden 
dat in de meeste studierichtingen 
aan de VUB filosofie een verplicht 
vak was, maar dat is ondertussen in 
de  m eeste gevallen w egge
rationaliseerd ten voordele van meer 
specifieke "opleidingsonderdelen". 
Begrijpe wie kan.
In het individueel deel zouden de 
seminaries, conferenties en posters 
die de doctorandus bijwoont of in
dient kunnen meetellen. Deze zeer 
normale onderdelen van een docto
raat worden zo omgetoverd jri 
"opleidingsonderdelen ter verdie
ping van de wetenschappelijke 
kennis". Ze kunnen in elk geval bij
dragen aan het prestige van de 
"opleiding". /
- Bijsturend. Ik beperk rijlj tot cite
ren: "Deze nieuwigheia voor onze 
instelling wordt ingegeven enerzijds 
door het streven naar een grotere 
feedback voor en dus een betere 
begeleiding van de doctorandi(ae): 
on opvolging en bijsturing van het 
doctoraatsproefschrift te verzekeren 
is immers (minimaal) een jaarlijkse 
verslaggeving en bespreking in een 
ruimere kring noodzakelijk. Het 
aanvullend facultair reglement (dit is 
de meest voorkomende zinsnede in 
de hele tekst, NvdR.) kan desgeval
lend een hogere frequentie van ver
slaggeving aan de Commissie voor 
de doctoraatsopleiding voorzien. 
Anderzijds geeft deze rapportering 
de juridische grond (sic. Gaat het 
hier over een rechtbank?) om lang
durig ingeschreven doctoraatsstu
denten, die zonder enige motivering 
geen vooruitgang boeken bij de op
stelling van een doctoraatsproef
schrift en dikwijls geen regelmatige 
contacten onderhouden met hun 
promotor, een verdere inschrijving 
te weigeren." De klassieke labover- 
gaderingen en/of informele voor
drachten zijn uiteraard geen be
trouwbare en controleerbare feed 
back met betrekking tot de uitvoe
ring van de vijfjarenplannen, 
binnenkort uit te vaardigen door de 
Hoge Leiding van de universiteit.
- Financiëel: dit is het altijd laatst ge
formuleerde, maar wel belangrijkste

argument; zo is de zaak trouwens 
ook begonnen. Het financiëel profijt 
voor de instelling als geheel is sa
mengevat in het citaat aan het begin 
van dit artikel. Het komt neer op: 
meer subsidies en/of meer OBE's. Er 
wordt echter ook gesproken van 
een financiëel voordeel voor de 
doctorandus in kwestie. "De 
supplementaire toelagen verkregen 
door de dubbele financiering zullen 
geheel ten goede komen aan de 
doctorandi(ae), memorie, p  6. Art. 
14 van het Reglement zegt evenwel 
dat dit geld zal dienen ter spijzing 
van een "speciaal fonds" van de 
Onderzoeksraad, die het bijvoor
beeld kan aanwenden ter financie
ring van stages en seminaries, even
tueel ook ter oprichting van nieuwe 
"opleidingsonderdelen", helaas 
slechts als er vanuit de docto- 
randi(ae) voldoende vraag naar is... 
Zouden niet heelwat complicaties 
vermeden kunnen worden door het 
geld dat per doctorandus(a) binnen
komt, indien al niet op zijn/haar 
persoon lijke  reken ing , toch 
tenminste op rekening van zijn/haar 
dienst te storten, mits overmaking 
van het ontvangstbewijs? Dit lokaal 
niveau zijn de noden van de 
doctorandus toch veel beter gekend, 
waarom de omweg maken van een 
toekenning door de Onderzoeks
raad? Bovendien zou op die manier 
de voornam elijk  financ ië le  
argum entatie ten gunste van 
verplichting komen te vervallen: de 
enige die van het geld profiteert is 
werkelijk de doctorandus, er valt 
niks extra te verdelen. De instelling 
zou alleen in theorie beter worden 
van een hoger aantal inschrijvingen. 
En aangezien de tekst herhaaldelijk 
stelt dat het om de doctorandi(ae) 
z e l f  gaat, kan dat toch geen 
probleem zijn zeker?
Tenslotte nog dit. Over dit Regle
ment is bij de meeste proffen, 
vorsers en assistenten niks bekend. 
Voor de paar plaatsen waar een 
voorontwerp toch ter bespreking 

erd voorgelegd, kunnen de we
derwaardigheden van de sectie 
Filosofie als illustratie dienen.
De sectie Filosofie krijgt per ongeluk 
vóór de Raad van Beheer van 18 ja
nuari een voorontwerp ter bespre
king toegestuurd. Zij doet wat zij 
statutair verplicht is te doen en geeft 
een advies over het ontwerp.Dit ad
vies is eensluidend negatief: de sec
tie verwerpt het pricipe van docto
raatsopleidingen (in dat vooront
werp waren die trouwens nog niet 
verplicht). Op de Faculteitsraad, 
waar de adviezen te r bespreking 
werden voorgelegd, kreeg de sectie 
te horen: "Gij moogt wel dat advies 
indienen, maar dat zal niets verande
ren. Het ontwerp zal worden goed
gekeurd". M.a.w., over het ontwerp 
was de facto  al beslist. Dit is onge
twijfeld een voorproefje van de 
"nieuwe beleidscultuur" die, in een 
geest van efficiëntie, aan de VUB zal 
onstaan na de in werkingtreding van 
het nieuwe Organiek Statuut. "Visé 
marsj m ortieren. Heil Dir im 
Siegerkranz" (Paul Van Ostaijen).

P.S.: We zijn hiermee over de docto
raatsopleiding nog lang niet uitge
praat. In een volgende Moeial (of op 
een vergadering die wél democra
tisch bslissingen kan nemen of her
zien) kunnen volgende onderwer
pen eventueel aan bod komen:
- De cotractbreuk waartoe de VUB 
NFWO-ers dwingt. Zij hebben in ruil 
voor hun beurs immers meoten on
dertekenen dat zij géén les volgen, 
zodat ze zich ten volle kunnen wij
den aan hun doctoraat
- de relativistische tijduitrekking die 
een doorsnee-assistent moet uitvoe
ren om überhaupt nog aan zijn

doctoraat te werken. Hij of zij 
besteed nu immers al ong. 70 % van 
zijn tijd aan onderwijstaken - terwijl 
het maar 40% zou mogen zijn. Als 
de resterende 30% nu nog gaan naar 
onderwijs volgen, dan zal dat de 
"wetenschappelijke productie" van 
de VUB zeker ten goede komen.
- De onwettelijkheid van de geno
men beslissing. Niemand kan u 
verplichten tot het volgen van een 
doctoraatsopleiding, simpel omwille 
van het recht een prmotor te kiezen 
en een proefschrift te verdedigen. 
De titel van Doctor is enkel aan dat 
laatste gebonden. Dergelijke dingen 
hebben in het verleden al wel meer 
tot arresten van de Raad van State 
aanleiding gegeven.
- enz.
Kopie van de tekst is op De Moeial 
verkrijgbaar. Tel.: 2338

Karin V.

* e en  ro n d v ra a g  o n d e r  
v o r s e r s  e n  a s s is te n te n  
n a a r  de  w e n s e l i jk h e id  
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d in g en  en  h u n  v e rp lic h 
tin g , u i th e v o e r d  d o o r 
V an L a n g e n h o v e  e t  al., 
Red.

^ L e e s  h i e r o v e r  h e t  
s t a n d p u n t  d a t  R ec to r 
D e jaeg h ere  n a m e n s  de 
g a n se  in s te l l in g  u i t 
s p r a k  b ij z ijn  a c a 
dem isch e  o p e n in g s re d e  
aanvang 1992

PERSMEDEDELING

E uthanasieverklaring  
kard inaa l Danneels

De moderne democratische maat
schappij kenmerkt zich door enkele 
fundamentele waarden: vrijheid van 
d e n k e n ,  d i a l o o g ,
verantwoordelijkheid, pluralisme en 
verdraagzaamheid. Deze mentaliteit 
staat garant voor een pluriforme 
maatschappij waarin niemand eraan 
denkt de vrijheid van godsdienst aan te 
tasten noch de geestelijkheid te 
beperken haar boodschap in alle onaf
hankelijkheid uit te dragen. Naast de 
waarden verkondigd door één gods
dienst bestaan er nog andere waarden 
met evenveel rechten. Ons land erkent 
geen staatsgodsdienst, onze grondwet 
waarborgt het feit dat er om filosofi
sche redenen geen discriminatie mag 
ontstaan.
Bisschoppen spreken niet namens de 
hele bevolking, hoogstens kunnen zij 
de visie uitdragen van hun gemeen
schap en richtlijnen geven aan de 
leden van deze gemeenschap. Eén 
benadering mag nooit als de waarheid 
worden opgedrongen aan de totale 
samenleving.
De Unie Vrijzinnige Verenigingen is 
de mening toegedaan dat in het maat
schappelijk debat met betrekking tot 
euthanasie de nodige ruimte moet ge
creëerd worden opdat de diverse men
selijke opties ten opzichte van eutha
nasie zich met eerbied voor de indivi
duele vrijheid kunnen uiten. Als vrij 
mens is men zingever van en verant
woordelijk voor zijn leven en zijn fysi
sche integriteit. Zijn zelfbeschikkings
recht in deze materie is dan ook abso
luut.

U W  (U n ie  V r ijz in n ig e  
Verenigingen)
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Fac. ESP

Prof. Despontin (ESP, economie, so
ciale en politieke wetenschappen) 
sloot zich daar gedeeltelijk bij aan, 
maar vermeldde expliciet de techno- 
cratisering (het beleid wordt hoe lan
ger hoe meer herleid tot administratie), 
als een fundamenteel probleem. Dit 
hangt samen met de invulling die men 
hier aan het Decreet geeft. Bovendien 
is er een generatieprobleem, omdat het 
kader van de VUB zeer homogeen is 
van leeftijdscategorie. Tenslotte is er 
de noodzakelijke koppeling van on
derwijs en onderzoek, maar de finan
ciering ervan is grotendeels afhanke
lijk van alleen het studentenaantal.

HILOK

Prof. Bollaert van het HILOK 
(lichamelijke opvoeding en kine, niet 
echt een faculteit, maar wel met die 
bevoegdheid) zag als het belangrijkste 
element het omkeren van de negatieve 
atmosfeer die er nu heerst: de mensen 
die er werken maken een organisatie 
tot wat ze is: misschien is er een her
formulering van het project-VU B  
noodzakelijk. Dit kan alleen op basis 
van open dialoog. Als er gesaneerd 
moet worden, moet dat in dit kader 
van dialoog en solidariteit gebeuren. 
Waarom niet met de positieve punten 
van de VUB beginnen om de mensen 
terug achter dat project te scharen? 
Een nieuwe organisatiecultuur is no
dig, die zich losmaakt van de draaimo
len van de "drie E's: economie, effi
ciëntie, effectiviteit. En daarvoor zal al 
onze denkkracht nodig zijn.

Fac. Wetenscappen

Prof. Lemonne verving prof. 
Eisendrath voor de Wetenschappen. 
Hij stelde dat we terdege moeten re
kening houden met de gevaren van het 
Decreet Coens: wij moeten onszelf als 
volledige universiteit blijven defi
niëren. Maar de regels zijn door Coens 
veranderd. Hoe de noodzakelijke soli
dariteit organiseren? Door rekening te 
houden met de eigen specificiteit van 
de verschillende Faculteiten. Er zijn de 
essentiëel bas is wetenschappelijke 
Faculteiten, en de meer op beroeps
vorming gerichte. De laatste hebben 
meestal een groot aantal studenten in 
een klein aantal richtingen, omdat hun 
maatschappelijke functie duidelijk is. 
Maar ze zijn ook daarom aan schom
melingen onderhevig. De eersten heb
ben een altijd klein, maar +/- constant 
aantal studenten in een' groot aantal 
kleine richtingen. De reden, het enga
gement om daar te studeren is anders. 
De 10-studentenregel uit het Decreet is 
belachelijk. Hiermee moet rekening 
gehouden worden bij het organiseren 
van de interfacultaire solidariteit, ook 
financieel.

Fac. Toegepaste Wetenschappen

Prof. Thiberghien verving prof. 
Cardon voor de Toegepaste 
Wetenschappen. Volgens hem is het 
van belang dat de bestaansredenen van 
de universiteit (hogere vorming en 
fundamenteel onderzoek) doelstellin
gen zijn op lange termijn, terwijl de 
maatschappelijke druk om uitsluitend 
op zeer korte termijn te denken in zui
ver economische termen juist ongelo
felijk groot wordt. Hij is accoord met 
de analyse van het Decreet als een vi
cieuze cirkel voor de VUB. Zie bij
voorbeeld wat er gebeurt met de 
"aanvullende studies", één van de 
sterke punten van de VUB: kleine 
wijzigingen met nefaste gevolgen. 
Bijkomend probleem: het homogene 
kader en de geringe doorstroommoge
lijkheden voor nieuwe, jonge mensen. 
De "inzapping" heeft dit alleen ver
sterkt. Wij komen ook te weinig met 
onze sterke punten naar buiten: contact 
met de buitenwereld beter verzorgen! 
Bovendien heerst er een zeer indivi
dualistische mentaliteit. Dat is wel

onze kracht, maar zal er voldoende 
mobilisatiekracht binnen de VUB ge
vonden worden om de richting om te 
keren?

Fac. Geneeskunde en Farmacie

Prof. Van Camp (Geneeskunde en 
Farmacie) stelt eerst de vraag: is de 
VUB als vrijzinnige universiteit nog 
wel nodig? Ja, op zijn minst vanuit op
voedkundig oogpunt. Ge moet in alle 
wetenschapsdomeinen kunnen zeggen 
wat ge denkt, niet het platte, "neutrale" 
pluralisme van Antwerpen en Gent. 
We moeten er wel op letten niet 
autodestructief te zijn in onze zelfkri
tiek. Hoe moet de VUB bestaan? Het 
belangrijkste criterium is kwaliteit. 
Een unief is toch voor 95% een 
beroepsopleiding. Dit moet ge in het 
oog houden bij de discussie over vol
ledigheid. Is een studiegebied goed 
dan moet het blijven bestaan, indien 
niet dan moet het verdwijnen. Ge kunt 
de verschillende studiegebieden orga
niseren in vakgroepen die verwante 
disciplines groeperen. Deze kunt ge 
weer groeperen in grotere "middle- 
managmentstructuren die Faculteiten 
kunnen zijn, maar ook iets anders. Van 
Camp vermeld een document over de 
vakgroepen dat hij heeft opgesteld en 
dat al een jaar in de commissies van de 
Raad van Beheer dient als basis van 
discussie. De moderator merkt op dat 
quasi niemand dat document kent. Dit 
toont volgens Van Camp juist het ge
brek aan communicatie binnen de in
stelling aan.

Fac. Pedagogie en Opvoedkunde

Prof. Sloore van Pedagogie en 
Opvoedkunde stelt dat we, voor een 
over malaise gesproken wordt, moet 
onderzocht worden wat er precies 
scheelt. We hebben cijfers en feiten 
nodig als basis van de discussie. Hij 
merkt ook op dat de malaise een maat
schappelijk verschijnsel is. We staan 
op een kruispunt, dat enkel wordt ver
sterkt door de praktische gevolgen van 
het Decreet Coens. Hij zegt ook dat er 
nog nooit een gemeenschappelijke dis
cussie is geweest op het niveau van het 
beleid over wat er moet gebeuren, 
maar dat er ondertussen wel allerlei 
maatregelen Faculteit per Faculteit 
worden, opgelegd. Er dient ook reke
ning gehouden te worden met de totaal 
verschillende onderzoeksculturen die 
binnen de verschillende Faculteiten 
bestaan.

Fac. Letteren en Wijsbegeerte

Prof. Stuy vertegenwoordigde de 
Letteren en Wijsbegeerte in naam van 
prof. Baetens Beardsmore. Hij vertrekt 
vanuit een sterk normatief, levensbe
schouwelijk standpunt. De VUB kan 
als universiteit, gebaseerd op het Vrij 
Onderzoek, niet volwaardig zijn als zij 
niet essentiëel alle domeinen van het 
weten kan bestrijken, t.t.z. volledig is. 
De instelling moet, zowel intern als 
naar buiten engagementen aangaan op 
basis van haar grondprincipes. Doet ze 
dat niet, dan bestaat ze niet. De rol van 
een Faculteit als de letteren en wijsbe
geerte is daarin natuurlijk vanzelfspre
kend, maar het gaat ook niet op dit op 
haar nek af te schuiven, het is een glo
baal engagement. De solidariteit met 
kleine richtingen zoals klassieke filo
logie of zuivere wiskunde moet geor
ganiseerd worden, ook al zijn er "niet 
genoeg" studenten. Maar hij vreest 
ervoor: het voorbeeld van hoe het ver
loopt met de doctoraatsopleidingen 
(zie elders in deze Moeial) toont aan 
dat de Republiek niet goed functio
neert: ze is autocratisch geworden.

Andere hoogtepunten uit het debat

Prof. Soly

Op de vraag namens prof. Soly 
(geschiedenis) of het waar is dat er be
slist is het aantal faculteiten te vermin
deren, wie dat beslist heeft en waarom, 
ontstaat achter de sprekerstafel enige 
hilariteit. Prof. Lemonne zegt dat in 
het nieuw Organiek Statuut staat dat 
het aantal Faculteiten moet verminde
ren. Op de vraag van de moderator 
waar, want zij heeft dat nergens ge
vonden, overhandigd prof. Van Camp 
een document. Het betreft het verslag 
van de Bijzondere Raad van Beheer 
van 18 januari, waarin onder het kopje 
Organiek Statuut, na een opsomming 
van de huidige Faculteiten plus het 
HILOK, te lezen is dat "het aantal be
stuurlijke eenheden. Faculteiten ge
noemd, binnen twee jaar ... moet ver
minderen." Er staat niet bij met hoe
veel, nog over welke het gaat. Er is 
ook geen opgaaf van redenen. Het be
treft met andere woorden een wijzi
ging van artikel 9 van het pas goedge- 

- keurde nieuwe Organiek Statuut, dat in 
werking treedt vanaf 1995. De Raad 
van Beheer heeft in dit Statuut inder
daad de bevoegdheid "het aantal en de 
naam" van de Faculteiten bij gewone 
meerderheid (!) vast te leggen. Maar 
het is toch nog altijd het oud Organiek 
Statuut dat telt? Worden er nu al be
slissingen genomen over bevoegdhe
den die pas over twee jaar in werking 
treden?

Hoeveel faculteiten nog?

Op de vraag van Eric Behiels. studen
tenvertegenwoordiger in de Raad van 
Beheer, wat nu precies het standpunt 
van de Decanen is m.b.t. de facultei
ten, komen samengevat volgende ant
woorden:
- Eliaerts: vindt de vraag op zich, bui
ten haar context, niet relevant, en wil 
ze niet beantwoorden.
- Despontin: Er zijn 7+1 Faculteiten, 
en dat moet zo blijven. Er is wel voor 
minstens twee Faculteiten en herschik
king van de studierichtingen nodig. 
Zeker niet te weinig. Vakgroepen: het 
probleem is dat ge dan weer het oude 
leerstoelensysteem krijgt, dat de VUB 
nooit heeft willen inrichten.
- Bollaert: Dit moet beslist worden op 
basis van verdere en open discussie. Er 
moet in elk geval gezorgd worden 
voor coherente gehelen. En niet verge
ten "small is beautiful" heeft nog altijd 
zijn waarde. Een veel belangrijker pro
bleem is dat we het politiek gewicht 
van de VUB buitenshuis terug moeten 
herstellen. Er zijn kapers op de kust 
voor de positie van "derde universi
teit". Wij kunnen nog altijd groter 
worden!
Tiberghien: Ja, de sterke en eensge
zinde Antwerpse lobby.
Lemonne: 7+1, of nul. De kritische 
massa voor overleven van een 
Faculteit wordt niet verhoogd door ze 
met iets anders te versmelten. 
Bovendien is het zeker dat de aard en 
de mogelijkheden van bijvoorbeeld de 
Natuurkunde, als ge ze steekt bij laten 
we zeggen de Toegepaste 
Wetenschappen, drastisch zullen ver
anderen.
Tiberghien: Waarom wordt er niet 
eens gedacht over een matrixstruc- 
tuur? D.w.z., structuren met verschil
lende bevoegdheden kunnen naast el
kaar bestaan (bv onderzoek/onderwijs 
naast iets anders voor de administra
tie.) Zo kan de onderlinge solidariteit 
op veel soepelere wijze georganiseerd 
worden.
Van Camp: Ik heb het al gezegd, ik 
ben als voorzitter van de vakgroepen- 
commissie voor de afschaffing van het 
begrip Faculteit. Er moeten grptere, ef
ficiëntere en kwalitaitef betere middle- 
managment-süüclvire.n komen.
Sloore: Ik kan daar op dit moment 
niets zeker over zeggen. Er moet eerst 
een grote democratische discussie ko
men.
Stuy: Ik verdedig in de eerste plaats de 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 
maar het is duidelijk dat er geen reden 
is om Faculteiten af te schaffen. De

solidariteit moet op het niveau van de 
instelling worden georganiseerd. 
Kosten-batenanalyses zijn geen basis 
om over de leefbaarheid en noodzake
lijkheid van een richting of Faculteit te 
beslissen.

Afschaffen van richtingen ?

Moderator: Er zitten hier minstens drie 
Faculteiten in moeilijkheden. Is het 
waar of niet waar dat de Decanen van 
deze Faculteiten een brief van het 
Rectoraat hebben gekregen na een in
dividueel voorafgaand gesprek, met de 
vraag om richtingen af te schaffen? 
(Wij hebben later vernomen dat deze 
brief eigenlijk is opgesteld door prof. 
Magits uit de Rechten, en Voorzitter 
van de Onderwijsraad.)
Despontin en Sloore knikken bevesti
gend, Van Camp zegt: dat is hier daar
straks eigenlijk al gezegd. Dat is waar. 
Op de Raad van Beheer van 1 maart 
zal daarover worden beslist.
Sloore: Ik hoop dat de RvB over deze 
aangelegenheid niet zal beslissen 
voordat er op bredere basis is gedis- 
cussiëerd. Ik hoop dat ik dat vertrou
wen in de democratische beslissings
organen van de VUB nog kan hebben. 
Er was nog een tussenkomst van Eric 
Corijn: de Facultaire structuur is on
democratisch. Een goed verstane vak- 
groepenstruktuur zou de basisdemo
cratische principes aan de VUB ten 
goede kunnen komen. Maar het debat 
dat hier eigenlijk gevoerd zou moeten 
worden is niet dat. Hier zou eigenlijk 
gesproken moeten worden over de 
manier waarop de universiteit haar 
maatschappelijke verantwoordelijk
heid binnen en buiten gaat opnemen. 
Daarover heb ik hier nog bijna niets 
gehoord.

Welke VUB willen wy ?

Dirk Jansen (prof. informatica): Er 
moet ook nagedacht worden over hoe 
de VUB zich aan de belastingbetaler 
kan verkopen. Hoe de mensen duide
lijk maken waarom het gerechtvaar
digd is dat we bestaan? En nog: ik heb 
op drie universiteiten gewerkt 
(Diepenbeek, Antwerpen en 
Brussel.NvdR.). Die hebben allemaal 
een verschillende struktuur, maar de 
anderen werkten beter dan de VUB, 
qua organisatie. Die strukturen zijn 
niet zo belangrijk, de mentaliteit telt. 
Moderator: maar het is toch zo dat 
achter de discussie over de Faculteiten 
veel meer schuil gaat. Vorm en inhoud 
hangen met elkaar samen. De discussie 
over de Faculteiten is ook een discus
sie over "welke VUB willen wij?”, al
leen wordt dat zelden expliciet toege
geven.
De moderator citeert nog uit een brief, 
uitgaande van het Rectoraat, waarin 
aan de ZAP-leden boven de 60 jaar 
gevraagd wordt om op vervroegd pen
sioen te gaan, zodat er plaatsen vrij
komen voor jongere mensen. Deze 
brief is een goedbedoelde wan
hoopspoging, maar hoe kunt ge dan 
nog de mensen motiveren. Stilte in de 
zaal. Van Camp: U maakt het debat 
wel moeilijk, juffrouw. Zoveel dingen 
tegelijkertijd. Moderator: dat is de 
bedoeling, professor. Het is ook een 
moeilijk debat.
Gemurmel op de sprekersbanken.

De toekomst ?

De organisatoren komen teken doen 
dat het kwart voor elf is, en het debat 
ten einde. De moderator besluit met 
de hoop dat wij aan de VUB misschien 
het door prof. Bollaert beschreven 
voorbeeld van Utrecht kunnen volgen. 
In een vergelijkbare crisissituatie heeft 
de universitaire overheid daar een uit
zonderlijk initiatief genomen: alle niet- 
hoogdringende beslissingen werden 
opgeschort, een brede informatie- en 
sensibilisseringscampagne werd opge
zet. In een reeks volslagen open pu- 
blieksdiscussies werd over alle aspec
ten van de toekomst van de instelling

gedebatteerd. Een - ook open - confe
rentie besprak de themata die daaruit 
naar voren waren gekomen in meer 
detail, en pas daarna, op basis van de 
op de conferentie geformuleerde 
krachtlijnen, hebben de traditionele 
inspraak -en beslissingsorganen een 
beleid uitgestippeld, waar, ook al is 
niet iedereen akkoord, de gehele uni
versitaire gemeenschap toch achter 
kan staan. Men moet niet te bang zijn 
voor echte democratie. Ter beëindiging 
wordt er een citaat voorgelezen, uit 
een document dat in september '92 
door de Raad van Beheer van de VUB 
is goedgekeurd, in verband met het 
Europese onderwijsbeleid: "Een van 
de aspecten van het onderwijs, is dat 
het individu een beroep naar keuze 
kan leren dat hem in staat stelt in zijn 
levensonderhoud te voorzien en deel 
te nemen aan het economisch proces. 
Dit aspect van materiële en 
economische aard is belangrijk, maar 
kan in geen geval los van de 
bovenvermelde context gezien worden 
. Een onderwijs dat, op welk niveau 
dan ook, niet meer is dan 
"beroepsvorming", degenereert de 
mens tot lijfeigene van het heersend 
economisch systeem."
Op de receptie achteraf, waar alle 
sprekers nog naartoegekomen zijn, is 

. nog flink nagepraat. Iedereen was het 
erover eens dat dit debat goed was als 
opener van de discussie, maar dat het 
zeker niet meer dan een begin was. 
Men vraagt zich af hoe die beslissin
gen er op de Raad van Beheer 
eigenlijk zijn doorgeraakt?! 
samengesteld door Frank van Dessel, 
Haroun Amira (verslaggever) en Karin 
Vereist

B a r t o  n a f c l c
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LEZERSBRIEF

De Ethiek van Eten of Gegeten 
worden "Brussel in de lift "

Met veel respect voor andermans me
ning zou ik graag willen reageren op 
de lezersbrief van Yves Van der 
Hoeven.
Wat zijn mening betreffende het VUB- 
rèstaurant betreft moet ik hem over
schot van gelijk geven. De VUB-keu- 
ken heeft, wat betreft maaltijden voor 
mensen met medische en/of ethische 
ristricties een schraal aanbod. Dat er 
op de drie dagelijks aangeboden keu
zes één vegetarische zou zijn, zou al 
een aanzienlijke verbetering zijn, wel 
te verstaan dat iedereeneen vrije keuze 
behoudt in wat hij of zij eet. Een vege- 
tariërskaart is voor mij dus uit den 
boze. Er lopen ook mensen rond op 
deze campus (waaronder ikzelf), die 
naast een maaltijd met dierlijke pro
ducten ook wel eens een vegetarische 
maaltijd achter de kiezen stoppen.
Dit brengt ons op een ander punt in de 
lezersbrief. De auteur gaat er van uit 
dat een "vleeseter" automatisch hypo
criet is. Ik noem dit een alles behalve 
tolerante opstelling van Yves Van der 
Hoeven, die, naar ik meen, voorname
lijk vanuit een ethische hoek reageert. 
In de eerste plaats wens ik er op te wij
zen dat de mens, net als de chimpansee 
en enkele andere naaste familieleden, 
een omnivoor is, t.Ltz. een "alleseter''. 
En aangezien er zelden maaltijden 
zijn, die enkel en alleen uit vlees 
bestaan, stel ik mij dus de vraag wat er 
zo hypocriet aan is om mens te zijn. 
Een ander argument dat Yves Van der 
Hoeven aanvoert om zich tegen het 
eten van vlees te keren, bestaat er uit 
te wijzen naar de gruwelen van de bio- 
industrie. Ik moet toegeven dat hij op 
dat vlak wel eerr half punt scoort. Ik 
hou het bij een half punt omdat ik mij 
de bedenking maak dat er voor elke 
maaltijd, zowel vegetarisch als omni
voor, dieren hebben moeten lijden of

sterven. Om onze biefstuk op ons bord 
te krijgen moet er een koe vetgemest 
én geslacht worden, wat niet altijd in 
de beste omstandigheden gebeurt. 
Maar voor elke gram groenten zijn er 
enkele honderden dieren, gaande van 
insecten tot vogels en zoogdieren, van 
hun habitat verdrongen of gewoon 
vermoord. Het ene is dus het andere 
waardig. Met een ethiek, die het die
renleed wil uit de wereld helpen, kan 
ik besluiten, moeten we gewoon op
houden met eten. Leve de honger! 
Anderzijds moet ik vaststellen dat 
Yves mooi rond het onderwerp van de 
planten als levende wezens wandelt. 
Misschien ziet hij liever niet in dat ook 
zij "lijden" onder onze gruwelijke eet
gewoonten. Geoogst worden,wat neer
komt op verhongering, levend aan 
stukken gesneden om uiteindelijk ge
kookt te worden lijkt me ook geen 
zachte dood. Maar ja, een mens moet 
toch eten en daar komt het uiteindelijk 
allemaal op neer.
Ten laatste wil ik dan nog de vraag 
stellen of Yves Van der Hoeven ooit al 
eens een blik op de natuur heeft ge
worpen. Dan zou hij geconstateerd 
kunnen hebben hebben, dat er daar een 
zekere ethiek geldt van eten of gegeten 
worden, of om het met een spreek
woord te zeggen, de ene zijn dood is 
de andere zijn brood. Het zou mis
schien een goede zaak zijn , dat al die 
moralisten op de wereld eens eerst 
naar de natuur en haar regels gaan 
kijken voor ze allerlei vroegtijdige 
conclusie uitkramen. Uiteindelijk 
leiden die toch tot een nog grotere 
waanzin van de mens, die zich steeds 
verder van zijn bron, de natuur, 
afscheurt.

Rudi Bettens

* * * 1
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Zoals reeds in de vorige Moeial 
gemeld werd is er een project op til 
met de naam "Brussel in de lift". Dit 
project wordt georganiseerd door 
trefcentrum y’ in samenwerking met de 
agogen van 1ste en 2de licentie. De 
bedoeling van het project bestaat erin 
om aan studenten de kans te geven 
Brussel te leren kennen vanuit een 
ander standpunt dan dat van de 
student. Er zal de mogelijkheid 
geboden worden om rondleidingen te 
volgen die verzorgd worden door een 
aantal bekende Brusselaars.
Het project zal doorgaan op maandag 
28 , dinsdag 29 en woensdag 30 maart. 
Alhoewel we nog niets met absolute 
zekerheid kunnen zeggen over de per
sonen die rondleidingen gaan verzor
gen, willen we toch wel enkele namen 
vermelden die in eerste instantie sterk 
geïnteresseerd waren en dus waar
schijnlijk zullen rondleiden. O.a. de 
alombekende en beruchte J a n  
Houtekiet van Studio Brussel, 
Brigitte Grauwels, raadslid van het 
Hoofdstedelijk gewest Brussel, 
Lucas van der Talen (bekend van een 
aantal BRT- en VTM-reportages, een 
vertegenwoordiger van de Brusselse

vervoersmaatschappij MIVB en een
vertegenw oordiger van het 
Jeugdcentrum West van St. Jans- 
Molenbeek komen in aanmerking om 
een rondleiding te verzorgen. Eenieder 
zal daarbij zijn eigen accenten leggen 
in zijn rondleiding en met een 
dergelijk gediversifieerd aanbod 
belooft het dus iets te worden waar 
eenieder van u zich in kan terugvin
den.
De rondleidingen zullen plaatsvinden 
overdag op maandag 28, dinsdag 29 en 
woensdag 30 maart. Woensdag 30 
maart zal tevens 's avonds als afsluiter 
de film "Brussels by night" van de 
Brusselse regisseur Didden vertoond 
worden. In de komende weken zal u 
meer en vooral meer concretere infor
matie verkrijgen via de verschillende 
mediakanalen!

Neeni dus uw agenda en noteer:
28, 29 en 30 M AART: 
VRIJHOUDEN!

Allen op post!

De agogen

theater

CONCERTKALENDER

februari '94

maandag 21 februari, 
om 20 u  30: 

" O Erotas " door

ANGELIQUE IONATOS
org.: AB

maart '94

maandag 7 maart, 
om 20 u :

LES RITA M1TSUKO
org.: Sound & vision

uit de oude doos :

TRAAGHEID
Genieën zijn blijkbaar steeds voor op 
hun tijd. Je kent dat: mensen die tien 
jaren of meer te vroeg zijn geboren. 
Totaal onbegrepen. Bij studenten merk 
je daar niets van . Zij zijn weliswaar 
ook onbegrepen. Maar dat is eerder 
aan hun dialektische klankstoten te 
wijten. Het veronderstelde paleis van 
genialiteit- de universiteit -mist echter 
het geniale "vooruitzijns" principe. En 
gaat de mist in ...
Eerder het gevoel van traagheid over
valt me hier. Het steeds achternalopen 
op de feiten, de realiteit. Alhoewel... 
na de voorjaarsziekte moet de 
"schwung" er terug ingeblazen wor- 
den.Nog maar net februari en het valt 
reeds te merken. De drinkcellen wor
den onherroepelijk, zij het uiterst lang
zaam, ingewisseld voor hersencellen. 
Als die nu nog onder de stroom komen 
te staan, vallen er gensters. Het is dui
delijk: dit was de laatste verwittiging 
om je benen onder je burotafel te 
schuiven. Want wie nu nog niet bezig 
is... Ach. dit heb je al tientallen keren 
gehoord uit bezorgde oudermonden. 
De eindeloze konkurrentieslag tussen 
studentjes; de opgeblazen mythe van 
de 'modelstudent' met enkele ontwen
ningskuren achter de rug kan ons le
ventje weer gaan beheersen.
Wat voel ik me ziek worden? 
Traagheid.
Al sinds weken maken we plannen wat 
we moeten uitvoeren en telkens over
valt ons die aangeboren traagheid. 
"Wat zijn de dingen buiten je studies 
toch interessant, denk je. En trouwens, 
onder druk ("under pressure") werk je 
sneller, beter, efficiënter. Dus: geen 
zorgen, morgen komt er nog een dag. 
Studenten hebben een natuurlijke nei
ging tot luiheid. En anders wordt het 
snel aangeleerd. In enkele dagen pres
teren waarvoor normaliter weken, 
maanden zijn uitgetrokken. Is dat niet 
het principe van onze consumptie- en 
konkurrentiemaatschappij? Diegene 
die het minst doet, maar het handigst 
aan boord weet te leggen, gaat met de 
eer lopen. Werken op het zweet van de 
anderen.
Maar kom, we dalen af. Het ging over 
traagheid. Studenten zijn traag van be
grip. Vraag maar aan het onderwijzend 
korps. Verdere uitleg is overbodig.

tav*

En ja, als we het over traagheid heb
ben, verzinkt de student in het niets te
genover onze VUB en haar admini
stratieve burokratie. Nu we er de laat
ste weken even van mochten proeven, 
schenken we die burokratie (en de 
"denkers'Vuitvoerders die er achter zit
ten) in een gulle bui van vrijgeverig- 
heid de bekorende titel: "trein der 
traagheid" en zingen hip, hip, hoera... 
maar wensen het geen lang leven.

jason

B en e f i e t d r i e d a a g se  
van  B r e a k  The Si lence

Zoals velen onder u reeds weten is de 
VZW Break the Silence een organisa
tie van VUB-studenten die via muzi
kaal getinte aktiviteiten sociale pro
blemen in de kijker zet.
Deze week organiseert B.T.S. een be- 
nefietdriedaagse op de VUB die be
staat uit een muziekkwis, een film ge
volgd door een debat een een benefiet
concert. Het geld dat hiermee wordt

ingezameld is bestemd voor het 
C.G.S.O. "De Witte Raben" in 
Oostende, dat instaat voor de begelei
ding van seropositieven.
Daar het voor BTS-ers belangrijk is 
dat zowel het muzikale als het sociale 
aspect van hun aktiviteiten op de voor
grond treedt, wordt op do. 17/02/94 
gratis een speelfilm vertoont dat als 
vertrekpunt dient voor een debat dat 
daar op volgt
Op deze manier tracht BTS de studen
ten bewust te maken van de Aids-pro- 
blematiek.
KALENDER:
* 16/02/94: muziekkwis in taverne 
FUNTIME (vroegere Azart)
* 17/02/94: film "long time compa- 
nion", gevolgd door een debat met 
Filip Van Beselaere (sexueel vormer, 
moderator), Patrick Simoens (VUB- 
dokter, Jette), Henri Devos (buddy). 
Aula Q, GRATIS
* 18/02/94: benefietconcert in het 
kultuurkaffe, "Rhyme Cut Core" met 
als voorprogramma "Flowers for 
breakfast"

Gwendoline breys, BTS
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CARGO eet kip... Flambée
Het is jou ook al overkomen, dat is 
zeker. In je kot binnen, zonder 
bouffe gevallen en dan toch een laat
ste ei in je half bevroren vriezer ge
vonden zeker? Het overkomt mij dus 
ook. Ik ben namelijk verzot op 
eitjes en op vergeten eten te kopen, 
maar dat laatste is meer iets 
onbewust.
Soms, als ik me door de woestenij 
van het intellectuele VUB-zand heb 
gesleept, de drieëntwintig treden van 
mijn kothuis opgekropen, dan hoop 
ik een bourgondische oase van weel
derige spijzen te vinden. Mijn meng
sel van sandwich met hesp en ene 
met kaas of misschien dat restje in- 
stantlasagna van gisteren. Een kleur
rijk palet dat mijn korstige maag 
laaft, een houten tafel van mid
deleeuwse culinaire onkuisheid. Ik, 
kasteelheer, wil mij in mijn koude 
burcht tegoed doen aan een warme 
kippebout, flambée wellicht.
Maar het flauwe lichtje van de ijskast
- dat ik al lang had moeten 
vervangen - lacht mij droevig toe. 
Als een kind dat van honger zijn 
buik ziet opzwellen met niets, zo is 
mijn ijskast dan. Lucht, niks dan

smakeloze lucht. Opnieuw een 
woestijn, even leeg als mijn 
kreunende maag. Geen spijzen, geen 
ronde warme vormen. Alleen 
tragische leegheid van neonvries- 
kasttralies.
De' goden van de consumptiemaat
schappij zijn vertoornd! Ik buig het 
hoofd voor een goddelijke ijskast die 
mij haar verheven gunsten niet ver- 
leriten wil. Zou ik moeten bidden nu, 
als elke gelovige die zo graag haar 
godheid dingen vraagt op zulke dra
matische momenten? Drijven mijn 
laagste behoeften mij naar het zui
verste geloof, naar het fanatieke bui
gen voor de ijskast? Moet ik een 
zoenend offer schenken aan dit tech- 
nokratisch wonder? Een oor. een 
stukje vinger? Zou godin Filips mijn 
smeekbeden vanop mijn blote 
knieën dan aanhoren en mij in een 
daad van mirakuleuze borstvoeding 
het leven redden?
Geen tijd voor filosofie, niks zo 
dramatisch als een maag die 
schreeuwt -om bevrediging. Ik over
schouw- de witte neonvlakte nog
maals en dan is er dat ene ei waar ik

met mijn laaiend orgastisch verlan
gen overheen had gekeken. Daar. in 
het bovenste laatje van de kastdeur, 
net boven ooghoogte, ligt een bruin 
ei. Een prachtig ei. Een voedzaam ei! 
Mijn ei. Dankbaar ontvang ik het 
mirakel. Je zou er religieus van wor
den. Mijn mond vol versgekweekt 
schuim, zou het glanzende naluurpro- 
dukt liefst van al meteen verslinden 
maar de schaal blijkt niet zo eetbaar. 
Het blijft een vreemd gebeuren, zo'n 
ei. Als ik Columbus en de vrouwe
lijke geslachtscel even buiten be
schouwing laat, zijn eieren een echte 
passie. Misschien is het omdat ik 
nooit echt goed begrepen heb waar 
die farce van de kip en het ei nu pre
cies op sloeg. Bij elke filosofische 
bespiegeling over het wezen van de 
voortplanting kom ik na lange om
zwervingen in het land van de diepe 
caféfilosofie altijd uit bij de exi-es- 
sentiële vraag wat er nu eerst was. 
Het ei, zo rond en glanzend of de kip, 
zo ongevormd en kakelend.
De lust tot verder nadenken ontgaat 
mij meestal, ik ben niet het type dat 
blijft doorbomen over de Grote

do 17/2
Beavis & Butthead '93
com pilation
RPGC (Qc 20u)

do 17/2
Long Time Compagnon 
BTS - Debat-film (20u)

ma 21/2
ARIZONA DREAM  
PPK (Qd)

di 22/2
NOISEMAKERS V 
M&E (Qc)

di 22/2
The Bodyguard 
WK (Qd)

ma 28/2 
1492
KBS (Qd)

di /01/3  
JENNIFER 8 
WL (Qc 20u)

wo 02/3
Single W hite Female 
BIOTECHO

03/3
A Perfect World 
APIA

do 17/2
Valentijns-TD
RK

do 17/2 
PO ST-SK I-TD  
KEPS (L uigi’s)

do 24/2
Ladies Night TD 
WK (sterke geslacht 
gratis)

zo 27/2
Peanuts-Cantus
PPK

di 01/3
M ASSA-THEM A-TD  
(alle Fac. kringen)

wo 02/3
Cantus
WL

do 03/2
Sangria & Peanuts-TD  
PPK

22/2
APIA gaat schaatsen 
(P osse id on )

23/2
APIA gaat Mountain 
Biken
(Z onienw oud)

27 /2
PPK naar de Zoo 

di 22/2
Belle-Vue Brouwerij- 
bezoek door WK

di 01/3
MASSA-THEMA-TD  
(alle fac. kringen) 
PK-ZAAL

Onderwerpen. Daarbij, de honger 
laait als een Californiëbrand door 
mijn schaamhaar en je kan niet na
denken met een lege maag, dat weet 
iedere examinandus. Misschien maar 
goed ook, want op dat moment sla ik 
met een welgemeend slagje het ei 
doormidden. Het is een feest, het ei
wit gutst met een zwierige lambada 
de sissende pan op en met een 
sadomassoneiging laat ik de dooier 
nog even in de schaal om het dan met 
een professioneel gebaar midden in 
de pan te mikken. Het is een 
wervelende stoomparty waar 
sommige gasten als de worstjes en de 
paprika's op ontbreken, maar dat kan 
de pret van het verse braadspaar niet 
drukken. Het suddert en het bakt. het 
zingt een vrolijk lied dat mijn maag 
in al haar glorie lustig meezingt.
En voldaan kauwend denk ik een laat
ste gedachte: "hel ei was eerst, want 
'wat had de kip anders gegeten? En dat 
heeft toch niets met religie te 
maken. Nee toch?"

CARGO (van TW)

EVEN ONTHOUDEN !
Wij kunnen slechts 
onder pseudoniem 
publiceren indien we 
naam en adres van de 
auteur kennen i

do 17/2
RIJSTTAARTEN- 
CANTUS GK

di 22/2
BREUGHELCANTUS
FK

wo 23/2
TD IN ETTERLAND 
BSG (Etterbeek) GK

do 24/2
INDECENT PROPOSAL 
GK - P. Brouwer

do 24/2 
KAAS EN 
WIJNAVOND  
FK BOJ-Jette

di 01/3
ONTGROENINGSCAN- 
TUS GK BOJ-Jette

wo 02/3
Laatste 100 dagen-TD 
4de doc.

iedere donderdag :

REDACTIE
VERGADERING

om 19 00 uur 
Gebouw Y'
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