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SoR ontaerdt
De laatste maanden hebben we in 
de SOR weer een aantal sappige 
uitspraken kunnen noteren. 
Uiteraard willen we u, de lezer 
altijd wachtend op smeuïge 
roddels, de laatste nieuwtjes niet 
onthouden. Lees verder en ontdek 
wat uw vertegenwoordigers in de 
SOR -al dan niet- uitspoken.

M aar laten we even voor de eerste- 
jaars tu d en ten  onder ons d e  SOR 
voorstellen. De Sociale Raad Studen
ten is het overkoepelende orgaan van 
de Sociale Sector Studenten wiens 
taak het is om de studenten te bege
leiden. Dankzij de Sociale Sector kan 
u een kot huren van de VUB, goed
kope maaltijden eten in het restaurant, 
naar de dokter gaan op de campus, 
etc. De SOR is het democratisch ver
kozen orgaan dat dit geheel bestuurt 
en in goede banen leidt. Ieder jaar in 
november zijn er verkiezingen waar
bij de studenten hun vertegenwoor
digers mogen aanduiden. De laatste 
jaren is de interesse echter tanend. 
Zodanig zelfs dat vorig jaa r  gebeurde 
waar iedereen voor vreesde: de op
komst van de studenten was zo laag 
dat het quorum van vijfentwintig pro
cent niet gehaald werd. Een zekere 
Jim  Van L eem put kw am  op  het 
lumineuse idee om  eigenhandig een 
aantal ongeldige stemformulieren bij 
de rest te voegen. De verkiezingen 
m oesten overgedaan worden maar 
erg was deze verkiezingsfraude niet 
voor zijn carrière aan de VUB, inte
gendeel. Nu is hij tot Directeur Ge
neraal benoemd. De criteria voor 
promotie aan deze universiteit Zijn 
altijd al eigenaardig geweest. Maar 
terug naar de SOR die zich bezig
houdt met het uitstippelen van de 
grote lijnen van het sociale beleid. De 
basisgedachte die tot de oprichting 
van de Sociale Sector leidde is de 
dem ocratisering van het onderwijs 
aan de VUB. Iedereen moet onge
acht zijn inkomen en sociale achter
grond dezelfde kans krijg'en om  aan 
de VUB te studeren. Door allerlei 
toelagen probeert men de studiekost 
te drukken voor diegenen die finan
cieel niet zo slagvaardig zijn. Een 
voorbeeld daarvan zijn de goedkope 
koten en de maaltijdkaarten die recht 
geven op een fikse reductie in het res
taurant waar sommige studenten aan
spraak op kunnen maken. De VUB 
profileert zich trouwens als de meest 
sociale universiteit van Vlaanderen 
en omstreken. Wie de situatie van 
binnenuit beschouw d kom t tot de 
vaststelling dat deze slogan met de 
jaren steeds holler klinkt.

De tanende interesse onder de studen

ten waar ik het eerder over had uit 
zich ook in het engagement van hun 
vertegenwoordigers in de SOR waar 
ze enkel lijdzaam  toezien en zelfs 
instemmen met de gedeeltelijke ont
manteling van de Sociale Sector. Het 
KultuurKaffee was het meest opval
lende slachtoffer van de besparings- 
drift die zich van de SOR heeft mees
ter gemaakt. Het werd vorig jaar 
geprivatiseerd na eerst grondig gere
noveerd te zijn. Zoals de kaarten nu 
liggen zal het daar niet bij blijven. 
M aar daarover verder meer.

Laten we het eerst 
even hebben over de 
h o u d in g  van  som 
m ig e  S O R -led en .
Apathie en cynisme 
vieren hoogtij tijdens 
de m aan d e lijk se  
h o o g m is  op  de 
v ie rd e  v e rd iep in g  
van gebouw M. Met 
a ls  v a a n d eld rag e r 
Eric Aerden, voorzit
ter van deze raad die 
z ic h  bij v o o rk eu r 
laatdunkend uitlaat 
o v e r  s tu d en ten .
Maar zijn misprijzen 
richt zich niet alleen 
op z ijn  e lec to raa t, 
ook voor de top van 
de universiteit heeft 
hij n iet veel goeds 
over. Zo liet hij zich 
bij het begin van de 
laa ts te  SO R begin 
september ontvallen, 
en ik citeer: “Aange
zien vandaag zowel 
de afgevaardigde van 
de rektor als de afge
v a a rd ig d e  van  de 
v o o rz i t te r  van  de 
Raad van Bestuur af
w ezig  z ijn  kunnen 
we doen wat we wil
len.” Het was uiter
aa rd  a ls  g rap  b e 
doeld, die trouwens 
in de smaak viel bij 
de meeste aanwezigen, maar het is 
wel tekenend voorde heersende men
taliteit. Een fraai staaltje daarvan 
evenals van de apathie konden we 
m eem aken op de SOR van 2 juli. 
Daar is zonder enige noemenswaar
dige discussie een rits prijsverhogin
gen goedgekeurd voordat er iemand 
erg in had. Zowel de maaltijdprijzen 
in het restaurant als de huurprijzen 
van de koten stegen tot ongekende 
hoogten. Deze verhogingen kwamen 
als een donderslag bij heldere hemel, 
behalve voor de ingewijden natuur
lijk, waardoor elk protest meteen in 
de kiem gesmoord werd. De keuze

van een datum vlak na en voor som
migen nog midden in de examens is 
uiteraard zuiver toevallig.

Waar vroeger de studenten op straat 
kwamen om hun eisen kracht bij te 
zetten aanvaarden ze nu gelaten hun 
lot. Toch zeker de studenten die in 
de SOR zetelen. Ze aanvaarden zelfs 
zonder verpinken dat.ze door hun ei
gen voorzitter, notabene ook een stu
dent, buiten spel gezet worden. Op 
dezelfde SOR van 2 ju li kwam mijn
heer de voorzitter Eric Aerden plots

af met een reeds bestelde studie ter 
waarde van 1.000.000 frank zonder 
medeweten van de SOR-leden. Deze 
studie waarin de grote lijnen van de 
renovatie uitgewerkt werden was toe
gewezen aan een ingenieursbureau en 
pas daarna werd de SOR ingelicht en 
gevraagd een budget te voorzien. 
Deze kon niet anders dan dit voldon
gen feit accepteren en geld ter be
schikking stellen. Dat deze studie 
betaald werd met gelden afkomstig 
van  d e  v e rh o g in g  van  het 
inschrijvingsgeld'is nog een ander 
verhaal.

De tweede juli was waarlijk een dag 
om snel te vergeten voor de studen
ten. Op deze SOR werd ook het lo
kaal van de B ew onerscom m issie 
Campus Oefenplein in beslag geno
men door dienst Kuituur die er nu een 
stapelplaats voor haar kunstcollectie 
van gemaakt heeft. Eerlijkheidshalve 
m oet m en wel verm elden dat de 
B WC daar zelf ook schuld aan heeft. 
Na een jaa r  van inactiv ite it, ons 
redactielokaal bevindt zich er vlak 
naast en zelden hebben we enige ac
tiviteit kunnen bespeuren, had dienst 

k u itu u r  haa r oog 
erop laten vallen en 
aangezien ze zelfs 
niet afkwamen naar 
de SOR om zich te 
v erd ed ig en  deed 
men daar alsof de 
BWC niet meer be
stond . Dat 
s t u d e n t e n 
organisaties tradi
tioneel door enkele 
personen gedragen 
w orden en w eg
smelten als sneeuw 
voor de zon als die 
mensen verdwijnen 
is een bekend feno
meen. Dat ze het 
jaar daarna met de 
kom st van enkele 
n ieu w elin g en  als 
een fenix uit hun as 
kunnen verrijzen is 
even bekend. Maar 
daa r had de SOR 
geen  b oodschap  
aan. Op deze ma
nier ontneemt men 
de BW C zelfs de 
kans om d it 
ac ad em ie jaar een 
nieuwe start te ne
men.

Voor een volgend 
voorbeeld  van de 
m anier waarop de 
studentenbelangen 
behartigd worden in 

de Sociale Raad kan ik de lezer ver
wijzen naar de vorige SOR waar Eric 
Aerden even terloops vermeldde dat 
hij op de volgende bijeenkomst een 
voorstel zal indienen om Studiekring 
Vrij Onderzoek a f te schaffen. Zulk 
een voorbeeld van misprijzen voorde 
studenten en de VUB in het algemeen 
was dit jaar nog niet vertoond. Waar 
gaan we heen als een universiteit die 
haar ideologie baseert op de princi
pes van het vrij onderzoek overgaat 
tot het afschaffen van V.O.? Nu is 
het natuurlijk zo dat de studiekring 
in het verleden vaak veel kritiek had 
op de SOR en het gebeuren in de

Sociale Sector. Het is dus wel han
dig om een mogelijke opposant het 
zwijgen op te leggen. Jamm er ge
noeg is men te laat, een aantal stu
denten heeft besloten om het lot van 
de studiekring in handen te nemen na 
de zwakke werking van de vorige ja 
ren. Het is ju ist die zwakke werking 
die als excuus gebruikt wordt om  het 
verdwijnen van V.O. te vergoeilijken. 
Volkomen binnen de heersende ide
o lo g ie  van  r e n d a b ili te i t  en 
productieviteit wordt het onaanvaard
baar geacht dat een studentenlokaal 
niet optimaal gebruikt wordt. De toe-, 
gew ezen m iddelen, het lokaal en 
h o n d e rd v ijf tig d u iz e n d  fran k  
werkingsgelden per jaar, kunnen be
ter besteed worden in deze krappe 
budgettaire tijden volgens de heer 
Aerden. Alsof een studentenkring 
zoals Studiekring Vrij Onderzoek aan 
deze logica moet onderworpen wor
den.

M aar daarmee is er nog geen einde 
gekomen aan de SOR-saga. Een an
der luik is de aanwending van de mil
joenen, een zekere schroom weer
houdt mij om het exacte bedrag te 
geven, die men ontvangt afkomstig 
van het hogere inschrijvingsgeld. Dit 
jaar is dit opgetrokken tot achttien
duizend vijfhonderd frank. De beslis
sing daartoe was al in het verleden 
genomen ondanks studentenprotest 
en tegen het basisprincipe van de 
Sociale Sector, betaalbaar onderwijs 
voor iedereen, in. Daarbij hebben de 
studenten desondanks bekomen dat 
deze extra inkomsten geïnvesteerd 
zullen worden in de verdere uitbouw 
van de Sociale Sector. Terw>jl a" e 
diensten moeten inleveren om de be
groting in evenwicht te houden sla
gen de studentenvertegenwoordigers 
er niet in om deze gelden aan te wen
den. De enige projecten die daarmee 
gefmancieerd worden zoals de op
richting van een noodfonds voor bui
tenlandse studenten met problemen 
en een uitbreiding van het toelagen- 
stelsel zijn niet ontsproten aan het 
brein van de zetelende dames en he
ren maar werden uitgewerkt door de 
sociaal assistenten die veel meer voe
ling hebben met de problemen van de 
gewone student. Het is trouwens 
opvallend dat de administratie door
gaans progressiever en socialer uit de 
hoek komt dan de verkozenen zelf. 
Soms lijkt het wel alsof de wereld op 
zijn kop staat.

Met het gegeven in het achterhoofd 
dat het niet lang meer zal duren voor
aleer de academische overheid deze 
inkomsten confisceert dacht de voor-

vervolg op p.4
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Editoriaal
Beste studenten, z ijt ge vers o f belegen,
De Moeial heet u welkom, zveest niet verlegen.
De VUB is echt het land van de honing 
waar Witte is barones en politiek de koning.
Ge zult hier veel zuipen maar weinig leren 
en wie weet laat ge u to t metselaar bekeren, 
o f wordt ge waanzinnig, o f inert als een plant.
De VUB is voorwaar uniek in dit Apenland 
dat zult ge vlug merken, to t uw scha en schand 
In aula, auditorium o f lokaal is weinig plezier, 
noch in codex, cantus o f cursus vindt ge vertier. 
Daarom, luistert goed en leent mij uw oor 
kom t bij ons, dan z it ge op het goede spoor!! 
niet zoals bij de NMBS van Schouppe, Etienne, 
o f als vluchteling in handen van Blauwe Duquesne. 
Hier wordt uw lediggang heel zeker getolereerd 
ook uw endorfineklier wordt zeer gestimuleerd.
Het leven is zo schoon, de zon schijnt voor allen 
hoedt u dus om niet in conformisme te vervallen 
- ja, eviteer altijd te doen w at men u vraagt 
ook de prof, als hij u to t nummer verlaagt.
Wij springen hier van de hak op de tak 
maar schrijven is heel moeilijk en gene kak... 
Daarom sluiten w ij a f en wenden het hoofd 
en u, student, veel geluk in de toekomst u beloofd.

Generaal Alcazar, in opdracht van Marihuanasmurf.

IRqsipcdiisüM® 'Y Diiiiw HDïüwirg z ID® lEM teirs
Vanaf d it akademiejaar zullen de Responsible Young Drivers ook actief op de VUB zijn. De RYD zijn een vereniging van jonge, 
verkeersbewuste chauffeurs, die zich middels sensibiliseringscampagnes willen inzetten voor een veiliger verkeer, en d it naar de jonge 
weggebruiker toe.
Dat zij nu  hun aandacht ook op de VUB-gemeenschap richten, hoeft geen verwondering te wekken. Steeds m eer studenten kom en p er  
auto naar de univ, hetzij van thuis, hetzij vanop kot... Dat d it soms voor problemen zorgt is evident. Veel studenten beschikken nog 
niet zo  lang over een rijbewijs, en zijn dus onervaren in het drukke, jachtige hoofdstedelijke verkeer. Ook beschikken vele jonge auto
bestuurders over een GSM, die zij dikwijls achter het stuur gebruiken, wat niet bevorderlijk is voor geconcentreerd autorijden.
De Moeial sprak met Frédéric Borremans, tweede kanner Solvay, en stuwende kracht achter de RYD op de VUB.

DM: Vanwaar een RYD-afde- 
ling op de VUB ?

Frédéric Borremans: De RYD
zijn een vereniging van jonge, 
verkeersbewuste chauffeurs, 
d ie  z ich  m iddels 
sensib iliseringscam pagnes 
willen inzetten voor een veili
ger verkeer, en  d it naar de 
jonge weggebruiker toe.
Dat zij nu  hun aandacht ook 
op de VUB-gemeenschap rich
ten, hoeft geen verwondering 
te wekken. Steeds meer stu
denten komen per auto naar 
de univ, hetzij van thuis, het
zij vanop kot... Dat dit soms 
voor problemen zorgt is evi
dent. Veel studenten beschik
ken nog niet zo lang over een 
rijbewijs, en zijn dus onerva
ren in het drukke, jachtige 
hoofdstedelijke verkeer. Ook 
beschikken vele jonge auto
bestuurders over een GSM, 
die zij dikwijls achter het stuur 
gebruiken, w at niet bevorder
lijk is voor geconcentreerd au
torijden.

DM : Hoe w illen de RYD 
dan concreet te w erk gaan ?

Borremans : Op 6 oktober 
zullen wij om te beginnen aan
wezig zijn op de

A kadem ische O penings- 
z ittin g  m et een infostand, 
waar wij onze foldertjes zul
len uitdelen. Ook zullen de 
eerste 500 geïnteresseerden 
een RYD-sleutelhanger krij
gen. Twee weken later gaat er 
in trefcentrum Y' (boven het 
Kultuurkaffee, nvdr.) een ten
to o nste lling  p laa tsv in d en  
rond wegveiligheid : met fo
to's van ongevallen zullen wij 
een shockeffect teweeg probe
ren te brengen.

DM : Komen de RYD daar
mee niet in het vaarwater van 
het rondreizende circus van 
dokter Beaucourt ?

Borremans : Allerminst. Wij 
wensen geen belerend vinger
tje op te steken. De foto's zijn 
ook niet van dezelfde aard als 
de soms bloederige taferelen 
die Beaucourt tentoonstelt. En 
dat is niet het enige. Wij bren
gen ook een drive-simulator 
mee. Iedereen die dat wenst, 
kan daarin plaatsnemen, en

een bepaald, realistisch par
cours afleggen. Achteraf kan 
de testpersoon zijn prestatie 
laten evalueren door een com
puter, bijgestaan door iemand 
van de rijkswacht.

DM : De rijkswacht ?

Borremans : Het spreekt na
tuurlijk vanzelf dat wij nauw 
sam enwerken m et de rijks
wacht. Kijk, de RYD willen 
helemaal geen controlerende 
Big-Brother zijn. Samenwer
king met de rijkswacht impli
ceert daarom niet dat wij hun 
methodes overnemen, verre 
van , wij zijn jonge, 
verkeersbewuste chauffeurs, 
geen staatsbeambten of con- 
trole-apparaat. Wat wij met 
deze sam enw erking op het 
oog hebben, is een verhoogde 
vorm van legitimiteit van onze 
kan t, en w at m eer 's tree t 
credibility' voor de rijkswacht. 
Hoe hard w orstelt de rijks
wacht n iet m et een im ago
probleem ? Terwijl het niet de 
inhoud, maar wel de bood
schap is die van tel is. Ik weet 
ook wel dat dat allemaal niet 
zo evident is, dat er nog een

lange weg te gaan is, maar het 
m oet volgens mij mogelijk 
zijn.

DM : Dan moeten de RYD 
ook gewonnen zijn voor het 
rijbewijs met punten.

Borremans: Absoluut. In die 
zin willen wij zelfs nog verder 
gaan. O nze w erkgroep  
"In itia tif  R outier de  la 
Jeunesse/Jeugdinitiatief Weg
veiligheid is een voorstel aan 
het uitwerken dat zelfs verder 
gaat. Wij zien dat in de rich
ting gaan van een lager aantal 
punten voor -30 jarigen. Dat 
zou betekenen dat zij sneller 
op 0 komen te staan en dus 
vlugger hun rijbewijs kunnen 
verliezen. Daardoor zullen ze 
ook voorzichtiger gaan rijden, 
wat de veiligheid dan weer ten 
goede komt. Uiteraard moet 
dit samen gaan met een inten
sievere jeugdverkeersop- 
leiding.

DM : Bedankt voor dit ge
sprek.
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Van emiraat tot episcopaat «A i *- 
de mandarijnen van de VUB

Sinds vorig akadem iejaar gaat het 
bijzonder goed met onze Alm a M a
ter, de Vrije Universiteit van Brussel. 
Het ledenaantal van onze knusse ge
meenschap blijft stijgen, ondanks de 
dem ografische vaststelling  dat de 
Vlaamsche Vrouw gemiddeld slechts 
1,6 kind werpt. O ok de kwaliteit van 
het onderwijs en het onderzoek neemt 
constant toe. Dit is ongetwijfeld te 
danken aan de nieuwe politieke cul
tuur, d ie, zoals het een  d egelijk  
gepolitiseerd bedrijf  betaam t, ook 
hier ingang gevonden heeft. Zo werd 

' - hoe heet ze ook weer ?- het lief van 
professor Van Rengen tot assistent 
gebombardeerd, en niet iemand an
ders die natuurlijk m inder geschikt 
was. Stel u voor.
Als klap op de vuurpijl geviel enkele 
maanden geleden het ambt van Di- 
recteur-Generaal toe aan de Heer Jim 
Van L eem p u t, een  n o to ir  
platvissendompteur die twee jaar ge
leden de SOR-verkiezingen verval
ste door eigenhandig een 10-tal stem
brieven toe te voegen. En om het he
lemaal te gek te maken werd de ge
hate Katholieke erfvijand uit de Wet
straat verdreven... Zou de Barones 
dan eindelijk voor al die jaren van 
dienstbetoon en welwillende m ede
werking m et de socialistische partij 
beloond worden m et een, ja, waarom 
niet, m inisterambt ?

In dit artikel zullen w ij een portret 
schetsen van één  van de illustere 
geesten die een vooraanstaande rol in 
deze wederopstanding spelen : Eric 
Aerden, SOR-voorzitter en voorma
lig praeses van de FolkJorekring. 
Wie is deze olijke student, die al ge
durende vele jaren, en dit meestal in 
een o nberispelijk  pak, over onze 
schone campus flaneert ?
De kleine Eric zag het levenslicht op 
Sint-Eulalie in het jaa r  1659. Zijn 
vader, Com elius die Aerde Maeckte, 
w as een rondreizend student, een 
‘vagant’, afkom stig uit het nu ver
dwenen polderdorp Zycflute, benoor
den Brugge. O ver Erics moeder is 
niets bekend. Vermoedelijk was zij 
wat men in die tijd een ‘melcflesse’ 
noemde. Het enige wat we verder nog 
over Com elius weten, is dat hij in 
1667 in Oudergem (toen Ouderghem) 
vermoord werd. ‘Ter hooghte van de 
capelle van Sinte-Rafaël, soowat vyer 
m yl te n  su y d o o sch ten  van  S an t 
G u d u le ’ , w ee t k ro n ie k sc h ri jv e r  
Z a c h a ria s  F ie d e la e r  in  z ijn  
“Historiael Bruxellensis” uit 1713. 
Eric C om elius die Aerde M aeckte 
was toen virtueel wees, en moest hij

geen drie dagen later geabduceerd 
geweest zijn door Buitenaardsen van 
Zortaq, dan zou hem ongetwijfeld het 
trieste lot van alle weeskinderen uit 
die periode ten deel gevallen zijn : 
levenslange bedelstaf.
De wezens van planeet Zortaq zogen 
de ronddolende Eric dus aan boord 
van hun schip, om hem 316 jaar later 
bij het gezin Aerden te droppen, die 
in regelrechte lijn afstam m en van 
N icolaes d ie  Aerde M aeckte, een 
broer van Comelius. Zo merkten de 
ouders van Felix Aerden niet, dat hun 
kindje weggehaald werd en vervan
gen : de Eric uit 1659 en de Felix uit 
1973 leken als twee druppels water 
op elkaar.
Dat onze SO R-voorzitter een toch 
wel bewogen jeu g d  achter de m g 
heeft, blijkt dus uit het voorgaande. 
Die jeugd van heen en weer gesleep 
tussen het heden en verleden, tussen 
de aa rd e  en g o d -w e e t-w a a r  de 
Zortanen hem gebracht hebben, heeft 
de grondvesten gelegd van zijn visi
onair beleid in de SOR. Zo koppelde 
Eric reeds van in het begin zijn poli
tieke carrière aan die van de grote Raf 
Devos, de vorige voorzitter van de 
studentenraad. Onder Rafs bewind 
werden de studentenfaciliteiten ge
voelig uitgebreid, ondermeer met het 
prachtige, architecturaal hoogstaande 
Convivium . M et de bouw van dit 
kJasserestaurant werden twee vliegen 
in één klap geslagen. De meerkost die 
deze investering veroorzaakte werd 
op de studenten verhaald door prijs
stijgingen, onder meer in cafetaria en 
restaurant. Hierdoor werd het voor 
lastige, marginale studenten moeilij- 
ker om aan de VUB te studeren, wat 
d e  v e iligheid  van de cam pus ten 
goede kw am  (aud it s tudiebureau 
Snork & Partners, 1998). Tweede 
voordeel was de sociaal-economische 
uitstraling van het geheel. Door de 
trendy prijzen (degustatiemaaltijd aan 
600  fran k , slin g erm aaltijd  ietsje 
meer) is de VUB erin geslaagd een 
aantal zakenlui naar haar groene vel
den te lokken. Ook is het stijlvoller 
om proclamatierecepties in een mo
dem, eigentijds kader te organiseren. 
K ortom , het C onviv ium  was een 
schot in de roos. Naast deze stijlbreuk 
bew erkstelligde R af ook het einde 
van een lange traditie van studenten
protest, door op betogingen persoon
lijk aan nonkel BOB de namen van 
de raddraaiers te gaan overbrieven, 
en door het BSG te herleiden tot een 
folkloristische zuipclub.
Doch zelfs mensen als R af Devos stu
deren ooit af, en toen deze sterke

leidersfiguur de platvissenmand die 
de VUB soms wel is verliet voor de 
ech te  p o litie k , o n ts to n d  e r  een  
machtsvacuüm. Eigenlijk een lucht- 
vacuüm ; de lege plaats van Raf werd, 
volkomen volgens de fysische wet-, 
ten en het principe van de commi\pj-‘ 
cerende vaten, opgevuld door lucht. 
Gewoon lucht. Eric Aerden, die doojk 
gaans genoeg plaats heeft met e e n 1 
kubieke meter, sprong dankbaar in dit > 
gaatje, schoof de voorzittersstoel on
der zijn billen, en zwaaide eens met 
de hamer.
Het was rap gedaan met aanslepende 
vergaderingen, eindeloze debatten en 
onverzoenbare m eningen. De lepe 
Eric schafte de debatcultuur af, door 
e rv o o r  te zo rg en  d a t de tw a a lf  
verkozenen nieuwelingen waren, die 
van toeten noch blazen wisten. Met 
een grap en een grol sluisde hij zo, 
wat eens gevoelige kwesties waren 
en waarover in het verleden zelfs al 
eens gediscussieerd werd, door de 
SOR. Systematische prijsverhogin
gen, uitbestedingen van studies a rato 
van 1 miljoen frank...het werd alle
maal in een zucht en een scheet goed
gekeurd.
Wij willen hier echter Eric allerminst 
van achterbaksheid en heim elijke 
dom heid beschuldigen, verre van. 
Veel van die krachttoeren verwezen
lijkte hij niet alleen door technische 
proceduretruuks toe te passen, soms 
viel een glim p van zijn rhetorisch 
meesterschap te bespeuren. Toen uit
lekte dat de studie over de ‘rationali
sering’ o f ‘optim alisering’ van het 
restaurant 1 miljoen frank zou kos
ten, en toegewezen was aan studie
bureau Snork & Partners, zonder de 
SOR hierover advies te vragen, sprak 
Eric de historische woorden - wij 
parafraseren - : “Jamaar, het gaat er 
niet om o f ju llie  hierover geraad
pleegd zijn o f niet, het gaat erom dat 
de studie toegekend is !”
En zo vertolkt de nietige gestalte van 
Eric Aerden het nieuw socialisme, de 
gecorrigeerde vrije markt. Mèhèhèhè. 
Een man voor de toekom st en de 
VUB zou er alle belang bij hebben 
om deze jonge, begaafde kerel in haar 
rangen te houden.

V olgende kee r : de H eer S teen , 
Facility Manager.

Liefste studenten,

Mijn jongste telg, Eric, vroeg me o f ik geen welkomst- 
woordje aan jullie kon richten. Omdat hij de laatste tijd 
blijkbaar op iets minder steun kan rekenen op de Vrije Uni
versiteit Brussel ging ik graag op zijn uitnodiging in. Ik ben 
toch zijn moeder, nietwaar? En mijn kroost is heilig, daar ga 
ik voor door het vuur.

Vandaar dat ik vandaag het woord tot u, de trouwe 
volgelingen van mijn Ericske, richt. Want waren jullie niet 
met meer dan duizend die op mijn tot nog toe succesvolste 
nakomeling gestemd hebben ?

En dat is maar volstrekt normaal, want mijn Ericske 
heeft hard zijn best gedaan om aan de top te geraken. Alleen 
door een consequente houding en een doorgedreven zelfopoffe
ring kon hij Voorzitter van de Sociale Raad worden. Zo heb 
ik hem dat aangeleerd en dat zijn goede deugden. Die habben 
zelfs mensen van nederige afkomst als onszelf kunnen brengen 
tot waar wij willen komen. Mais bon, pass ons.

Zo is hij ook Voorzitter van de Liberale Vrijzinnige 
StudentenVereniging kunnen worden. En daar kregen zijn tot 
dan toe onontwikkelde politieke denkbeelden de broodnodige 
grondstof die zijn denken tot ongekende verlichte en inspire
rende hoogten zou brengen.

En daarom, beste studenten, moeten jullie op dit eigen
ste moment, letterlijk de seconde dat je  dit leest, rechtspringen, 
naar hem toestappen en hem moed inspreken om door te 
kunnen gaan. Tot op het bot.

En ik begrijp dat het hard zal zijn, maar het is nodig. 
Want zo is mijn Ericske: Streng, maar Rechtvaardig. De 
hervormingen die door hem gerealiseerd zullen worden raken 
in een eindfase. Het is dus te laat om terug te krabbelen. De 
prijsverhogingen in het restaurant, de prijsverhogingen van de 
koten, de privatisering van het Kultuurkaffee, de Sportdienst, 
de Jobdienst, het Restaurant, ... Het maakt allemaal deel uit 
van een Groot Plan. En mijn jongen zal hiervoor strijden.

Want zijn deze hervormingen niet voor jullie eigen 
goed? Als je  er even over nadenkt begrijp je  dat wel. Daarom 
is het goed om het protest te staken en hem te steunen. Ik 
dank u reeds hartelijk voor uw begrip voor mijn zoon, want ik 
weet wat jullie ook reeds weten: Wat goed is voor mijn Ericske 
is goed voor jullie!

Erics mama
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Binnenkort een nieuw restaurant op de VUB
een gesprek met Ph. Merckx, Diensthoofd Restaurants

Naar aanleiding van de komende 
opkalefatering van de restaurants 
op de beide campussen trok uw 
reporter naar Phillippe Merckx, 
diensthoofd restaurants. De 
Flup, een gezellige kerel, zetelend 
boven het Convivium troonde mij 
mee naar de STOA waar we het 
gesprek begonnen na het 
uitschenken van een glas 
frisdrank.

DM: Kan u even uitleggen waarom  
er een nieuw restaurant moet ge
bouwd worden?

PM : In februari 1997 is er een ko
ninklijk besluit uitgevaardigd, geba
seerd op richtlijnen van de Europese 
Commisie, waardoor ons strengere 
hygiënische eisen werden opgelegd. 
Om aan deze strenge eisen te kunnen 
voldoen zijn we verplicht om de hui
dige keukeninfrastructuur te vernieu
wen wat ons meteen een hoop geld 
zou kosten. In 1998 hebben we door 
een architectenbureau een studie la
ten uitvoeren om  een idee te krijgen 
van de kosten van zo een operatie. 
D aaru it bleek d a t we om  aan de 
strenge richtlijnen van de eetwaren- 
inspectie te kunnen voldoen we een 
bedrag  van tw eehonderd  m iljoen 
frank nodig zouden hebben. De na
delen daarvan waren ook dat er niets 
s tru c tu re e ls  v e ra n d e rd e . De 
uitbatingskosten zouden immers ge- 

lijk  blijven. De SO R heeft daarna een 
bedrijfsplan laten opstellen door een 
studiebureau om alles te verbouwen 
en daardoor duurzam e besparingen 
mogelijk te maken. De drijfveren om 
een nieuw restaurant te bouwen zijn 
de druk van de eetwareninspectie die 
niet lang meer zal toleren dat we hier 
zonderde nodige vergunning werken 
en de wil om besparingen door te 
voeren.

DM: Hoe zal men dat financieren?

P M : Aanvankelijk  heeft m en ge
poogd om een subsidieverhoging te 
verkrijgen van de overheid maar dc 
vorige regering stond die niet toe. 
M isschien zijn er met het nieuwe ka
binet m eer financiële middelen be
schikbaar maar dat m oeten we af
wachten. Voor het ogenblik is het nog 
verre van duidelijk vanwaar het geld 
moet komen. We zullen verplicht zijn 
om een lening over 25 jaar aan te gaan 
die we kunnen financieren door be
sparingen door te voeren. Het is al
vast niet mogelijk om  te snoeien in 
het huidige ontwerp van het restau
rant, we kunnen de kostprijs maxi
maal met v ijf procent omlaag halen 
m aar dan moeten we bijvoorbeeld de

lift voor rolstoelers schrappen. Zo
iets is niet wenselijk. Voor het deel 
dat we niet zelf kunnen financieren 
zullen we de academische overheid 
moeten aanspreken. De RvB zal zich 
in oktober daarover uitspreken.

D M : Hoe zullen die structurele be
sparingen eruit zien?

PM : Door het bouwen van een geïn
tegreerde keuken waar we constant 
kunnen werken wordt het mogelijk 
om de personeelskosten drastisch te 
verlagen. Nu werken we m et een 
systeem waarbij de maaltijden klaar
gemaakt en opgediend worden. Dat 
houdt in dat we enkel rond de mid
dag kunnen koken en dat een deel 
van de mensen voor en na de piek
momenten werkeloos is. Door de 
bouw van koelcellen kunnen we con
s tan t m aa ltijd e n  b e re id en  en ze 
vacuum opslaan in die koelkamers. 
Deze worden dan opgewarmd als er 
vraag naar is. O p deze manier kun
nen we op enkele dagen eenzelfde 
gerecht maken en voor lange tijd op
slaan. De massa’s voedsel die nu in 
de vuilnisbak verdwijnen kunnen we 
m et dat systeem gewoon bijhouden. 
W e z u lle n  een  vee l e ff ic ië n te r  
personeelsbeheer kunnen voeren en 
daardoor veel geld besparen. Jam
m er voor de buitenlandse studenten 
m aar jobstudenten zullen we in de 
toekom st bijna niet meer nodig heb
ben.
Behalve besparen willen we ook de 
omzet vergroten. Het nieuwe restau
rant zal dan ook een aanzienlijk gro
tere capaciteit hebben. De bedoeling 
is om werknemers van bedrijven uit 
de buurt te lokken. We hopen op een 
vijftigtal nieuwe klanten per dag. Dat 
kan geen probleem vormen aangezien 
het ULB-forum (het restaurant van de 
ULB op de campus Oefenplein, nvdr) 
zijn deuren sluit. Daar worden elke 
dag 150 maaltijden geserveerd. 
Voordien heeft men een poging ge
waagd om als cateringbedrijf maal
tijden te leveren aan scholen en be
drijven maar algauw bleek dat we niet 
kunnen optomen tegen de bedrijven 
uit de privé-sector die allemaal uiterst 
concurentiële prijzen hanteren.
Een extra  besparing m aar wel op 
lange term ijn is het onderhouds
contract dat we willen afsluiten voor 
de keukeninrichting om te voorko
men dat we telkens er iets stuk gaat 
een grote put in onze begroting zien 
ontstaan.

DM : Staat het restaurant hetzelfde 
sc en a r io  te  w a ch ten  a ls  het  
KultuurKaffee dat eerst een gron
dige opknapbeurt kreeg en daarna 
geprivatiseerd werd?

P M : N een! Z ek e r n ie t, het is 
financieel voordeliger om het restau
rant in eigen beheer te houden. Van 
zodra de afzet van een grootkeuken 
meer dan vierhonderd maaltijden per 
dag bedraagt is het rendabeler om niet 
u it te besteden. De ULB heeft haar 
s tu d e n te n re s ta u ra n t wel
geprivatiseerd en heeft daar nu heel 
erg veel spijt van. Ze zijn bijvoor
beeld verplicht om het personeel dat 
vastbenoemd was in dienst te houden 
waardoor een groot deel van de be
sparing in rook opging. Maar er be
staat een grote ontevredenheid, ook 
bij de klanten, de maaltijden zijn veel 
te duur, de porties te klein. Er is ook 
geen binding meer met de universi
teit waardoor er een aantal praktische 
problemen ontstaan en de motivatie 
van het personeel kleiner is. Het ver
huren tegen een spotprijsje van loka
len aan diensten en bevriende vere
nigingen en het ter beschikking stel
len van personeel is bijvoorbeeld on
mogelijk. Voor elk extraatje, alles 
wat niet in het contract staat, moet 
fors bijbetaald worden. De privé 
werkt ook op het scherp van de snee, 
m et een  m in im um -
personeelsbezetting w aardoor een 
klantvriendelijke werking onmoge
lijk is.

D M : Laten we het dan even over 
de prijzen en de recente prijsver
hoging hebben.

PM : Gedurende zes jaar zijn er geen 
prijsaanpassingen geweest in het res
taurant. In het cafetaria is dat wel al 
gebeurd met de prijzen van de snacks 
en dergelijke die daar verkocht wor
den. Het is een politiek van de SOR 
om de prijzen laag te houden maar 
nu werd de toestand onhoudbaar en 
waren we verplicht om meer inkom
sten te genereren. Gezien dat de 
snacks al duur zijn waren we ver
plicht om de prijs van de maaltijden 
in het restaurant op te trekken naar 
zeventig frank voor iemand met een 
m aaltijd k aart en h onderd tw in tig  
frank voor de andere studenten. Dat 
is een verhoging met v ijf en vijftien 
frank.

DM : Ook de jobstudenten kunnen 
dan op hun kin kloppen.

P M : Nu zijn er negen voltijdse jobs 
voor jobstudenten, dat biedt aan heel 
wat mensen de mogelijkheid om iets 
bij te verdienen gedurende enkele 
m aanden. Nu zal e r  slech ts een 
voltijdse betrekking overblijven. De 
vele buitenlandse studenten die hier 
werken zullen moeten uitkijken naar 
een andere inkomstenbron.

DM : Een andere grote verande
ring zal de invoering van een “free- 
flow zone” en een nieuw betaal
systeem zijn.

PM : De free-flow zone zal voor de 
meeste mensen wel bekend zijn. Het 
houdt in dat de eetwaren in een spe
ciaal daarvoor bestemde ruimte zul
len uitgestald worden en door de stu
denten zelf mogen opgeschept wor
den. Op deze manier kunnen we een 
grote keuze op een beperkte opper
v lak te  aanb ieden  en  toch  lange  
wachtrijen voorkomen. We gaan ook 
een grotere variatie aan produkten 
hebben en de vrijheid van de klant 
wat samenstellen betreft zal groter 
zijn. We zullen ons ook meer toeleg
gen op specifieke doelgroepen zoals 
v e g e ta r ië rs , m ensen  d ie  een  
diëetmaaltijd willen,... De invoering 
van een free-flow zone zal ook de 
typische kantinestijl doen verdwijnen 
wat door de meeste mensen als een 
grote verbetering zal gezien worden. 
Het nieuwe betaalsysteem wordt iets 
aparts, men kan het het vergelijken 
met een oplaadbare telefoonkaart. 
Iedereen krijgt een kaart die hij aan 
een oplaadzuil kan valideren door 
geld over te hevelen dmv een bank- 
kaart o f cash geld. Later wordt het 
geld er afgetrokken aan de kassa. De 
computer zal een onderscheid kun
nen maken tussen mensen die het 
normale tarief moeten betalen en stu
denten die het sociale tarief genieten. 
Om te voorkomen dat diegenen die 
aan zeventig frank kunnen eten hun 
kaart doorgeven aan vrienden kan 
men maar een maal per dag aan deze 
goedkope prijs eten. D it systeem 
houdt heel wat voordelen in, statis
tische gegevens over grootte en aard 
van de omzet zijn onmiddellijk be
schikbaar. Tot nu toe is er elke week 
een jobstudent die de ticketten komt 
tellen. De aankoop van de bonnetjes 
kost ons honderdvijtigduizend frank 
per jaar. De bedoeling is om deze 
kaart na verloop van tijd ingang te 
doen vinden als studentenkaart. Maar 
de onderhandelingen daarover moe
ten nog beginnen. Ze kan haar dienst 
bewijzen als sportkaart, bibliotheek
kaart, betaalkaart,...

DM: In het vernieuwde restaurant

vervolg van p. 1

zitter een originele oplossing gevon
den te hebben om deze gelden op te 
souperen, namelijk de studie voor het 
restaurant ermee betalen. Wetend dat 
dit plan veel kritiek te wachten stond 
besloot hij om de opdracht al toe te 
wijzen en op deze manier de SOR 
voor een voldongen feit te plaatsen. 
Dat hij hoogdringendheid als excuus 
inroept doet niet ter zake, het is altijd 
mogelijk om een bijzondere vergade
ring bijeen te roepen maar blijkbaar 
kwam hem dat niet zo goed uit. Zulk 
een houding staat gelijk met het ont
kennen van het bestaan en de zin van 
een studentenvertegenwoordiging.

M en kan ook zijn wenkbrauwen eens 
fronsen als men de renovatie van het 
restaurant bekijkt. Plots blijkt dat de 
aanpassingen die noodzakelijk zijn

is ook een automatenhal voorzien. 
Wat moeten we ons daar bij voor
stellen? Een lunapark w aar je  
broodjes kan proberen te grijpen?

PM : Er komt een vertrek dat van de 
rest kan worden afgesloten en dat ook 
‘s avonds zal open zijn. Daar zullen 
broodjes en snacks verkocht worden 
maar ook maaltijden die ter plaatse 
o f op kot kunnen opgewarmd wor
den. Deze hal zal dan ook specifiek 
op avondstudenten en studenten die 
op o f rond de campus wonen gericht 
zijn.

DM : Hoe zullen de veranderingen  
in Jette er uitzien?

PM : De bereiding van de maaltij
den zal op campus Oefenplein gebeu
ren die twee maal per week door een 
gespecialiseerde firma getranspor
teerd zullen worden. Het cafetaria 
wordt opgenomen in de free-flow, er 
komt ook een automatenhal waardoor 
het mogelijk wordt om langer open 
te blijven. Het is wel een zorgenkind 
omdat door de dalende inschrij vings- 
cijfers ook het aantal studenten dat 
komt eten daalt.

DM : Wat gebeurt er met de men
sen die toevallig honger krijgen ge
durende de verbouwingen? Er is 
toch een alternatief voorzien ver
onderstel ik?

PM : E r komt een tent vlakbij het 
kultuurkaffee op parking X. We la
ten de werken aanvangen in april, dan 
is onze verkoop gedaald tot ongeveer 
achthonderd maaltijden per dag en 
volstaat het om een tent met een ca
pacite it van zes- k  zevenhonderd 
plaatsen neer te poten. Naast de tent 
kom en er kookcontainers waar het 
keukenpersoneel de maaltijden klaar
maakt. De eetwareninspectie zal niet 
m oeilijk doen over deze tijdelijke 
oplossing. Ze zullen al blij zijn dat 
er eindelijk verandering komt in de 
huidige situatie.

DM : Bedankt voor het gesprek.

PM : Graag gedaan.

omwille van de strengere hygiëne- 
wetgeving ook op de VUB van toe
passing zijn en dat men dus moet ver
bouwen. Dit terwijl het in de spreek
woordelijke wandelgangen gonst van 
de  g e ru ch ten  o v e r een n akende 
privatisering. Is men van plan om het 
scenario van het KultuurKaffee te 
volgen dat eerst danig opgeknapt 
werd en daarna in concessie gegeven? 
Tot nu toe zijn de gelijkenissen frap
pant, er wordt veel geld besteed om 
het restaurant aantrekkelijker te ma
ken voor kandidaat-ovememers, de 
geruchtenmolen draait op volle toe
ren  en  o ffic ie e l kan  e r  van 
privatisering geen sprake zijn. Af
wachten is de boodschap, of ageren.

De redaktie
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Negenendertig jaar eenzaamheid
Vele jaren later, tegenover het altaar 
staand, dacht luitenant Flup de Ge
belgde aan die namiddag lang gele
den toen zijn vader hem liet kennis
maken met de buitenwereld. Onder- 
de-Blauwe-Luchtsteen was een kas
teel met een handvol bijgebouwen en 
serres waarvan het belangrijkste de 
kapel was. Als peuter ontsnapte hij 
een keer aan het niet zo waakzame 
oog van zijn oppasser en liep door het 
hek tot op straat waarna het huis
personeel opdracht kreeg om  hem 
nooit meer uit het oog te verliezen. 
Het werd dan ook de enige keer in 
zijn jonge leven dat hij het domein 
verlaten had. M aar op een dag kwam 
zijn vader, Brecht de M otardt, hem 
daar halen bij zijn oom en tante die 
zich tot dan beziggehouden hadden 
met zijn opvoeding.

Die dag was hij aan het spelen in zijn 
zandbak, de kindeijuffrouw legde op 
zijn aanwijzingen een knikkerbaan 
aan terwijl hij de knikkers naar be
neden liet rollen. E chternach en 
Opgrimbie, de twee hondjes van zijn 
kleine broertje Lorre van Wanten ren
den achter de wegspringende glazen 
knikkers aan. Tot het hek  open
draaide en een rijzige gestalte op een 
zware motor langzaam het slecht on
derhouden kiezelpad naar het hoofd
gebouw opreed. Schuchter zocht hij 
b e sc h e rm in g  a c h te r  d e  ru g  van 
Eveline die hem  geruststellend over 
zijn wang aaide. De in het zwart ge- 
kiede man kende blijkbaar de weg 
w ant hij liep rechtstreeks naar de 
werkvertrekken van zijn oom  aan de 
zijkant van het gebouw en stapte door 
een open raam naar binnen. Veront
waardigd over zoveel vrijpostigheid 
verklaarde hij dat alle mensen die van 
de andere kant van het hek komen 
even onbeschoft zijn. Daarna haalde 
hij onverschillig zijn schouders op en 
gebood Eveline om het onderste deel 
van de geul die hij in een ogenblik 
van onoplettendheid vertrappeld had 
te herstellen zodat ze zijn spel kon
den verder zetten.

O ngeveer een half uur later hoorde 
hij zijn oom, die druk in gesprek was 
met de onverwachte bezoeker, nade
ren. Benieuwd spitste hij zijn oren 
en hoorde oom  argum enteren dat 
v e e rtie n ja rig e n  n ie t v o ld o en d e  
verantwoordelijkheidszin hebben en 
veel te beïnvloedbaar zijn om  ze met 
andere m ensen in contact te laten 
komen. Ondertussen razend nieuws
gierig stopte hij met spelen en klau
terde naar beneden vanop zijn zand
hoop daarbij de net herstelde baan 
vern ielend  to t g ro te  e rgern is van 
E v e lin e  d ie  a lw e e r  e en  n ieu w e 
restauratieopdracht te wachten stond, 
naar ze vermoedde. “Jonker Flup,” 
sprak zijn oom streng, “vandaag is het 
een speciale dag!” Snel maakte de 
jongen een kruisteken en hoopte uit 
de grond van zijn hart dat hij niet 
nogm aals op bezinning moest met 
broeder de Sopui, de toeverlaat van 
zijn tante. De vorige keer had die 
hem  niet alleen verplicht om van dan 
af aan elke week een heiligenleven 
u it het hoofd te leren, als voorbeeld 
voor het leven werd hem  verteld, 
maar stelde hij ook vreemde vragen. 
Onder andere over zijn dromen, in het 
bijzonder o f die wel eens over zijn 
gouvernante gingen en wat hij dan 
ju is t  droom de. Z ijn  fan tasie  had

reeds de raarste bokkesprongen ge
maakt sinds die week. Door de her
haalde vragen over Eveline wist hij 
dat er iets abnormaals aan haar moest 
zijn maar wat wist hij niet, hij durfde 
het ook niet te vragen want broeder 
de Sopui had hem te verstaan gege
ven dat het beter was om onwetend 
te blijven.

M aar op dat ogenblik stond er hem 
iets heel anders dan een bezinnings- 
week te wachten. “Deze man,” ver
klaarde zijn oom terwijl hij eens diep 
snoof, “is mijn broer en jouw  vader. 
Nu hij zijn wilde haren verloren heeft 
en jij ondertussen ook al vijftien ge
worden bent is de tijd rijp om  jullie 
te laten kennismaken.” “Brecht, hier 
is dat zoontje van u, ik heb er veel 
tijd ingestoken om hem goed op te 
voeden, wees voorzichtig daarbui
ten.” M et een luide klap van zijn te
gen elkaar botsende tanden sloot oom 
zijn mond en draaide zich snel om. 
Terwijl oom driftig wegbeende keek 
de kleine Flup vertwijfeld afwisse
lend naar zijn vader en Eveline. Deze 
man zag er erger uit dan alle andere 
mensen uit de buitenwereld die hij 
ooit voordien gezien had. Zelfs de 
melkboer die iedere ochtend langs
kwam en door iedereen, zijn integere 
tante inbegrepen, beschimpt werd zag 
er m inder boertig  uit. De lange 
zwarte ja s  gecom bineerd m et een 
donkere zonnebril bezorgde hem het 
uitzicht van een landloper of, erger 
nog, dat van een socialist. Alhoewel 
deze man, zijn vader dus, rond zijn 
hals een groot gouden kruis droeg. 
Dat het kruis ondersteboven hing zag 
Flup wel m aar zo een slordigheid 
verbaasde hem niet van iemand van 
voorbij de muren.

Ontsteld bij de gedachte dat deze per
soon zijn vader bleek te z ijn  rea
geerde hij verward toen Eveline hem 
a an p o rd e  en  g eb o o d  B rech t de 
Motardt te groeten. “Bent...bent u 
echt mijn vader mijnheer?” stamelde 
hij en meteen daarna, “Ziet mijn moe
der er ook zo uit?”  Een fikse oorvijg 
van de kinderjuffrouw was zijn deel 
na deze onbeleefdheden en rood van 
schaamte omwille van zijn onbehou
wen en onvolwassen gedrag bood hij 
zijn excuses aan. “Laten we hier 
weggaan, er zijn aangenamer oorden 
op deze aardkluit.” sprak zijn vader 
m et m inzam e stem  en leidde hem 
naar zijn motor. Flup die nog nooit 
zo’n m achine gezien had liep er met 
twinkelende oogjes omheen terwijl 
Brecht eropzittend zijn jas opzij sloeg 
en met een been het voertuig startte. 
“Spring erop jongen dan maken we 
samen een ritje,” riep zijn vader bo
ven het gehuil van de pas gestarte 
motor.

M et een flinke zwaai van zijn rech
terbeen waarbij een teelbal even ge
kneld zat in de pijp van zijn te smalle 
broek sprong hij erop. Nog bekken 
trekkend van de pijn achter de rug van 
zijn vader voelde hij hoe de motor 
heviger begon te trillen en tenslotte 
in beweging kwam. M et een fikse 
ruk sprongen ze vooruit en Brecht 
reed met zijn zoon dwars over het 
grasveld naar de vijver waar hij lang
zaam  aan vertraagde en dan over het 
brugje dat de vijver met een gracht 
verbond bolde. Opgewonden en ang
stig tegelijkertijd dacht Flup aan zijn

oom die dit onverantwoorde gedrag 
zeker zou veroordelen om nog maar 
te zwijgen over de slipsporen in het 
grasveld dat zijn oom zo na aan het 
hart lag.

M et een grote bocht stuurde zijn va
der de motor om de vijver en de er
naast groeiende treures heen in de 
richting van de werkvertrekken van 
zijn oom. M et een sprongetje reden 
ze door het open raam naar binnen 
tot aan de sofa waar oom behaaglijk 
zat te keuvelen met een man die voor 
hem ongemakkelijk op een te smal 
houten krukje zat. De man, een van 
die rooie ketters W illy Baas o f zo 
zoals zijn oom hem eens omschreef, 
sprong verschrikt recht toen ze tus
sen beide mannen door reden en na 
een ommetje rond het grote bureau 
tot stilstand kwamen. “Broertjelief, 
uit beleefdheid kom ik u zeggen dat 
we zometeen vertrekken, ajus.” baste 
zijn vader. “Willy laat u niet inpak
ken door dat stukske Ancien Regime 
van mijn voeten!” riep hij meteen 
daarna boven de huilende motor naar 
de socialist m aar zodanig dat ook 
oom het horen kon. Met een fikse 
draai aan de gashendel stoven beiden 
weg door een tweede open raam daar
bij de twee hoogwaardigheidsbekle
ders achterlatend in een zwarte wal
mende rookpluim.

Toen ze het Onder-de-Blauwe-Lucht- 
steen naderden na een lange rit op het 
platteland stond oom  aan het hek 
reeds te wachten. Met een nors ge
zicht snauwde hij naar zijn broer dat 
hij meer dan zeven en een halve mi- 

-nuut te laat was en vooraleer deze kon 
reageren klauwde hij Flup’s arm vast 
en trok hem van de motor en door het 
hekken. “Sluit dat ding! En haast 
ju llie  wat. “ snauwde hij naar de 
wachten die roerloos maar met een 
haast onm erkbare glim lach op het 
gezicht het tafereel gadesloegen. Al
hoewel Brantan I geen kik gegeven 
had gedurende de tijd dat hij op de 
uitkijk stond in het midden van de 
straat waren ze toch al op de hoogte 
van de uitermate spectaculaire ge
beurtenissen die zich hadden voorge
daan in de voorgaande uren dankzij 
een dienstmaagd die door de poort 
moest om boodschappen te doen. Het 
kuismiddel was immers opgebruikt in 
een poging om  de bandensporen van 
het parket te verwijderen.

Alhoewel Flup nu buiten de muren 
van het domein was geweest was hij 
nog steeds niet van zijn vooroorde
len verlost. Zijn vader had hem mee
genomen naar diverse plaatsen maar 
was nergens gestopt, buiten een en
kele korte dialoog hadden ze zelfs 
niet gebabbeld. De volgende keer dat 
hij zijn vader zou zien was drie jaar 
later op zijn achttiende verjaardag 
maar dat wist hij tot dat ogenblik niet. 
A lhoew el hij wel verm oedde dat 
Brantan, zijn oom, helemaal niet ge
lukkig was met Brechts bezoek. In 
de tussentijd had hij toch wel al enige 
dingen opgestoken zonder medewe
ten van oom en tante. De aanleiding 
was een Weekend der Bekentenissen, 
ingericht door de Spaanse hartsvriend 
en vertrouweling van zijn tante broe
der de Sopui. Gedurende dat week
end p raa ien  ze twee dagen over al
lerlei religieuze en wereldse zaken en 
op een bepaald ogenblik stelde de

zielenknijper weer een vraag over 
Eveline.

Flup, die op zijn hoede was en dit 
v erw ach tte  b esloo t om  even een 
gokje te wagen. Toen zijn geestelijke 
mentor peilde naar de mogelijke in
teresse van zijn pupil voor lichame
lijke details had hij door dat er iets 
was dat hij absoluut niet mocht we
ten. Om de priester meer informatie 
te ontlokken maakte hij hem wijs dat 
hij op een avond binnenwandelde bij 
zijn gouvernante en haar naakt zag. 
De Sopui sprong verontw aardigd 
recht en eiste dat hij alles vertelde. 
Helaas had de arme Flup behalve 
zichzelf nog nooit een naakte persoon 
gezien, de paar keren dat hij zichzelf 
in de spiegel zag had hij trouwens be
schaamd het hoofd afgewend. Ge
lukkig stond er ooit in een van de vele 
heiligenlevens die hij verplicht stu
deerde een verhaal over een visioen 
waarbij een naakte vrouw aan de toe
komstige heilige verscheen.

Zich daarop inspirerend begon hij te 
vertellen. “Het was een woensdag
avond en Eveline was ziek zodat ze 
in haar kamer bleef om uit te rusten. 
Ik wou een nachtkus vragen en deed 
de deur open zonder te kloppen. Ze 
stond naakt voor het raam met haar 
armen gespreid en zakte door haar 
knieën en stond weer recht. Dit deed 
ze met haar ogen dicht en ik wandelde 
naar haar toe. Toen ze mij hoorde 
sprong ze verschrikt recht en legde 
een kamerjas over haar schouders.” 
De celibataire de Sopui die met glan
zende oogjes en versnelde ademha
ling zat te luisteren raakte over zijn 
toeren bij het horen van deze woor
den en eiste met bibberende stem 
meer details. Vol spanning wachtte 
hij met halfopen mond en de tong er 
half uit hangend op het vervolg van 
Flupke zijn relaas.

Flup die nu volop met zijn onwetend
heid geconfronteerd werd putte ver
der uit zijn kennis der middeleeuwse 
hagiografieën en stak van wal. “Bij 
het binnenkomen had ik een perfect 
zicht op haar borst en buik.” “Jaja, 
vertel verder.” stamelde de priester ter 
aanmoediging. ‘Toen ik naderde zag 
ik twee vreemde dingen aan haar bo
venlichaam hangen en daaronder een 
ding zoals ook ik heb om te plassen.” 
O pgew onden over w at hij hoorde 
negeerde hij Eveline’s penis en vroeg 
een exacte omschrijving van de twee 
vreem de dingen aan haar bovenli
chaam. “Ze waren rond en zagen er 
zacht uit, zachter dan haar huid die 
er veel ruwer uitzag dan de mijne. 
Het leek wel alsof er schubben zaten 
aan het uiteinde van die dingen. Maar 
toen hoorde ze mij naderen en opende 
haar ogen waarna ze onthutst recht- 
sprong en haar kamerjas omsloeg.”

Flup die uit de steeds vreemdere reac
ties van de broeder meende te kun
nen afleiden dat hij op het juiste spoor 
zat vertelde verder. ‘Terwijl ze recht- 
sprong schudden die dingen op en 
neer en vooraleer ze haar kamerjas 
aandeed opende ze ze even en wuifde 
z ic h z e lf  k o e lte  to e .” “ W at!” 
schreeuwde de opgewonden geeste
lijke verbaasd, “Hoezo ze opende ze 
even en w uifde zich koelte toe?” 
“Welja, ze opende haar vleugels en 
wuifde zichzelf wat koelte toe” sprak

Flup zich nu baserend op een ondui
delijke tekening van een engeltje uit 
een van zijn schoolboeken. Verbaasd 
zakte de Sopui achterover in zijn ze
tel. Deels ontgoocheld, deels gerust
gesteld zonk hij weg in zijn gedach
ten. Na een poosje sprak hij, “Je mag 
gaan mijn jongen, je  bent vrij van alle 
zonden”.
Daags nadien toog Flup, aangedaan 
door de impact van zijn woorden op 
de priester, naar Eveline die op haar 
lippen bijtend het verhaal aanhoorde.
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Nieuwe buitenlandse studenten worden verwelkomd
Het nieuwe academiejaar is gestart. En ook dit jaar vinden meer dan 150 nieuwe studenten uit het buitenland, van binnen en buiten de E. U., hun weg naar de VUB. 
Met ruim 1 000 buitenlandse studenten, dat is zo ’n 10% van het totaal aantal studenten, staat de VUB aan de kop van alle Vlaamse universiteiten. Forstis, wat 
staat voor FOReign STudents Information and integration Service, verwelkomt en begeleidt jaarlijks het contingent buitenlandse studenten. Informatie zorgt voor 
integratie.

Een kot zoeken, een bankrekening 
openen, het afsluiten van een ziekte
verzekering, inschrijven aan de uni
versiteit en in het vreem delingen
register, een hele rompslomp waar de 
nieuwkomers uit het buitenland zich 
op  k o r te  te rm ijn  m o ete n  d o o r
worstelen. Enige hulp hierbij is wel
kom. Om  hier een antwoord op te 
bieden werd enkele jaren  geleden 
Forstis opgericht. Forstis wil de bui
tenlandse studenten een goed gevoel 
geven en dat kan door hen veel en 
concrete informatie te geven over het

leven op en rond de campus.
Samen m et de informatie in Engel
stalige informatiebrochures krijgen 
de nieuwe studenten bij elke stap de 
hulp van oudere buitenlandse studen
ten. Vanuit hun gelijkaardige ervarin
gen zijn zij een grote steun voor de 
nieuwkomers. Belgische vrijwilligers 
begeleiden de anderstalige studenten 
bij hun inschrijving in het gemeente- 
register o f bij contacten met andere 
adm inistraties. D eze vrijw illigers 
verenigden zich op initiatief van de 
C o m m iss io n  on In te g ra tio n  o f  
Foreign Students, een commissie van 
de Sociale Raad, in de Reception 
C om m ittee . D oor in fo rm atie  w il 
Forstis de integratie van de buiten
landers in de VUB-gemeenschap ver
beteren. Informatie en integratie gaan 
immers hand in hand.

Maar integratie is een wederzijds pro
ces. Forstis streeft er naar dat de kloof 
tu sse n  d e  b u ite n lan d se  en de 
Belgische studenen kleiner wordt. Op 
die manier is de aanwezigheid van dat 
internationaal gezelschap een verrij
king voor de universiteit en schept het 
kansen tot zinvolle interculturele con
tacten. De uitdaging is om mensen 
dichter bij elkaar te brengen.

S t r a n g e  ?
Elk jaa r  studeren er zo 'n  1000 buitenlandse studenten aan de VUB. Het hoeft weinig betoog dat het voor deze mensen van groot belang is tijdens hun (tijdelijke) verblijf in ons land goed geïntegreerd 
te raken in onze samenleving in het algemeen en in onze universiteit in het bijzonder. Daartoe wil het project ‘Strange?- bijdragen.
Strange is een fotoproject dat is ontstaan uit een samenwerking tussen Forstis (Foreign Students Information and Integration Service) en Ucos (universitair centrum voor ontwikkelingssamenwer
king). De fototentoonstelling wordt geopend tijdens de ‘Welcome W eek’, een week die in het leken staat van de ontvangst en begeleiding van de buitenlandse studenten aan de VUB.

De tentoonstelling bestaat uit fotofs die door buitenlandse studenten kort na hun aankomst te Brussel werden genomen. Aan die buitenlandse studenten werd gevraagd een 5-tal fotois te nemen van 
plaatsen, situaties of aanzichten die hen in het bijzonder zijn opgevallen in de eerste dagen van hun verblijf. Elke foto wordt door de buitenlandse studenten van commentaar voorzien. Uit de foto's 
en hun commentaar kom en de verschillen, maar ook de gelijkenissen tussen verschillende culturen naar voren. We hopen hiermee, elk vanuit de eigen doelstellingen van de organisatie, bij te dragen 
aan het wederzijds begrip van Belgische en buitenlandse studenten. Daarnaast willen we d.m.v. de tentoonstelling de eerste contacten tussen beide groepen bevorderen en stimuleren. Integratie is 
immers een wederzijds proces waarin beide groepen een verantwoordelijkheid dragen.

Wij nodigen iedereen dan ook vriendelijk uit kennis te maken met de buitenlandse studenten, met Forstis en Ucos en uiteraard, met de eerste impressies van onze internationale gasten. Afspraak dus 
op de Welcome Week in de STOA.

Forstis zoekt vrijwilligers die de anderstalige buiten
landse studenten willen begeleiden bij de inschrijving 
in de gemeenteregisters of bij contacten met andere 
administraties.
Ben je geïnteresseerd, neem even contact op met 
Forstis: 02/629.23.69, E-mail: tmatthij@vub.ac.be of 
spring eens binnen in bij Forstis in gebouw Y (ge
zondheidscentrum, naast UCOS).

W e l c o m e  W e e k  1 9 9 9

Om de buitenlandse studenten hartelijk te verwelkomen aan de VUB en om de VUB-gemeenschap op de aanwezigheid van deze studenten te wijzen, 
organiseert Forstis de ‘Welcome Week’, tijdens de ‘Welcome Week ’ van maandag 11 tot vrijdag 14 oktober 1999, een week die in het teken staat van de 

ontvangst en begeleiding van de buitenlandse studenten die de VUB jaarlijks aantrekt.

Ochtendprogramma, STOA 
Van 9u30 tot 12u00: 

Officiële verwelkoming nieuwe 
buitenlandse VUB-studenten en 

opening van de fototentoonstelling 
• STRANGE?’.

- W elkomsttoespraak door Prof. 
Dr. E. Witte, Rector van de VUB
- Prof. A. Van Loon, Voorzitter 

VUBAROS, over het VUB beleid 
inzake ontwikkelingssamenwer

king
- Prof. J. Stuy, faculteit W ijsbe

geerte, over Vrij Onderzoek 
Intermezzo: Opening foto

tentoonstelling ‘Strange?’, i.s.m.
UCOS.

Programma

- Dhr. E. Aerden., voorzitter van de 
Sociale Raad, heet de studenten

welkom
- Dhr M. Al-Nashif, voorzitter van 
de Commissie Integratie Buiten

landse Studenten geeft een woordje
uitleg over de werking van deze 

commissie 
Omstreeks 12u00: Receptie

Dinsdag. 12 oktober 1999
N amiddagprogramma 
Van 14u00 tot 17u30 

Geleide rondleiding door Brussel 
- Een rondleiding langs de interes
santste maar daarom niet de meest

voor de hand liggende plaatsen in 
B russel,... I.s.m. Vlaamse 

Gemeenschapscommissie en 
Brukselbinnenstebuiten.

De groep vertrekt om 14 uur aan de 
gebouw T.

Donderdag. 14 oktober 1999
Avondprogramma, Kultuurkaffee 

Vanaf 18.00 uur: 
International Food Fair 

Delicatessen uit de vier windstre
ken, aan democratische prijzen. 

Een culinaire wereldreis. 
Omstreeks 21.00 uur: 

Live-optreden: ‘merengue’ en

‘salsa’ en andere opzwepende 
ritmes door ‘Proyecciön Latina’, 
een formatie van jonge Latijns- 

Amerikaanse muzikanten. I.s.m. 
Dienst Cultuur.
Na het concert:

‘Dance to the Beats o f the W orld’ 
met Deejay Bemadette. 

Opzwepende dansmuziek vanuit 
alle hoeken van de wereld!

Feesten brengen mensen altijd dich
ter bij mekaar. Met de Welcome Week 
wordt de aanwezigheid van deze bui
tenlandse studenten beklemtoond. 
Maar het mag niet bij deze week blij
ven. Het is belangrijk voor de VUB- 
gemeenschap om zich open te stellen 
voor de buitenlandse studenten, als 
mensen uit andere culturen. Integra
tie is er immers alleen als er sprake 
is van wederzijdse interesse. En met 
hun 10% van de totale studenten- 
groep maken de buitenlandse studen
ten een wezenlijk deel uit van die ge
meenschap.
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Veilig Moederschap: 
nog lang geen baas in eigen buik

Bijna iedere minuut sterft een vrouw aan de gevolgen van complicaties bij zwangerschap en bevalling. Dat zijn tenminste 1600 vrouwen per dag. 585.000 vrouwen per jaar. En 
naast deze sterfgevallen houden nog eens ruim 50 miljoen vrouwen acute complicaties over aan hun zwangerschap, bij minstens 18 miljoen van hen met blijvende gevolgen.

Iedere vrouw die zw anger w ordt, 
loopt gezondheidsrisicofs. Statistisch 
gezien krijgt wereldwijd (en ongeacht 
sociale, econom ische o f  culturele 
achtergrond) 15% van alle zwangere 
vrouwen te maken met verwikkelin
gen tijd en s  de zw an g ersch ap  en 
vooral tijdens de bevalling. M aar in 
het Zuiden krijgen veel meer dan de 
statistische 15 % van de zwangere 
vrouwen met gezondheidsproblemen 
te maken en onevenredig veel van 
hen overleven dat niet. Van de ruim 
half miljoen vrouwen die jaarlijks tij
dens de zwangerschap o f bevalling 
sterven, leeft ruim  90% in Afrika be
zuiden de Sahara en in Azië, onge
veer 10% in andere zogenaamde ont
wikkelingslanden en m inder dan 1% 
in het Westen. Recent onderzoek in 
Nederland heeft bovendien aange
toond dat het merendeel van de sterf
gevallen hier migrantenvrouwen be
treft.

M edisch gezien wordt dit verschil 
verklaard uit uiteenlopende verlos
kundige praktijken, zoals diverse pa
tronen van informatievoorziening (in 
het bijzonder over potentiële geva
ren ) ; a a n w e z ig h ë id  en 
toegankelijkheid van prenatale bege
leiding en bekwame verloskundige 
hulp in spoed- en risicogevallen; aan
wezigheid en toegankelijkheid van 
postnatale begeleiding en van be
kwame neonatale zorg; en verschil
len in vorming van personeel. Daar
naast spelen natuurlijk ook verschil
lende opvattingen en gebruiken om

trent de maatschappelijke status van 
vrouwen en moeders een rol alsook 
de rituelen die de persoonlijke en 
maatschappelijke overgang naar het 
moederschap markeren een rol. Deze 
verschillen worden versterkt door de 
huidige processen van ontwikkeling, 
o f beter anti-ontw ikkeling, waarin 
toenemende concentratie van macht 
en middelen (steeds verder onttrok
ken aan democratische controle) aan 
steeds grotere groepen van mensen 
de zeggenschap over eigen lichaam 
en leven ontnem en doordat de ar
moede toeneemt, voorzieningen wor
den afgebouwd o f niet opgestart, in
formatie niet wordt doorgegeven,... 
In deze  c o n te x t v o rm t b a s is 
gezondheidszorg geen prioriteit, en 
zeker niet het ‘natuurlijke’ proces van 
de voortplanting.

De trieste balans is de onnodige dood 
van bijna een half miljoen vrouwen 
per jaar. M omenteel is het zelfs zo 
dat de m oeders te rfte  de sterkste  
ontwikkelingsindicator is. Voorheen 
viel deze twijfelachtige eer te beurt 
aan de kindersterfte en nog steeds 
sterven in het Zuiden zeven maal 
meer kinderen dan in het Noorden. 
M aar voor moeders is het sterftecij
fer nu achttien (!) keer zo hoog. Tel 
daar eens de helft van alle kinder
sterfte bij op, want die wordt toege
schreven aan de slechte gezondheid 
van de moeders en we kunnen con
cluderen dat de reproductieve ge
zondheid van vrouwen vooral in het 
Zuiden zeer slecht beschermd is. Het

gegeven dat de reproductieve rol van 
vrouwen maatschappelijk hoog wordt 
gewaardeerd veranderd daar blijk
baar niets aan.

E en  hoge m o ed e rs te rfte  en een  
slechte reproductieve gezondheid zijn 
niet zuiver medische aangelegenhe
den. V rouw en sterven  om dat zij 
vrouw zijn. Niet alleen om de voor 
de hand liggende reden dat het nu 
eenmaal vrouwen zijn die zwanger 
worden maar ook omdat zwanger
schap en bevalling worden afgedaan 
als ‘vrouwenzaken’ en daarmee als 
iets dat niet van algemeen belang is. 
W ereldwijd worden leven, rechten, 
werk, visies, ervaringen en emoties 
van vrouwen nog steeds minder se
rieus genomen dan die van mannen. 
We weten al vijfentwintig jaar dat 
hoewel vrouwen de helft van de we
reldbevolking uitmaken, ze meer dan 
tweederde van al het werk doen maar 
daar ongeveer de helft voor uitbetaald 
krijgen en nog geen tien procent van 
het e igendom  bezitten  o f  van de 
machtsposities bekleden in de econo
m ische en politieke dom einen die 
momenteel mondiaal de dienst uitma
ken. Structureel gezien is er in die 
p erio d e  w ein ig  veran d erd  in de 
machtsverhoudingen tussen vrouwen 
en mannen. En ‘vrouwenzaken’ wor
den niet alleen niet ernstig genomen, 
ze worden —  in dit geval zelfs letter
lijk —  dood gezwegen. Want zeg nu 
zelf, kunt u zich voorstellen dat wan
neer jaarlijks bijna 600.000 mannen 
ouden overlijden bij het produceren

van hun nageslacht en nog eens 50 
miljoen daar vaak pijnlijke aandoe
ningen aan hun geslachtsdelen aan 
zouden overhouden dat de wereld 
daar dan nauwelijks iets van zou we
ten.

E r zijn wel initiatieven genomen om 
de matemele sterfte terug te dringen. 
Er zijn er zelfs bij die het vergroten 
van de autonomie van vrouwen (dat 
wil zeggen hun zeggenschap over ei
gen lichaam en leven, en daarmee een 
grotere gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen) voorop stellen. Autonomie 
is een vereiste om  tot werkbare op
lossingen te komen, een vereiste die 
bovendien verankerd is in internatio
nale verdragen en strategieën. Maar 
wet is nog altijd geen werkelijkheid. 
Neem nu het Actieplan Veilig Moe
derschap, het grootste initatief van 
‘de internationale gemeenschap’ ter 
zake. Daarin werden in 1987 onder 
auspiciën van de VN diverse initia
tieven samengebracht. Toonaange
vende organisaties op het terrein van 
gezondheid van moeders en kinderen 
(zoals de WGO en UNICEF) ontwik
kelden een actieplan dat zowel de 
praktische als strategische behoeften 
van vrouwen omvat en dat zou moe
ten leiden tot een Veilig M oeder
schap. Er werd een geheel van maat
regelen gelanceerd d ie  sterfte en 
ziekte rond zwangerschap en beval
ling zouden m oeten terugdringen: 
verbetering van de maatschappelijke 
positie van vrouwen; versterking van 
zelfbeschikking van vrouwen; toe

gang tot gezondheidszorg verbeteren; 
specialistische hulp verbeteren; be
w u stm ak in g  en in fo rm a tie v e r
spreiding over risico’s rond zwanger
schap en bevalling. Het objectief was 
om de moedersterfte ten opzichte van 
1990 in 2000 met 50% te verminde
ren. (In Cairo sprak men in 1994 ver
volgens af om te werken aan nog eens 
een halvering tegen 2015).

M aar na 10 jaar onderzoek en lobby
werk bleek de moedersterfte in 1997 
groter dan ooit. De oorzaken zijn in
middels bekend. De oplossingen ook. 
Wat ontbreekt is de politieke wil tot 
verandering en een sterke samenwer
king om deze oplossingen af te dwin
gen. Ondertussen sterven jaarlijks 
meer dan een half miljoen vrouwen 
en dat is onaanvaardbaar. Het wordt 
hoog tijd dat wereldwijd de krachten 
gebundeld worden van hen die zich 
daartegen verzetten. Daarom is het 
Netwerk Veilig M oederschap gestart. 
Dat probeert de politieke wil om te 
buigen door een intensieve sam en
werking van partners wereldwijd. 
Doormiddel van een uitwisseling van 
ervaringen en visies tracht het net
werk concrete strategieën uit te wer
ken als alternatief voor de huidige 
ontwikkelingen: een strategisch plan, 
o n d e rb o u w d  m et
sensibiliseringscampagnes en poli
tieke actie. H et hart van de werking 
ligt bij vroedvrouwen die immers een 
sleutelrol vervullen in de begeleiding 
van zwangere vrouwen en in het op
sporen van mogelijke complicaties. 
Maar iedereen wordt uigenodigd om 
mee te denken, mee te praten en mee 
actie te ondernemen om te voorko
men dat nog meer vrouwen hun ei
gen leven laten wanneer zij hun kin
deren het leven geven.

Yvon Bartelink.
UCOS

Zie Nico Schuitemaker (1998) Safe 
Motherhood: confidential enquiries 
in to  m ate rn a l d ea th s  in  the 
N e th e rlan d s  1983-1992.
Leiden:RUL. dissertatie

Het Netwerk Veilig Moederschap 
is een initiatief van Salto (samen
werkingsverband van Bevrijde 
Wereld, BoliviaCentrum Antwer
pen, KWIA en UCOS). Voor meer 
informatie kunt U contact opne
men met Yvon Bartelink bij 
UCOS (02/629.23.05 of per 
email: ybarteli@vub.ac.be).

Selections from Truisms. 1987 
Danby Royal marble bench, 

17x 54x25”
1 o f edition o f  3
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B X L
DO 30

Ancienne Belgique Club 20u30 The Gourds (300 BF)
The Sounds 22u Bo Van de Werf Kwartet (gratis)

V R U  1
Ancienne Belgique Club 20u30 Ron Sexsmith (300 BF) 

Vaartkapoen 20u Snapcase- Nine- Out fo r  Blood  
The Sounds 22u M arc Lelange Blues Band  (gratis)

Z A 2
Ancienne Belgique 20u MATMATAH  (660 BF)

The Sounds 22u M are Lelange Blues Band  (gratis)
Paleis voor Schone Kunsten l l u  Sa-me-di, la musique: le saxophone 

M unt 20u Felicity Lott (300BF)

MA 4
The Sounds 22u Jeremy Calbert Kwintet (gratis)

D I5
The Sounds 22u Daniel Romeo Band (Jazz Funk) (gratis)

W O 6
The Sounds 22u Soneros (salsa) (gratis)

Conservatorium 20u Europalia Hungaria (300BF)

DO 7
Vaartkapoen 20u NEUROSIS + Voivod + Today’s the day 

Hallen van Schaarbeek 20u A m o  
The Sounds 22u Chris Joris Kwartet (gratis)

Balsamine 21u Une comédie Loufouque (Les Mères) +
Een gesprek onder mannen (Thomas Chakir&Willy Thomas)

VRIJ 8
Ancienne Belgique Club 20u30 Jean-Louis Daulne (300)

The Sounds 22u Nathalie Loriers Trio (gratis) 
Beursschouwburg 22u Himawari (gratis) 

Sint-M ichielstheater 20u Nationaal Orkest van België (400BF)

ZA 9
Vaartkapoen 20u Nitin Sawnhey (Asian drum ’n’bass +  DJ Coconut) 

The Sounds 22u Nathalie Loriers Trio (gratis)

MA 11
The Sounds 22u Jeremy Calbert Kwintet (gratis)

DI 12
The Sounds 22u Philippe Joossens Kwartet (gratis)

W O 13
Ancienne Belgique Club 12u Thé Lau  (100 BF)

The Sounds 22u Soneros (salsa) (gratis)

DO 14
Ancienne Belgique Club 20u FENCE + Orange Black (300 BF)

The Sounds 21u The singer’s  night (speciale sessie voor zangers)

V R U  15
The Sounds 22u Mimi Verderame Kwartet (gratis)

ZA 16
Ancienne Belgique 20u FUGAZI (350 BF)

MA 18
Ancienne Belgique Club 20u30 Death in Vegas (with 7 piece Live: Band) 
AB zaal 20u30 ONE DAY O F JAZZ @ A B  feat. Pharoah Sanders Quartet

Ancienne Belgique, Anspachlaan 110, 1000 BXL, (02) 548 24 24 
Théâtre de la Balsamine, F. M archallaan 1, 1030 BXL, (02) 735 64 68 

Beursschouwburg, A. Ortstraat 20-28, 1000 BXL, (02) 523 82 90 
The Sounds Jazz Club, Tulpstraat 28, 1050 BXL (0 2 ) 512 92 50 

VaartKapoen, Schoolstraat 76, 1080 BXL, (02) 414 29 07

Een woordje meer over de activiteiten in de Beurs en Balsamine: Twee 
Brusselse theaters van anderstalige kom af gingen samen m et een Brussels 
theatergezelschap van meertalige kom af een ‘bicommunautair overspel’ 

ian. Er wordt vreemdgegaan in meerdere talen, zingend, spelend, dansend, 
discuterend. Ongewone confrontaties en onverwachte vormen worden 
beloofd om nederlandstalig en franstalig Brussel te verzoenen met hun 

dubbelel identiteit...als Brusselaar.

De Moeial wijdt in elke editie minstens één volledige bladzijde aan het geliefde en gehate Brussel, de stad die onze 
bezige VUB-gemeenschap omringt, en heel wat te bieden heeft. Als hoofdstad van België, Vlaanderen en Europa. 
Als voorbeeld van de wereldwijd vastgestelde suburbanisatie, verkankering van het stadscentrum en demografische 
segregatie. Als wonderlijke, chaotische, doorleefde en contrastrijke stad. Kortom, er zijn oneindig veel invalshoe
ken om het over Brussel te hebben. Ook de VUB is met Brussel begaan. Er is het Centrum voor Interdisciplinaire 
Brusselse Studies, onder leiding van Rector Els Witte, evenals lopende onderzoeken over de taalgemeenschappen in 
Brussel en studies over de communautaire strijdpunten die het beleid kunnen verlammen, als zij voorbijgaan aan de 
werkelijke problemen. Actueel is het project Quartier Latin, dat zowel de leefbaarheid in de binnenstad, de mobili
teit van de studenten en de Vlaamse aanwezigheid in Brussel wil versterken.

Quartier Latin: 
Studenten doen Brussel bruisen

De Nederlandstalige Hogescholen en Universiteiten vertegenwoordigen samen zo 'n 20 000 studenten. Brussel heeft 
een negatief imago als studentenstad, zo wees onderzoek uit. 75 % van hen heeft geen kot in Brussel, pendelt 
dagelijks naar huis o f  trekt naar het 'meer gezellige’ Leuven. Om tal van redenen: echte studentenwijken zijn er in 
Brussel niet, er  is het onveilige imago van het centrum, en de hogescholen zijn her en der over het Brusselse 
grondgebied verspreid. Samen willen de Vlaamse hogescholen daarom in de kem stad een heuse studentenwijk tot 
bloei brengen. Vanaf dit academiejaar biedt Quartier Latin, een vzw die door de verhuur van kamers in de binnen
stad Brussel als studentenstad wil promoten, 95 kamers en studio 's voor studenten aan. Op nauwelijks enkele maan
den tijd is 80% van de kamers verhuurd geraakt. B ij de VUB-studenten is slechts een matige interesse vast te stellen.

Het hart van de Brusselse binnenstad, de vijfhoek, verkankert, op enkele lichtpunten na: de Dansaertstraat met haar 
modieuze boetieks en restaurants en het gerestaureerde Sint- Goriksplein.Trek de renovatie van deze verwaarloosde 
wijken door tot aan het kanaal en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg en het centrum van Brussel herleeft. Op 
basis van dit idee werd op 1 juli 1998 de vereniging zonder winstoogmerk ‘Quartier Latin-Student in Brussel’ 
opgericht, door zeven Nederlandstalige Brusselse instellingen van hoger onderwijs, over alle netten en levensbe
schouwelijke grenzen heen. Deze zeven instellingen zijn de Vrije Universiteit, de Erasmushogeschool, Sint-Lukas, 
de Katholieke Universiteit, de Katholieke Hogeschool, de Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool en de Economi
sche Hogeschool, allen van Brussel.
Alle informatie over Quartier Latin is te vinden in de verslagen van de SoR (Sociale Raad Studenten), die nauw bij 
het project betrokken is. Doel is het promoten van de Sint-Goriks/Dansaertwijk als dé studentenwijk van Brussel, en 
Brussel als dé studentenstad. Dit wordt gerealiseerd door het verhogen van het privé-kamerbestand, alsook door de 
bouw van nieuwe huizen, maar ook de renovatie van bestaande panden tot studentenkamers. Dit alles wordt gekaderd 
binnen een ‘totaal sociaal-cultureel concept’: via het ten dienste stellen van degelijke en betaalbare studenten
huisvesting wil men het socio-culturele leven stimuleren, beoogt men de integratie van de studenten in het gemeen
schapsleven, en wil men de Vlaamse aanwezigheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) ondersteunen en 
verstevigen. .

‘Brussel is rijk, maar de Brusselaar is arm ’
Na een recent onderzoek naar de staat van armoede in het Brusselse Gewest besloot men: ‘Brussel is rijk, maar de 
Brusselaar is arm’. Onder het Justitiepaleis over het Zuidstation, tot Uzer bevinden zich ‘achtergestelde’ zones. De 
sociale segregatie van de Marollen en de Anneessenswijk neemt onrustbarende vormen aan. Dit moet tegengewerkt 
worden door investeringen in het verbeteren van woonfuncties, maar bijna dreigde de vijfhoek weggevreten te 
worden door commerciële en toeristische motieven steeds voorrang te geven, en de bovenkant van de vijfhoek is 
volledig gereserveerd voor overheids- en kantoorgebouwen. Afgelopen jaren waren voornamelijk welgestelden de 
doelgroep van alle privé-huisvestingsprojecten in de kemstad. Dure huisvesting is moeilijk aan de man te brengen 
in een arme wijk. De sociale realiteit toont een heel ander publiek van behoeftigen: niet alleen de achtergestelde 
migrantenfamilies, maar ook andere economisch weinig draagkrachtige groepen zoals studenten en jonge afgestu
deerden, o f jongeren zonder meer. Er is geen nood aan een zoveelste appartementenblok 'de standing ’, maar aan 
sociale woningen, bomen in de straat en pleinen met bankjes.

Mengvormen
Het sociaal integreren van een studentengemeenschap in de grootstad zou niet alleen voor een veilige en meer 
leefbare omgeving zorgen, maar eveneens gettovorming vermijden, en bijdragen tot de sociale ontplooiing van de 
student. Hoewel de Brusselse meertalige realiteit ongetwijfeld een verrijking vormt voor de Vlaamse student in 
Brussel, moet het initiatief in de eerste plaats de behoeften van de Nederlandstalige stiidenten (en instellingen) 
dekken.
Bijzonder aan het project is daarom de mengeling van een studenteninfrastructuur en kamers, naast appartementen 
bestemd voor gezinnen, alleenstaanden en personen van de derde leeftijd. Deze mengelingen moeten de wijk niet 
alleen meer leefbaar en geanimeerd maken, maar tevens zorgen voor een vorm van sociale controle, ondermeer 
tijdens de weekends, en daardoor ook een groter veiligheidsgevoel teweegbrengen. Woon- en mengvormen nodigen 
wellicht ook sommige studenten uit om na het afstuderen in de wijk ‘te blijven hangen’. De belasting-innende 
overheid, ‘Wonen in Brussel’ (VGC) en de Dienst Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), is 
overigens meer genegen tot projecten met integratie van ‘residentiële bewoners’.

Er liggen nog vele plannen op tafel om de studenten functioneel optimaal te omkaderen: een degelijk uitgebouwde 
com m unicatie- en inform atica-ondersteuning en eventueel zelfs een in tem et-café , ontspanningsru im ten , 
sportaccomodatie, een cultuurcafé, winkels, bankautomaten.... Dergelijke doelstellingen houden commerciële ver
antwoordelijkheden en risico’s in, die niet binnen de onrechtstreeks door de overheid gecontroleerde vzw Quartier- 
Latin-Student in Brussel thuishoren. Daarom werd een commerciële vennootschap opgericht, die de studenten
verblijven beheert, de privé-eigenaars benadert en het Quality Label toekent. Elk van deze activiteiten kan  lucratief 
zijn en draagt ertoe bij dat het project selfsupporting  wordt. De drie aandeelhouders van de coöperatieve vennoot
schap zijn de vzw, het Gemeentekrediet en de bvba Lombaert.

Deze samenwerking tussen instellingen met een ‘publieke’ opdracht van maatschappelijk belang en het privé-initia- 
tief, ‘optimaal gecombineerd binnen de structuur van een coöperatieve vennoootschap’, betekent zoals wij allen 
weten en vrezen, privatisering, gedwongen produktiviteit, en dus het gevaar van commercialisering. Het investeren 
in Brussel is broodnodig en moet worden toegejuicht. Het aantrekken van studenten om een nieuwe dynamiek te 
creëren én dan nog eens wat meer Nederlands in de verfranste Brusselse lucht, eveneens.
De initiatiefnemers verheugen zich over het feit dat de dualiteit universiteit-hogeschool wordt overschreden. Nu 
vermelden zij er niet langer bij, dat dit project conform recente Europese richtlijnen is. ‘Europa’ noemt het Belgische 
onderwijssysteem versnipperd zowel wat de aard en duur van opleidingen als de geografische spreiding van de 
scholen betreft, en dit moet tegengegaan worden. Studenten moeten veel meer gecentraliseerd en mobieler worden. 
D it is misschien wel mooi, maar toch blijft het onderwijs steeds duurder, moeilijker toegankelijk en elitairder wor
den. België heeft nog steeds één van EUrpa’s goedkoopste én kwalitatief hoogstaande onderwijssystemen. Het Quartier 
Latin-project is in opzet positief, maar het risico dat zij om concurrentieel te blijven voor minder sociale en steeds 
winst- en groeigerichte alternatieven zal kiezen, moet steeds in acht genomen worden.
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België (u dus!) in de 
wereld

Ons Belgenlandje is volgens een recente studie van de Verenigde Naties het vijfde meest ontwik
kelde land ter wereld, het ontwikkeldst van de Europese Unie.
Het in statistieken gieten van de levenstanddaard aan de hand van factoren als inkomen per hoofd 
van de bevolking, levensverwachting, geletterdheid en onderwijs, leert ons onder meer dat de 
Belg gemiddeld 77,2 jaar oud is en voor 99%  gealfabetiseerd. Het land onderaan de lijst is Siërra 
Leone, waar de levensverwachting 37 jaa r  bedraagt en minder dan 30% van de bevolking kan 
lezen noch schrijven. Het gemiddelde van de wereld voor deze cijfers bedragen respectievelijk 66 
en 78%.

Deze bevindingen zijn ter inzage in het recente VN-ontwikkelingsprogramma UNDP. waarin vooral 
gepleit wordt voor een krachtige herziening van de globalisering. ‘Het schrijven van computer
program ma’s en de zoektocht naar genetische codes hebben de goudkoorts en de landverovering 
van vroeger vervangen’, zegt het Humari Development Report..

Internet staat in principe garant voor snelle toegang tot kennis en informatie, maar 88% van de 
gebruikers woont in industrielanden. 80% van alle websites zijn in het Engels opgesteld, en taal 
die minder dan 10% van de wereldbevolking beheerst. Het Internet scheidt niet alleen hoger van 
lager opgeleiden, het trekt een breuklijn tussen vrouwen en mannen, tussen jong en oud, tussen 
stad en platteland.
De boodschap is duidelijk: Wij moeten ons bewust worden van de steeds dieper gapende en als
maar moeilijker overbrugbare kloof tussen Noord en Zuid, arm en rijk, knows en know-nots.

Om dit te illustreren, serveren we u  nu enkele frappante maar statistisch ware one-liners:

De drie rijkste miljardairs ter wereld bezitten samen meer dan het totale BNP van de 600 mil
joen armste landen samen.

De 200 rijkste individuen ter wereld verdubbelden hun netto-inkomen tussen 1994 en 1998.

De zes belangrijkste misdaadorganisaties halen een jaarlijkse omzet van 1500 miljard dollar.

De drugssmokkel vertegenwoordigt 8% van de totale wereldhandel, meer dan de wereldauto- 
markt.

In meer dan 80 landen is in 1999 het inkomen per hoofd lager dan tien jaar geleden.

In 1830 waren er 30 armen voor één rijke, nu zijn er dat 74.

E r wordt jaarlijks meer uitgegeven aan research in de cosmetica dan aan onderzoek naar een 
malariavaccin.

De jaarlijkse begroting van een bedrijf als unilever is groter dan die van Groot Brittannië.

Voor dezelfde computer moet een inwoner van Bangladesh 96 keer langer werken dan een 
Amerikaan.

Een land als Tanzania lost jaarlijks negen keer zoveel schulden a f  als het in volksgezondheid 
investeert, vier keer zoveel als het voor onderwijs veil heeft.

Slechts in v ijf landen halen vrouwen 30% zetels in het nationale parlement.

In 32 landen zit m inder dan 5% vrouwen in het parlement.

Het aantal Intemet-aansluitingen schoot razendsnel omhoog, van 100 000 in 1988 naar 36 mil
joen  in 1998.

O p de laatste vergadering van de So
ciale Raad (verder SoR) w ist voor
zitter Erik Aerden kwansuis te mel
den dat een voorstel tot opdoeking en 
algehele afschaffing van de Studie
kring Vrij Onderzoek bij de volgende 
ontmoeting zal voorliggen. De afge
lopen jaren heeft de Studiekring zo 
weinig van zich laten horen, dat ge
meend wordt dat het lokaal en het 
jaarlijkse werkingsgeld betere doelen 
kunnen dienen. Als we die lijn gaan 
doortrekken, kunnen we m isschien 
ook de Rector afschaffen, waar wij, 
het gepeupel, enkel iets van horen 1) 
bij de akademische openingsscheet 2) 
op Sein Vé 3) en Het Sancpheest.

De Raad van Bestuur en de Sociale 
Raad hebben een nieuwe Algemeen 
Administratief Directeur aangesteld. 
De heer Jim  Van Leemput volgt Raf 
van de Bussche op.

Dit jaa r  gaat het inschrijvingsgeld 
trouwens weer eens omhoog, nu écht 
voor de laatste keer. Ach. We waren 
het al gewoon geworden, dit demo
cratisch onderwijs, en we blijven er
naar streven om  de toegangsdrempel 
tot de universiteiten zo laag mogelijk

en dus voor elk individu toeganke
lijk te houden.

De afgelopen maanden blijken vele 
breinen koortsachtig aan het werk 
geweest te zijn. Zoals onze Facility 
Manager Patrick Steen die een onder
tussen oud idee uitw erkte. Vanuit 
‘ecologische’ motieven wil men pa
pier besparen. Daarom zullen de cur
sussen van de studenten voorlopig 
gedrukt worden op recto verso, en 
met twee huidige A4 bladzijden op 
één bladzijde. O f dit de leesbaarheid 
zal bevorderen, is de eerste vraag. 
Daarnaast kan opgemerkt worden, 
dat de witte achterkanten van de pa
gina’s nu gebruikt worden voor het 
nemen van notities, het schrijven van 
opm erkingen en overzichten en zo 
meer. De nieuwe vorm van de cur
sussen zou er ons toe verplichten an
der papier te kopen, en om dat som
mige bladzijden werkelijk te klein 
zijn op cursusformaat, zou ons weer 
veelvuldiger in de copy shops doen 
belanden. O f de maatregel dus zoveel 
ecologischer is, is zeer de vraag.

In dit kader moet misschien ook het 
“T o ile tp ap er F lem ish  U niversity

Brussels 2000”-plan geplaatst wor
den. De Facility Manager, die naast 
ekonomie ook de calculus diepgaand 
bestudeerde, heeft immers ontdekt 
dat e r  teveel w c-papier verbruikt 
wordt, wat wéér een schadepost voor 
de VUB is. M ensen toch.Volledig 
voorbijgaand aan de mogelijkheid dat 
deze hoge consumptie misschien te 
wijten is aan al de studenten die het 
schijt krijgen bij het horen van der
gelijke onzin, heeft hij besloten om 
de klassieke wc-rol houders te ver
vangen door de robuustere, plastie
ken houders die het onmogelijk m a
ken nog rolletjes mee te nemen.

Nu rijst natuurlijk de vraag wat deze 
grap gaat kosten. Naast de werkuren 
en aankoopkost zal er ook geld uit- 
getrokken m oeten worden om  ge
kwalificeerd personeel aan te nemen 
dat de rollen kan vervangen als ze op 
zijn. W C-madammen, als het ware. 
Laat ons gewoon stellen dat er 200 
wc’s op de campus zijn...wij weten 
niet hoeveel het kost om  wc-madam- 
men in te huren, m aar.... Moest men 
er nu nog afgerichte bonobo’s kun
nen plaatsen, zoals in de administra
tie. Ook de SOR-verkozenen, die toch

altijd claimden dat ze zich voor de 
studenten wilden inzetten, zijn voor 
dit doel ongeschikt. Ze zijn maar met 
z’n twaalven.

Er wordt gefluisterd dat de H eer 
Facility Manager zwaar aan de coke 
hangt (twee gram dagelijks, evenwel 
pas nè 18.00). Dit zou misschien zijn 
besparingsw oede verklaren, m aar 
genoeg over de Heer Steen. In de 
volgende M oeial kom t u in onze 
reeks “Van Emiraat tot Episkopaat - 
de Mandarijnen van de VUB”, meer 
over hem te weten.

Maar het is niet al kommer en kwel. 
Er is ook goed nieuws. Annick, sinds 
jaar en dag hoofdsnor van het Kul
tuurkaffee, is nu officieel eigenares 
van dit beruchte café geworden. De 
hele Moeialredactie wenst haar veel 
succes toe !

En dat zal nodig zijn, want het café- 
leven op en rond de VUB is termin
aal. Diagnose : bloedarmoede, ver
oorzaakt door te weinig studenten die 
zich nog de moeite getroosten om 
eens uit hun kot te kom en. Na de 
Confrater, is nu ook de reeds geruime 
tijd  zie ltogende Sham rock opge- 
doekt. Hoe komt dat toch ? Ligt het 
aan de studenten, die serieuzer ge
worden zijn ? O f zoeken zij ander 
vertier op, stijl benji-springen, action 
painting o f rondbellen met de GSM 
? Misschien ligt het aan de cafés zelf, 
d ie toch niet uitblonken qua sfeer
volle inrichting, om niet te spreken 
over de bonte verzameling gekken en 
marginalen die regelmatig grondig de 
sfeer verziekten. En in het geval van 
het KK dat nog steeds doen.

Ook met onze langorige konijnen- 
vriendjes gaat het goed. Sinds de 
Heer Facility Manager - ja , hij weer 
! - wet en orde op de campus hersteld 
heeft, wordt er niet meer gejaagd, en 
kunnen  d eze sy m p a th iek e  
herbivoortjes naar hartelust datgene 
doen waar ze zo bekend om  zijn.

Binnenkort zal de VUB - eens fier op 
weg naar 9000 studenten - niet min
der dan 9600 leden tellen ! Er staat 
namelijk een verregaande samenwer
king op til met de eens zo gehate ka
tholieke erfvijand in de gedaante van 
de KUB.

De m ed iacam p ag n e  rond  de 
Servische provincie Kosovo begint 
eindelijk vruchten a f  te werpen. De 
la a ts te  m aanden  w ord t ons 
A b su rd is ta n  o v e rsp o e ld  d o o r 
maffieuze Albanezen, die allemaal uit 
K o sosvo  b ew eren  te  kom en. 
Binnekort blijven er enkel nog Ame
rikanen ginder, op zoek naar oorlogs
misdadigers. 25 % van het land van 
de Brave en de Free denkt dat het om 
m annen zoals Göring en Goebbels 
gaat. Tsk tsk.

Dat verklaart misschien waarom ze 
n iet tu ssenbeide kom en in Oost- 
Timor. O f zou het eerder iets te ma
ken hebben met het feit dat Milosevic 
dem okra tisch  verkozen  is en  de 
Indonesische regering een verkapte 
junta is ? Ah nee, de Indonesische 
regering had geen toestemming ge
gev en . M ilo se v ic , K ad d h afi, 
Houssein, Ortega en Hitler natuurlijk 
wel. Clinton had toch beter geïnha
leerd.
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Krachtlijnen voor ongewenste gasten
Sinds verschillende jaren staat het vraagstuk van vluchtelingen en illegale verblijvers vaak in het centrum van het politieke debat.
Sinds 1998 heeft een opeenvolging van gebeurtenissen geleid tot een algemene bewustwording rond de problematiek: incidenten in de gesloten centra tijdens de zomer van 1998, de dood van Semira 
Adamu, de beweging van de mensen zonder papieren. Het lot van de sans-papiers leidde tot hevige discussies binnen de top van de vorige regering en tot een heuse crisette in het najaar van 1998. 
In de Regeringsverklaring van ju li  1999 neemt het hoofdstuk over asiel en migratie een belangrijke plaats in, met name in verband met regularisatie en hervorming van de asielprocedure. De 
regeringspartners verbonden zich tot een statuut van tijdelijk verblijf voor de oorlogsontheemden, een hervorming van de asielprocedure, een regularisatie op basis van duidelijke criteria en een 
renteloze lening voor personen die na lang verblijf in België uitgewezen worden.

Vandaag is het nog onduidelijk hoe 
de regeringsverklaring concreet zal 
vertaald worden. De regeringsverkla
ring zelf, het tienpuntenplan van de 
M inister Duquesne, de contacten van 
de M in ister en z ijn  verklaringen: 
enerzijds wijzen ze in de richting van 
een zekere openheid rond bepaalde 
aspecten, anderzijds is e r  duidelijk 
sprake van een gestrengheid en een 
voortzetten van het vorige beleid in
zake gesloten centra en uitwijzingen. 
Zo is het onaanvaardbaar dat er tot 
op de dag van vandaag nog geen ge
baar werd gesteld ten aanzien van de 
families en de kinderen die opgeslo
ten zitten in het Centrum 127bis en 
w ier situatie elke dag schrijnender 
wordt, en ten aanzien van personen 
die al langer dan 5 maanden worden 
vastgehouden in gesloten centra en 
gevangenissen. Dit ondanks de aan
k lac h te n  v an  z o w a t a lle  n ie t-  
gouvemementele organisaties en de 
opschudding in de publieke opinie.

Indien deze regering echt een rege
ring van verandering wil zijn, mogen 
we hopen dat zij het gevoerde beleid 
grondig herdenkt en de koppigheid 
w aarmee de voorbije tien jaa r  een 
restrictief beleid is gevoerd, van zich 
afzet. De m islukking van het beleid 
van het voorbije decennium kan im
mers niet duidelijker zijn. Het aantal 
personen die illegaal op ons grond
gebied verblijven groeit zienderogen, 
en de Om zendbrief van de M inister 
van Binnenlandse Zaken uit decem
ber 1998 heeft op dat punt niks ver
anderd. Het aantal asielzoekers is 
o pn ieuw  fo rs  toegenom en . 1999 
wordt een absoluut recordjaar in de 
geschiedenis van het Belgische asiel
beleid, met een waarschijnlijk aantal 
van 35.000 asielzoekers tegen 26.000 
in het vorige recordjaar 1993.

Een beleid dat zich enkel richt op het 
tegengaan van het “aanzuigend ef
fect”  dat uitgaat van onze rijkdom, 
onze (asiel)procedures, ons opvang
systeem, en veel te weinig oog heeft 
voor de oorzaken van vlucht- en 
im m igratiebew egingen, blijkt ner
gens toe te leiden. Het werkt alleen 
gevaarlijke situaties in de hand van 
groeiende illegaliteit, dichtslibbende

procedures, opsluiting en ontspo
rende uitwijzingen.

De Nationale Beweging roept daarom 
d e  reg erin g  op  om  het asie l- en 
m ig ra tie v ra a g s tu k  n ie t a lleen  
prioritair maar bovendien ook globaal 
te benaderen, en de platgetreden pa
den te verlaten om een verscheiden 
antwoord te bieden op de fenomenen 
die mensen aanzetten om te vluchten 
en te migreren.
O psm ukm aatregelen en punctuele 
hervorm ingen zullen hiervoor niet 
volstaan.

De Beweging wil herinneren aan haar 
uitgangspunten inzake regularisatie 
en asielbeleid (punt 1), maar daar
naast ook oproepen om een breder 
debat te voeren over andere aspecten 
van het immigratiebeleid (punt 2).

1. Regularisatie- en asielbeleid
Zonder onze standpunten opnieuw in 
detail te behandelen, is het op dit 
ogenblik vooral belangrijk de funda
mentele uitgangspunten ervan in her
innering te brengen. Dit zijn meteen 
ook de breekpunten waar de bewe
ging het regeringswerk zal op taxe
ren.
Een éénmalige regularisatie 
De noodzaak van een regularisatie 
lijkt in alle regeringskringen te zijn 
doorgedrongen. Het komt e r  nu op 
aan om te zien o f  de concrete uitwer
king van dit voornemen zal toelaten 
om een echte regularisatie van de 
mensen zonder papieren door te voe
ren.

Voorde Nationale Beweging moeten 
een aantal voorwaarden minstens ver
v u ld  z ijn  o p d a t de 
regularisatiecam pagne zou slagen. 
Niks zou erger zijn dan een mislukte 
regularisatieoperatie, een slag in het 
water. W anneer de regering bijvoor
beeld enkel de regularisatiecriteria 
van de vorige regering zou oveme- 
men - zoals de regeringsverklaring 
laat uitschijnen - is de operatie op 
voorhand gedoemd om te mislukken. 
Illegale verblijvers zouden zich im
mers op geen enkele manier aange
spoord voelen om  een aanvraag in te 
d ienen . D it geld t vooral voor de

“clandestienen”: personen die reeds 
jaren illegaal in België leven zonder 
ooit in een of andere procedure te zijn 
betrokken.

De minimum-vereisten voor een ge
s laag d e  een m alig e  
regularisatieoperatie zijn duidelijk:

Alleen heldere en eenvoudige crite
ria kunnen illegale verblijvers vol
doende vertrouwen inboezemen en 
hen aanzetten om een aanvraag in te 
dienen.
De criteria uit de regeringsverklaring 
- onderm eer de duurzam e sociale 
banden in het land - zijn veel te vaag 
om de sans-papiers voldoende ver
trouw en te geven en laten teveel 
interpretatieruimte open voor de in
stanties die de aanvragen moeten be
oordelen.
Volgens de Beweging moet het crite
rium van 5 jaar verblijf in België de 
b as is  z ijn  van een  een m alig e  
regularisatieoperatie. Ook personen 
die in het verleden 3 jaar in een pro
cedure verw ikkeld waren en nog 
steeds in België verblijven, moeten 
in dezelfde operatie opgenomen wor
den.

De b ev o eg d h eid  om  o v er de 
regularisatieaanvragen te beslissen 
moet onttrokken worden aan de he
g em o n ie  van  de D ien st 
Vreemdelingenzaken. Het beleid dat 
in het verleden werd gevolgd door 
deze administratie heeft voldoende 
aangetoond dat zij niet in staat is om 
objectief en degelijk te oordelen over 
de regularisaties. Een autonome in
stantie, mogelijks de administratieve 
rechtbank die de M inister van Bin
nenlandse Zaken in het vooruitzicht 
stelt, moet het centrale orgaan wor
den voor het regularisatiebeleid. In 
dat onafhankelijke orgaan moet vol
gens de Beweging ook een vertegen
w oord iger ze te len  van een  niet- 
gouvemementele organisatie, opdat 
de beslissing niet alleen “juridisch” 
maar ook “menselijk” wordt geno
men.

Wat na de eenmalige regularisatie
campagne?

Een eenmalige regularisatie-operatie 
kan niet het einde betekenen van het 
regularisatiebeleid. E r zullen altijd 
regularisatieaanvragen blijven inge
diend worden door personen die zich 
in een precaire medische o f humani
taire situatie bevinden, o f om andere 
redenen niet kunnen terugkeren naar 
hun herkomstland. Het is dus onont
beerlijk om structurele voorzieningen 
te treffen om de regularisatie ook in 
de toekomst objectief en correct te 
laten verlopen.

Ook hieromtrent heeft de Beweging 
duidelijke minimumverwachtingen 
t.a.v. de regering:

O orlogsvluchtelingen m oeten be
sch erm in g  k rijg en  v ia  de a s ie l
procedure
De beweging heeft steeds gesteld dat 
de bescherming die geboden wordt 
door de Conventie van Genève niet 
volstaat. Mensen op de vlucht voor 
(burger)oorlogen, voor massaal ver
spreid geweld in hun land, worden 
onvoldoende beschermd. Zij krijgen 
een negatief antwoord op hun asiel
aanvraag, en belanden in de illegali
teit. Denken we maar aan de Sierra- 
leoners, de Algerijnen, de Afgha- 
nen,...
De hervorming van de asielprocedure 
die aangekondigd wordt in het regeer
akkoord, biedt de gelegenheid om een 
bredere bescherming te bieden aan 
vluchtelingen. De beweging vraagt 
dat tijdens de nieuwe asielprocedure 
niet enkel wordt onderzocht o f de 
aanvrager onder de Conventie van 
Genève valt, maar tegelijk o f hij geen 
bescherming verdient om andere re
denen. Indien dit laatste het geval is, 
moet hij/zij een (tijdelijk) statuut krij
gen, verschillend van de erkenning 
als vluchteling.
Een automatische regularisatie na 3 
j a a r  p ro ced u re  (as ie lp ro c ed u re , 
gezinshereniging,...)
Indien de achterstanden in de asiel
procedure worden weggewerkt door 
de eenmalige regularisatie en door de 
hervorming van de asielprocedure, 
moet het in de toekomst mogelijk zijn 
om asielaanvragen op kortere tijd af 
te handelen. Het moet dan ook mo
g e lijk  z ijn  om  een  ab so lu te

behandelingstermijn in te voeren, van 
bijvoorbeeld 3 jaar, waarbinnen de 
procedure m oet afgehandeld zijn, 
z o n ie t v o lg t a u to m atisch  een  
regularisatie.
E en  o n a fh a n k e lijk  o rg aan  dat 
regularisatieaanvragen behandelt 
N et a ls  v o o r de een m alig e  
regularisatie, moet ook de structurele 
regularisatie van de toekomst onttrok
ken  w orden  aan  de D ien st 
Vreemdelingenzaken. Het regeerak
koord voorziet trouwens in zo’n “on
afhankelijke instantie” .

2. Op zoek gaan naar andere pis
tes voor een immigratie-beleid
Het is evident dat heel wat asiel
zoekers en mensen zonder papieren 
naar ons land komen om andere re
denen dan diegene die vermeld staan 
in de Conventie van Genève. Deze 
redenen zijn vaak even gegrond en 
verdienen ernstig in overweging te 
worden genomen. Vaak hebben ze te 
maken met economische crisissitua
ties o f met totaal ontwrichte politieke 
systemen.
Van de asielprocedure de enige toe
gangspoort tot ons land maken, leidt 
alleen tot achterstanden en het dicht
slibben van de procedure. Naast het 
debat over regularisatie en asiel, is er 
dus ook nood aan een algemeen de
bat over de toegang tot ons grondge
bied. Andere toegangsdeuren moeten 
worden geopend als antwoord op de 
immigratiedruk. Ad hoc maatregelen, 
inderhaast genomen als zich ergens 
een crisissituatie voordoet, volstaan 
niet langer.

Het platgetreden pad van het restric
tieve asielbeleid moet worden verla
ten. Deze poort verder sluiten zal 
onvermijdelijk leiden tot een steeds 
grotere aanwezigheid van illegale 
verblijvers in ons land.
Waarom niet nadenken over andere 
pistes zoals het afschaffen van de visa 
voor bepaalde landen, het inrichten 
van kortdurende verblijven voor stu
die, stages en opleiding, het afleve
ren van visa die een kortstondige te
rugkeer toestaan aan personen die 
gedwongen worden uitgewezen,...

Pieter De Gryse

Dit is een oproep voor nieuwe medewerkers voor de studententijding ‘De Moeial’
Kom bij ons. Gegarandeerd problemen met uw lief, uw ouders, uw proffen, de administratie, all places, in het Zwarte Hart van Flanders).
Els Witte, Eric Aerden, Raf Devos, uw eigen. En, niet te onderschatten, de redactie. Als ge bij
ons komt, dan krijgt ge eerst vijf maanden naar uwe zak. Ge wordt als nen halven idioot Maar er zijn ook mooie kanten aan. Ge leert schrijven (kijk
behandeld (onzen guidihen coördinator zelfs als nen helen; hij komt dan ook uit BRAKEL - of maar naar dezen tekst), ge leert layouten, ge leert met stress

omgaan, ge maakt boeiende contacten, ge leert naar de dingen 
achter de dingen kijken. Kortom, achter de clash tussen u en 
de rest van de redactie zit een filosofie. Het is een soort 
inwijdingsritueel dat het verdere verloop van uw tot nog toe 
arm-zalig leven kleur en een doel zal geven. Zin-geven is het 
ordewoord. Het creëert de creatieve gedachte die zich 
materialiseert in inkt. Voila.

Wacht dus niet langer, treedt toe. En blijf anders maar weg. 

De redactie
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dek u l t u u r k r a n t
trefcentrum Y 
h t t p : / / w w w

dienst kuituur (02)629.23.25 
v u b . a c . b e / c u l t u u r

[CONCERT

WOENSDAG I I  september 1999-campus Oefenplein, 12u

DONDERDAG september 1999-campus Jette, 12u

THINK OF FANFARE (B)

DONDERDAG« I  september 1999-Kultuurkaffee, 21u, inkom gratis

NEEKA (B)

DONDERDAGl

KOLK(B)

) oktober 1999-Kultuurkaffee, 21u, inkom gratis

Dompel je onder in salsa, merengue, cumbia, laatje heu
pen wiegen, het lichaam zweten en geniet van de Tropen. Je kan je 
tropische gevoel meten met Proyección Latina, een groep jonge, in 
België wonende Zuid-Amerikanen die Caraïbische muziek brengen uit 
Cuba, Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek en Colombia. 
Proyección Latina bespeelt deze Latijns-Amerikaanse ritmes met een 
eigen temperament en persoonlijkheid zonder de oorsprong ervan te 
vergeten. En niet zonder succes overigens. Ze deelden het podium 
met menige salsalegende en ze waren te gast op festivals als Couleur 
Café, Polé Polé, en andere. Met de kracht van het ritme en de varia
tie van hun set blijven niemands benen onbewogen. Er mag gedanst 
worden! Ook op de aansluitende wereldmuziekfuif!

^CONCERT )

D O N D E R D A G oktober 1999-Kultuurkaffee, 21u, inkom gratis

NOSTOC(B)

Ilse Goovaerts : zang, gitaar 
Kathy - An Van Volsem : drum 
Aram Van Ballaert: gitaar 
Wim Ramon : contrabas

DJ: Alexander

http://www.oysterrecords.be

Soms heftig maar graag ook zacht.
Met het titelloze debuutalbum van Neeka wordt het Vlaamse rock- en 
poplandschap eindelijk vervoegd door een prachtige parel van singersong- 
kunst. Nippend van grootheden als Patti Smith, Joni Mitchell, Ricky Lee 
Jones en Suzanne Vega, lijkt Neeka er weinig moeite mee te hebben om 
haar zieleroerselen en dagdagelijkse ervaringen in kleine muzikale schilde
rijtjes gestalte te geven.

De muziek van Neeka straalt een dromerige wijdsheid uit, onderbro
ken door de hardheid van het leven zelf en naar buiten gebracht door felle 
uithalen in stem en gitaar. Jeff Buckley is soms niet ver weg. Daarmee 
toont Neeka dat ze zich niet wil opwerpen als het zoveelste snel gelan
ceerde fenomeen rond de zoveelste 'ruige bitchy rockvrouw'. Alleen haar 
superieure stem verheft dit stigma met verve.

Maud Verlynde: zang 
Gerry Vergult: gitaar 
Luc Gulinck: gitaar 
Eric Bosteels: drum 
Frank Duchéne: klavieren

DJ: Petepoison

\ http://www.sonymusic.be/ 
Artists/kolk/

Kolk is een wereldgroep
Kolk is uniek
Kolk is gegeerd
Kolk is van nature goedlachs
Kolk smeedt naadloos techno, (trip)pop, drum'n bass, strijkers en met hagel 
doorzeefde jazz aan elkaar met invloeden van Billie Holiday tot Goldie.

DONDERDAG ( j ^ ^ )  oktober 1999-Kultüurkaffee, 21u, inkom gratis

PROYECCION LATINA (B)

Vanaf 18u: "International Food Fair": Je kan je smaakpapillen opnieuw ont
dekken met typische delicatessen uit alle hoeken van de wereld, bereid 
door buitenlandse VUB-studenten.

Organisatie: FORSTIS, i.s.m. Commissie Integratie Buitenlandse Studenten en 
Dienst Cultuur en met de steun van VUBAROS.
Meer info: FORSTIS, tel.: 02/629.23.69, email: tmatthij@vub.ac.be

DJ: Bernadette (De Media)

http://salsa-en-vivo.8m.com/ 
grupo/info_uk.htm

Reekmans Stan:
zang, piano en gitaar
Reekmans Bart:
zang, piano, orgel en gitaar
Magerman Glenn: trompet
Van Acker John:
xylofoon, percussie en gitaar
Van Acker Tom:
contrabas en basgitaar
Geldof Koen: drum
DJ: SVN (Lowlandsavond)

Een Limburgs muziekcollectief dat het publiek graag zelf wil 
laten oordelen over stijl, genre en mogelijke inspiratiebronnen van hun 
muziek. Ze willen er met geen woord over reppen.

Komen luisteren is de boodschap.

CD maxi-singel The drama

D O N D E R D A G oktober 1999-Kultuurkaffee, 21u, inkom gratis

IN THE DARK (ESP)

Miguel Lopez : zang en gitaar 
Alberto Ortega : 
klavieren en gitaar 
Paco Narvaez : gitaar 
Andres Rei na : basgitaar 
Salvi Lopez : drum

DJ: Kevin Major

Dit is Spaans voor dans l'ombre. In Spanje zijn ze dan ook 
razend populair, maar daar wilden ze het niet bij laten. Los Malaguehos 
trokken dan maar naar Belgica om de Belgen ook te overtuigen.

En dat doen ze want live zijn ze een heel sterke band die verge
leken kan worden met de Romans van bij ons. Alleen zijn ze een groot 
aantal jaartjes jonger (gemiddeld 22). Je kan dus professionaliteit, 
ambiance, stevige rock en een wervelende show verwachten. In  Spanje 
deden ze al voorprogramma's voor Garbage, Primus, Aerosmith en de 
Beastie Boys. Para hacer palidecer a sus referencias mas cercanas: 
Stone Roses o Happy Mondays. Zal hun die eer ook hier te beurt vallen? 
Om ooit eens voor of misschien wel na Deus te spelen. Deus is toch ook 
Spaans, niet?

08 .10.99  ->  10 .11.99  (werkdag ts. 9 & 12.30u en 13.30 & 17u) 
Gebouw Y

Creatieve ateliers

((EXPO))

14.10.99  ->  10 .11.99  (werkdag ts. 9u & 17 u) - 
Gebouw M (Rectoraat)

"De d u is te r e  k a n t v a n  d e  Maan" 
schilderijen en pasteltek en ingen

H élèn e KEIL
vernissage :
don. 14 oktober 1999
om 18.30a stipt

Brood bakken is een weg, cactussen kweken ook. Alles kan een weg 
zijn. Schilderen is de weg van de kunstenaar.

In de tentoonstelling "De duistere kant van de Maan" laat Keil de 
strijden zien die zij gestreden heeft met zowel de demonen, de engelen als 
de personages uit het leven van alledag. Hun listen en lagen, hun por
tretten, haar kwetsuren.

Al tekenend en schilderend kwamen ze aan de oppervlakte, ze kre
gen een gezicht, ze werden erkend, en dat was wat ze wilden. Dat gevecht, 
zowel in de geest als op het vlak is de weg en ook de reden. Gelukkig is 
er nog geen einde in zicht.

f C R E A T I E V E  A T E L I E R S )

vernissage : 
don. 7 oktober 1999 
vanaf 18.30u

Een gans jaar 'zwoegen' geeft resultaat!? De creatievelingen onder 
het studentenvolkje van vorig academiejaar tonen hun prestaties aan hun 
lotgenoten van dit jaar.

Wie het nut wil inzien van een creatief atelier doet er goed aan eens langs 
te lopen in gebouw Y (Sociale Dienst Studenten/ Dienst Inschrijvingen). 

Vanaf donderdag 7 oktober 1999 tot en met 10 november 1999 kan je er 
genieten van de experimenten van het academiejaar 1998-99

6 .10.99  ->  29 .10.99  (werkdag ts. 11.30 & 17u) - Galery'

Kussen

Irene Murphy (Irl), Niamh Lawlor (Irl),

Informatie en inschrijven: Dienst Kuituur 02/ 629.23.25/26 

Data: Wekelijks, behalve in de vakantieperiodes Plaats: Galery'

Prijs: 500 BEF voor VUB studenten en personeel, 1.500 BEF voor werklozen,
2.500 BEF voor alle anderen, De Zangfaculteit is gratis

Don. 7 oktober om 19u openen de creatieve ateliers weer de deuren.
Je kan de verschillende atelierruimtes bekijken en je vrijblijvend informeren 
bij de monitors. Definitief inschrijven kan natuurlijk ook. Wij verwachten je 
in Galery1.

DE ZANGFACULTEIT
Al wie een (al dan niet stille) zangambitie koestert kan die tot volle ont
plooiing laten komen bij de Zangfaculteit. De Zangfaculteit is een vierstem
mig koor dat in oktober '92 van wal stak. Nu reeds heeft ze menig succesvol 
optreden achter de rug (zwembad optreden, aula-concerten) alsook een eigen 
opname. In het repertoire vind je naast de traditionele studentenliederen 
ook nog originele composities uit de Renaissance en hedendaagse experi
mentele muziek met stemimprovisaties. Dit wil nog niet zeggen datje een 
volleerd zanger met een schat aan muzikale voorkennis moet zijn om mee te 
doen. Iedereen die graag zingt is welkom.
Dinsdag van 19 tot 21.30u, Jan Goovaerts, dirigent 

Z w a r t /w it  fo to g r a f ie  - V a n  o p n a m e  to t a fd r u k  ?
Een cursus vooral gericht op de praktijk zowel voor beginners als voor 
gevorderden.Tesamen een pakket samenstellen van onderwerpen om indi
vidueel of in groep uit te werken.
Maandag 8i Donderdag van 19 tot 22u, Pieter Plasschaert, monitor 

M id i  &  A u d io  A te lie r
We gaan met twee snelheden werken: (i) praktische initiatie in de basiscon
cepten van midi en audio (sequencing, sampling, MAX, mixing en productie) 
op Macintosh computer, Studio Vision software en Akai sampler; (ii) Mensen 
die reeds voldoende ervaring hebben opgedaan het vorige jaar kunnen con
crete projecten uitwerken.
Periode: af te spreken met de monitor. Bob Coecke - 
bocoecke@vub.acbe

M o d e lte k e n e n
De bedoeling is niet het modeltekenen aan te leren zoals dat op een acade
mie gebeurt Hier krijgt iedereen gelegenheid het tekenen op zijn manier te 
beleven en het model te benaderen vanuit zijn eigen sensibiliteit. Een voor
afgaande vorming op teken- en schildergebied is zeker geen vaste vereiste. 
Er kan zwart-wit worden gewerkt of in kleur, op groot of klein formaat. 
De begeleiding wil vooral instaan voor het opvangen van bepaalde vragen en 
tracht zich zoveel mogelijk te onthouden van categorische waardeoordelen. 
Wat beoogd wordt: de verruiming van het visuele, en de mogelijkheid om die 
verbeterde visualiteit om te zetten in beelden, koherent met de visie en 
gerealiseerd in een bewuste en gefundeerde beeldtaal.
Dondererdag van 19 tot 22u, Oswald Kuijken, monitor

T h e a te ra te lie r
Acteren is niet alleen maar in de huid proberen te kruipen van een perso
nage. Het gaat om het gebruiken van je lichaam en stem als instrument 
tegenover een publiek. De basis hiervoor is improvisatie. Het theaterate
lier mikt vooral op het ontdekken en uitbuiten van je mogelijkheden, 
eerder dan het doorspelen van een aantal technieken (waar je in het 
hedendaagse theater toch al niet ver mee komt). Het spelplezier staat 
voorop; ook als het serieuze, zware kost is moet het lekker zijn.
Maandag van 19 tot 22u, Ronald Geerts, monitor

M u z ie k a te lie r
Begeleid repeteren biedt de mogelijkheid om je vaardigheden als groepslid 
te vergroten, zowel in het repetitiekot, op het (vrij) podium als achter de 
schermen. Speciaal voor de muzikanten en bands die eindelijk eens naar 
buiten willen komen.
Maandag van 19 tot 22u, Jurgen Surinx, monitor

http://www
http://www.oysterrecords.be
http://www.sonymusic.be/
mailto:tmatthij@vub.ac.be
http://salsa-en-vivo.8m.com/
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