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DE MOEIAL
tweewekelijkse tijding van en voor vub-studenten

imperialisme
Het ts een grof schandaal. De hele op de 
VUB geïnstitutionaliseerde studentenbeweging 
wordt gekolonialiseerd door specim en van 
de Com m unicatiewetenschap. De voorzitter 
van het BSG; ook wel Billie Durf genaamd, 
s tudeert Com m unicatiewetenschap. De Alge
meen Coördinator van De Moeial, beter 
bekend als VoL, z it ook al in die studierich
ting. In de Sociale Raad m aakt men het 
helem aal te  bont: zowel de voorzitter, Gouble 
voor de vrienden, als ondervoorzitter De 
Ruyck zljn Com m unicatie wetenschappelijke 
exem plaren. Vrij Onderzoek ls het laa ts te  
nog niet lngenomen bolwerk. M aar ln het 
VO-bestuur herkennen we toch ook ook een 
Com m unicatiewetenschapper. Let maar op, 
VO'ers, voor je het weet z it ook die op 
het voorzltterspostje! De m achtsdrang van 
die comm unlcatiejongens en -m eisjes lijkt 
wel onstuitbaar.

Frans

Een doodskist voor... e d i t o
Het Regionaal Aktie-KcmLtee tegen de 
regeringsmaatregelen 
heeft besloten ora aan de SoR te  vra
gen in 1906 deficitair te  verken. Ekis 
meer geld u it te  geven dan er in de 
schatkist z it . MLB en ALS, die gei
len op het woordje deficitair, den
ken dat er daardoor op het einde van 
het jaar plots een dag zal komen waa
rop er geen geld meer zal zijn era de 
lonen van het personeel u it te beta
len en dat ook de prijzen in het res
taurant diezelfde dag nog zullen 
stijgen. Nog a ltijd  volgens de logüca 
van ALS en MLB zullen personeel en 
studenten daarop reageren en massaal 
in staking gaan. Een revolutionair 
klimaat is  geschapen.

Een kleine zestig man is al behoorlijk wat volk voor een rouwstoet 
maar voor een studentenbetoging is het maar magertjes. Ook 
al is die betoging dan van vorm een rouwstoet. De betoging was 
maar één elem ent in de rij van de studentenakties die de twee 
vorige weken plaatsvonden. En als alles goed gaat zullen er de 
volgende weken nog meer akties doorgaan.

ROUWBANDEN EN DOODSKISTEN.

Zoals hierboven reeds gezegd werd was de op
komst voor de betoging tegen de regeringsm aat
regelen van 5 februari niet erg  groot. Ondanks 
de duizenden p am fletten  die e r  toe  hadden 
opgeroepen. Misschien was de betoging iets 
te  vroeg gepland om veel sukses te  kennen.
Toch werd de optocht naar het bureau van 
de regeringsafgevaardigde in de Huysmanslaan 
een vrij vrolijke bedoening. Alleen al door de 
blunders die begaan werden.

De rouwstoet werd vanaf de aanvang voorafge
gaan door tw ee zw aantjes en gevolgd door een 
m et een tien tal rijksw achters volgepropte combi. 
Te veel eer, het was als de begrafenis van 
een m inister. Een m inister van onderwijs mis
schien? D esalnietem in werd het aantal deelne
m ers van de s toe t door de aanwezigheid van 
de rijksw achters toch m aar to t zeventig opgedre
ven.

Na de zw aantjes kwamen vier studenten met 
een doodskist. Het was een begrafenis- en geen 
k rem atiestoet. Een doodskist als symbool voor 
de teloorgang van de dem okratisering van het

onderwijs is veel duidelijker dan een kleine 
urne m et as. En het feit dat deze symboliek 
vooral voor de katholieke Coens begrijpelijk 
moest zijn zal e r  wel voor iets  tussen gezeten 
hebben. Alle deelnem ers aan de rouwstoet, 
de rijkswacht uitgezonderd, hadden trouwens 
een rouwband om en er werd m aar één vlag 
m eegedragen. Een zw arte. Het Regionaal Sekre
ta r iaa t had beslist dat er geen vlaggen van 
politieke groeperingen m ochten m eegevoerd 
worden (Rood-geel past nlet ln een begrafenis
stoet.) Het was een betoging van het Aktiekomi
tee  en dus van alle studenten.

Het was al lang geleden dat studenten nog 
eens gingen betogen (en een goeie betoging 
vereist regelm atig oefenen). Misschien da t er 
daardoor een aantal organisatorische blunders 
gem aakt werden. De ee rs te  kemel werd geschoten 
tijdens de voorbereiding van de betoging. Het 
sek re tariaa t had een verkeerde route aangevraagd 
zodat de s to e t zelfs niet bij het gebouw van 
de regeringsafgevaardigde geraakte. Pas toen 
de betoging al op de terugweg was beseften  
de studenten hun miskleun. Na een korte*diskus
sie m et de kommandant van het begeleidende 
peloton rijksw achters, mocht de toch t, mits

een kleine korrektie, nog eens over gedaan 
worden zodat het doel toch nog bereik t kon 
worden. Sinds de rijkswachters zelf een keer 
zijn gaan betogen staan ze veel inschikkelij
ker tegenover andere betogers. Betogen schept 
een band.

Een tw eede blunder was het vooraf verw ittigen 
van Anita Van D erspeten, de regeringsafgevaar
digde. Die had de dag voordien telefonisch 
beloofd dat, alhoewel ze zelf niet aanwezig 
kon zijn, er toch Iemand de betogers zou ontvan
gen. Maar die iemand had het zekere voor 
het onzekere genomen en het hazepad gekozen. 
R ijkswacht, betogers en doodskist stonden elkaar 
te  verdringen in het voortuintje m aar de deur 
b leef gesloten. Niemand thuis! Gelukkig maar 
want de brief die de studenten wilden overhandi
gen was ook al niet te  vinden.

Terug op de kampus gingen de onverm oeibare 
rouwenden naar de vergadering van de onderwijs
raad. Ergens zou men toch wel naar hen willen 
luisteren. Met de doodskist naar de vierde ver
dieping van gebouw M. De eisen werden toen 
daar m aar voorgelezen en alle leden van de 
Raad tekenden de p e titie . Allen, behalve profes
sor Locuffler die toen de studenten aangekondigd 
werden, heimelijk wegvluchtte via de tweede 
uitgang van de raadzaal. Voorwaar, een weinig 
mooie houding voor iemand die op he t rektor- 
schap aast.

Vervolg op pag. 3, onder de tite l 
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De werkelijkheid laat zich echter 
niet zo makkelijk in zulke krakkemik
kige gauchistische schema’s inpassen. 
Als de Sociale Raad d it jaar meer 
geld uitgeeft dan ze in fe ite  bezit 
dan heeft dat pas gevolgen op half— 
lange termijn. Bén ding is  zeker, 
zelfs indien er deficitair gewerkt 
wordt zal er op het einde van 1986 
toch niet zo'n dag komen dat plotse
ling de lenen niet meer uitbetaald 
kunnen worden of dat ineens de prij
zen van het restaurant verdubbeld 
worden. Deficitair werken betekent 
dat raen in '87 a ls  de balans van 1986 
gemaakt wordt een overschrijding van 
de opgemaakte begroting zal konstate- 
ren. Het tekort zal dan moeten opge
vangen worden door de reserves van 
de Sociale Sektor. Geld dat normaal 
achter de hand gehouden wordt voor 
als er zich onvoorziene zaken voor
doen, bijvoorbeeld als het kultuur
kaffee afbrandt kan het met geld van 
de reserves ormiddellijk heropgebouwd 
worden zonder de uitbetaling van de 
verzekeringspremie te moeten afwach
ten. Indien deze reserves opgebruikt 
worden ora een deficiet te  dekken dan 
valt een enorme zekerheid weg.

Wellicht zal b ij deficitair werken 
de Raad Van Beheer wel ingrijpen door 
de SoR haar bevoegdheid te ontnemen 
en bezuinigingen, zoals het doordruk
ken van stijgingen van maaltijdprijs 
en kothuur, door te voeren. Maar die 
bezuinigingen zullen, de Raad Van 
Beheer is  ook niet op zijn kop geval
len, uitgesoBerd worden over het hele 
jaar 1987. De revolutionaire D-day 
waarvan AIS en MB dromen zal er 
aldus niet komen. Geleidelijke p rijs
verhogingen veroorzaken apathie, geen 
revolte, laat staan revolutie.
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SoR in egelpositie EraSHlUS
Op 23 januari ging de nieuwe Sociale Raad echt aan de slag. 
Hadden de raadsleden het de week voordien, met de installatiever
gadering, nog kalmpjes aan kunnen doen dan moest met de tweede 
SoR een 18-punten-agenda afgewerkt worden. Voor de nieuwe 
studentenafgevaardigden dus eigenlijk de vuurdoop, die weliswaar 
snel en zonder veel moeilijkheden afgehandeld kon worden. "Zonder 
veel moeilijkheden" in de zin van "zonder veel onenigheid" want 
met de door Martens VI in het vooruitzicht gestelde blokkering 
van de sociale toelagen ziet de toekomst er voor de SoR bepaald 
niet rooskleurig uit. Misschien moet de Sociale Raad wel in een 
egelpositie gaan liggen.

Alvorens aan de e rnstige punten te  beginnen 
moest eers t nog kom af gem aakt worden met 
een ludieke u itloper van 1985. Op het einde 
van vorig jaa r  had de SoR -voorzitter door middel 
van een volmachtsbeslisslng de technische dienst 
de opdracht gegeven voor sneeuw te  zorgen 
in de Franse Alpen, waar op dat ogenblik enkele 
VUB-studenten m et de handen ln he t haar en 
de skles nutteloos aan de voeten ongeduldig 
zaten te  wachten op wat w intersport. Opdat 
alles w ette lljk  in orde zou zijn moest de Raad 
deze volmachtsbeslisslng m et terugwerkende 
kracht goedkeuren. Niemand vroeg de stem ming 
aan en zodoende w erd de beslissing eenparig 
goedgekeurd. Zelfs het weinig dem okratisch 
systeem  van de volmachtsbeslissingen werd 
door de studenten nlet aangeklaagd. Had de 
voorzitter nu nog Wilfrled M artens geheten.

De SoR.-ondervoorzitter met ver
zopen ogen: G eert Deruyck. Neo
fiet, net zoals Verhofstadt.

Heel wat belangrijker was de daaropvolgende 
bespreking van de aangekondigde regeringsm aatre
gelen inzake onderwijs. Eerst was het woord 
aan Willy P ieters, hoofd van de financiële dienst, 
die de financiële Implikaties van de blokkering 
van de sociale toelagen voor de VUB uit de 
doeken deed. Hierop besliste de SoR zich princi
pieel ach te r  de acht strijdpunten van het N atio
naal aktiekom itee te  p laatsen. Met name:
- Tegen de indeksatie van de Inschrijvingsgelden.
- Tegen de blokkering van de sociale toelagen.
- Tegen de beperking van studenten in bepaalde 
fakulteiten.
- Tegen rationalisa tie  van Hoger Onderwijs 
Buiten de U niversiteit.
- Voor een gelijke berechtiging van HOBU en 
Unlf, ook sociale toelagen voor HOBU.
- Voor indeksering van de studiebeurzen.
-  Tegen dienstplichtverlenging.
- Tegen de verlenging van de wachttijd .

Ook w eigert de Sociale Raad voor 1986 de 
gevolgen van deze blokkering rech tstreeks ten 
laste te  leggen van de studentenbevolking. Dit 
betekent da t indlen de regering (via volmachten!) 
de bezuinigingsm aatregelen doorvoert de SoR 
ergens anders geld zal m oeten vinden om het 
alzo on tstane tekort aan te  zuiveren.

De aangekondigde m aatregelen zijn ech te r nog 
geen wet en daarom  vinden de SoR-studenten 
dar de "vrijzinnige vrienden in de regering maar 
eens aangesproken m oeten worden" (zouden 
ze daar Verhofstadt mee bedoelen). Ook werd 
er lO.OOOfr voorzien om de studentenakties 
tegen de doorvoering van de plannen te  financie
ren.

Of studeren in het buitenland

Binnen 5 jaar zal 10% van de studenten een jaar lang in het 
buitenland kunnen studeren, zonder dat jaar achteraf in Belgenland 
te moeten overdoen en zonder zich daarvoor helemaal blauw te 
betalen. Ongelooflijk? Toch waar! En dat dankzij het 'Erasmus-pro- 
jekt', een in itiatief van de Europese Gemeenschap.

Maar als de sociale toelagen een fikse knauw 
krijgen, zouden e r  wel eens stem m en kunnen 
opgaan om geld van bulten de universiteit, 
om geld van bedrijven, aan te  trekken. Voorlopig 
lijkt de SoR daar nog helem aal nlet aan te  
denken. Een voorstel van de NV. Video-Adverti- 
sing om in het restaurant 4 videoschermen 
te  plaatsen werd afgewezen. Op die schermen, 
zoals die sinds enige tijd  al in verschillende 
gro te  sta tions te  begapen zijn, had dan publici
te it  (J) en anim atie (34) gekomen. In ruil had 
de Sociale Sektor een percentage van de rekla- 
m e-opbrengsten gekregen. Sommigen zullen 
zich herinneren dat er voor een paar jaar reeds 
een gelijkaardig eksperim ent geweest is. Toen 
werden e r  in het restau ran t dienstbladen met 
reklam e-opschriften gebruikt. Dit heeft toen 
ech te r  niet lang geduurd en sindsdien is er 
geen sprake van geweest m eer geweest van 
enige vorm van publicitaire tussenkomst in 
de Sociale Sektor. De videoschermen komen 
er dus (voorlopig) niet. De VUB-studenten zullen 
dus voorlopig naar het C entraal S tation moeten 
gaan willen ze, misschien met een een Big 
Mac in de hand, naar flauwe visuele junk staren. 
Van heel andere aard was het probleem van 
ISAVUB. Deze vereniging voor buitenlandse 
studenten haaide al verschillende keren De 
Moeial vanwege de troebelen met voorzitter 
Audrey Van Zijl. Volgens de sta tu ten  van de 
vereniging kan de ISAVUB-voorzitter alleen 
een niet-Belgische VUB-student zijn m aar bij 
haar verkiezing in oktober had Van Zijl haar 
Belgische nationalite it verzwegen. Meer nog, 
ze had pertinent beweerd niet-Belgische te  
zijn. Dit en andere verwikkelingen m aakten 
dat het ISAVUB-bestuur dat Van Zijl b leef verde
digen verzeild  raak te  in een web van leugens 
wat voor heel wat wrevel zorgde bij de Foreign 
Students. De Sociale Raad wou dit hele cirkusge- 
beuren nu eindelijk een halt toeroepen en beslis
te , alhoewel het heel ongewoon is dat de SoR 
zich m engt in aangelegenheden die eigenlijk 
BSG-terrein zijn, dat of Van Zijl als voorzitter 
a ftreed t of dat de s ta tu ten  van ISAVUB tijdens 
de algem ene vergadering gewijzigd worden.

Men heeft ooit geprobeerd om Europa 'langs 
de bovenkant' 1 te  maken. Dat is nlet helem aal 
gelukt. Tegenwoordig tra c h t men het zelfde 
te  doen m aar dan vanuit de basis. De bedoeling 
is 'Europeërs te  kweken ln plaats van bijvoor
beeld 'Belgen' of erger nog 'Vlamingen'. De 
EG lanceerde een aantal program m a's die er 
toe m oeten bijdragen dat er ooit zoiets als 
een 'Europese geest' te  voorschijn komt, ERAS- 
MUS is 1 van die program ma's.
Wil men komen to t een zinvolle samenwerking 
tussen mensen uit verschillende landen van 
de EG, dan is het beslist nodig dat die mensen 
inzicht hebben in de ekonomiese en sociale 
strukturen  van hun buurlanden. De EG denkt 
zo'n kennismaking te  vergemakkelijken door 
aan studenten de kans te  geven een Jaar lang 
ln een ander_ EG-land te  studeren. Dat jaar 
moet een geïntegreerd stuk worden van het 
studiepakket en hoeft dus nlet m eer te  worden 
overgedaan in de thuishaven. Die kans zal open 
s taan voor universltalren, zowel als studenten 
van he t niet-universitair hoger onderwijs (HOBU). 
Op Europees nivo wordt daar immers geen onder
scheid tussen gem aakt, i t t .  België. Konkreet 
s taa t ERASMUS voor een heel groots opgezet 
uitwissellngsplan voor studenten, m aar ook In 
beperkte m ate voor het onderwijzend personeel.

IN DE TIJD VAN ERASMUS DEED 
MEN VERSCHILLENDE UNIVER
SITEITEN AAN.

De SoR.-voorzitter Eric Goubin
Als laa ts te  punt kwam ook De Moeial aan bod. 
De redaktie  had net na de K erstvakantie een 
eis  van de Nationalistische Studentenvereniging 
ontvangen om een rech t van antwoord te  publice
ren. De artikels  die in De Moeial verschenen 
waren naar aanleiding van hun strooptochten 
op de VUB-kampus waren het NSV-bestuur in 
het verkeerd keelgat geschoten. Vandaar hun 
eis  (het verbieden van De Moeial had hen mis
schien m eer gelegen m aar in België gaat dit 
sinds veertig  jaar niet makkelijk meer). De 
M oeialredaktie vertik te  het dus van kostbaar 
papier te r  beschikking te  stellen  van bruine 
praa tjes en bracht ie SoR hiervan op de hoogte. 
Bovendien werd gevraagd of de Sociale Raad 
De Moeial m oreel en desnoods financieel wilde 
steunen mocht het to t een juridisch steekspel 
komen. De afwijzing gebeurde trouwens niet 
onbezonnen. De NSV'ertjes hadden zowat alle 
gerechtelijke  regels die bij een rech t van an t
woord gelden over het hoofd gezien. Zo zie 
je m aar...

Sorge

In de tijd  waarin Erasmus leefde was het ge
bruikelijk dat men op een vrije manier verschil
lende universiteiten aandeed. Daar haalde men 
dus de inspiratie voor het European Community 
Action Scheme fot the  Mobillty o f Unlverslty 
S tudents. Het zou evenwel van g ro te  naïv iteit 
getuigen Erasmus' studiestijl zomaar m et de 
onze te  vergelijken. Veranderde socio-ekonomlese 
toestanden heet dat. In Erasmus' tijd  was er 
slechts 1 onderwijstaal: Latijn, 1 Europese kui
tuur en 1 religieus systeem. Ook de stand van 
w etenschappelijke kennis was overal min of 
m eer dezelfde. De verscheidenheid op precies 
die punten die we nu in Europa aantreffen , 
leent zich u ite rst slecht om zo m aar van de 
ene unief naar de andere te  zwerven. Men 
stu it op enorm e praktlese problemen. Nemen 
we de taal. Welke student zal het aandurven 
om naar Griekenland, Portugal o f Denemarken 
te  reizen om er zich in een mum van tijd de 
daar gesproken taal eigen te  maken? Het ls 
te  verw achten dat ERASMUS 1-richtingsverkeer 
in de hand zal werken, ten  voordele van de 
'w ereld talen '. Vooral unlverslteiten in Engeland 
en Frankrijk en misschien ook Duitsland en 
Spanje zullen studenten uit andere EG-landen 
aantrekken.
De problemen situeren zich eigenlijk al veel 
dich ter bij ons. Het ERASMlIS-plan ls bijvoor
beeld in strijd  m et de Belglese wetgeving op 
de taa l. De wet ligt dog dw arser ln verband 
m et de wetenschappelijke graden. Het is nodig 
om in eigen land HOBU en unief gelijk te  stellen 
willen we ooit op een degelijke m anier mee
draaien ln het uitwisselingsprogramma. Een 
c red it dat Je bekwam op HOBU zou op Europees

nivo toch evenwaardig zijn aan een c red it van 
een unief. Voor de Belgiese wetgever blijft 
'c re d it' trouwens een vet taboe-woord.
Europese verschillen op het gebied van studiepro
gram m a's zijn waarschijnlijk nlet te  onderschat
ten. Denken we aan de tegenstelling tussen 
het kontinentale Romeins Recht en de Britse 
Common Law. Toch zou die tegenstelling enorm 
verrijkend kunnen zijn. Men kan zich de vraag 
stellen  o f het bekomen van 1 Europees rechts
ste lsel ook m aar denkbaar Is als men nooit 
m et beide system en heeft kunnen kennismaken.
De kulturele en UnguTstiese eigenheid van het 
gastland zal overigens fan tasties interessant 
zijn voor de studenten le tte ren  en wijsbegeerte. 
Die nieuwe kuituur en taal zou een wezenlijk 
deel kunnen uitm aken in de program m a's filologie 
en (kunst)geschiedenls.
Maar ook de andere fakulteiten hoeven niet 
buiten spel te  blijven. De 'internationallserlngs- 
drang' zet zich hier al langer door. Bepaalde 
llcentlaatskursussen in de geneeskunde worden 
bijvoorbeeld in het Engels gedoceerd.

En wie zal dat betalen? Studeren in het buiten
land is duur. Een belang; ijke rem op de mobili
t e i t  van de studenten Is dus een financiële. 
De EG zal daarom ekstra  studiebeurzen ultrei- 
ken. Er wordt een onderscheid gem aakt tussen 
'p a rtië le ' beurzen te r  waarde van 2 0 0 0  ECU

(♦ 90000 Bfr.) en 'volledige' beurzen van 5000 
ECU_(+ 225000 Bfr). In 1987 zuilen reeds 5000 
partiële  beurzen worden ultgerelk t, en het aantal 
loopt snel op: ln 1988 worden he t e r  10000, 
ln 1989 25000, ln 1990 70000, In 1991 110000 
en vanaf 1992 zijn he t er 150000. In 1989 zullen 
reeds 2500 volledige beurzen worden u itgereikt. 
Let wel: dit loopt over de hele Europese ge
m eenschap. Belgie te l t  daar voor 6% ln mee, 
en heeft dus recht op zo'n 9000 p artiële  beurzen 
per Jaar. De gemiddelde studieduur bedraagt 
hier 4 Jaar, dus m aakt elke student een kans 
om bij de 36000 studenten te  horen die ln de 
loop van zljn studieduur over de grens worden 
g ezet. ___

"JOINT STUDY PROGRAMME"

H et ERASMUS-programma zal tevens proberen 
de re la ties tussen de verschillende unlverslteiten 
te  versterken op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek. Het uiteindelljke doel van dat opzet 
ls de opbouw van een 'Europees netw erk ' van 
onderwijsinstellingen. Daarin kaderen nog enkele 
andere program m a's van de EG, zoals COMETT 
(een samenwerkingsprogramma tussen unlverSltel- 
ten  en de industrie op een Europees nivo) en 
ESPRIT (Europese samenwerking voor w etenschap
pelijk onderzoek).

ERASMUS wil ook onderwijzend personeel uitwis
selen. In dat opzicht ls het een uitbreiding 
van het reeds bestaande 'J o in t  Scudy P ro -  
gram m e', een reeks trila te ra le  akkoorden voor 
de uitw isseling van professoren.

Op de VUB zal nog hard gewerkt m oeten worden 
als we op een volwaardige m anier willen deelne
men aan ERASMUS. In de e e rs te  p laats betekent 
dat stapels programma-wljzlglngen. Maar de 
wet legt ons bij het sam enstellen van onderwijs
program m a's een boel verplichte vakken op. 
Het zal moeilijk zijn om die verplichte vakken 
in een ander land op een andere unief te  laten 
volgen. Een doorvoering van het 'modulair' 
systeem  zou misschien voor oplossingen kunnen 
zorgen. Het voorziet in m eerdere afgew erkte 
gehelen binnen I akadem lejaar (zoals aan de 
UIA). W ettelljk verplichte vakken kunnen ln
1 afgerond sem ester (mét eksamen) worden 
gepropt, vakken die niet w ettelijk  verplicht 
zijn of keuzevakken kan je dan net zo goed 
in een ander EG-land volgen. Nog gemakkelljker 
zou het zijn indlen de wetgevtng terzake zou 
versoepelen. Belangrijke vakVen die nu verplicht 
heten, kunnen dan eventueel wel In he t buiten
land worden gevolgd, indien de profs van de 
verschillende unlverslteiten m aar voldoende 
vertrouwen ln eikaars kunnen zouden stellen. 
ERASMUS geeft de universitaire gemeenschap 
eigenlijk prim a argum enten om druk uit te  
oefenen op de wetgeving.

HET ARRIVISME VAN DE PROFS 
MAG NIET ONDERSCHAT WOR
DEN

Toch is ERASMUS slechts een 'verzoek ' van 
de Europese Gemeenschap. Het ls zeker geen 
afgew erkt programma. De eigenlijke voorstellen 
en Initiatieven zullen van de unlverslteiten 
zelf moeten komen. De ultwissellngs- en op- 
vangsm odalltelten voor studenten moeten in 
nieuwe, zo mogelijk geaktualiseerde program ma's 
worden ingebouwd. Met die voorstellen zal de 
unief zich uitelndelijk naar de EG richten. Aan
vaardbare program m a's zullen zelfs lichtjes 
gesubsidieerd worden door de EG.

Wie zal de voorstellen voor de VUB formuleren? 
De Onderwijsraad heeft al opdracht gegeven 
aan de verschillende fakultleten  om een Inven
ta r isa tie  te  maken van welke mogelijkheden 
er al bestaan. Het nieuwe program ma van de 
Germaanse s ta a t sterk  m its enkele kleine aanpas
singen. Studieprogram m a's die echt dwars liggen 
zouden m oeten gewijzigd worden. Daar wordt 
het moeilijk: de Inertie van onderwijskolossen, 
het arrivism e van profs mag nlet onderschat 
worden. Vergeet niet dat Je als student belangrij
ke impulsen kan geven naar de fakulteitsraad 
toe. ERASMUS zal zeker nlet ln de laa ts te  
plaats van de studenten afhangen. G eïnteresseerd? 
Kijk eens of jouw fakulteit al is wakker ge
schrokken.

AV.
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Heer Krolpuyt en zijn-Dol mens Hln Rouw

Vervolg van pag. 1
De ak tie  van 13 februari, de week nadien, was 
van een to taa l andere aard. Voor die woensdag 
waren e r  door het Regionaal A ktiekom itee borden 
gemaakt die de s ituatie  ln 1990 op de VUB 
moesten voorstellen Indlen de m aatregelen  door
gevoerd zullen worden. Voor elke dienst van 
de Sociale S ektor was een bord gem aakt. Bijvoor- 
béeld:
- Stond e r  voor het kultuurkaffee: "geprivati
seerd" en daarbij een lijst m et de prijzen van 
konsumpties die nu nog vrij goedkoop zljn maar 
die je dan alleen maar voor veel geld zal kunnen 
krijgen
- In het restaurant hing een bord waarop stond 
dat een m aaltijd  180 frank kost
-  De Vubtiek zal ook geprivatiseerd  zljn, m et 
alle gevolgen van dien
- Dienst Kuituur en de Sportdienst zullen afge
schaft zijn
- enz...
Uitleg bij de borden werd verschaft door leden 
van het Aktiekom itee die nog m aar eens pam
fle tten  uitdeelden.

De bedoeling van deze ak tie  was zoveel mogelijk 
studenten inform eren over de gevolgen van 
de regeringsm aatregelen. Nog steeds lijkt een 
groot deel nog nlet te  beseffen wat er eigenlijk 
op het spel s ta a t.

REGIONAAL AKTIEKOMITEE

De derde vergadering (6/2) van het Regionaal 
Aktiekom itee had m aar een beperkte agenda. 
Het moest vooral een evaluatie  worden van 
de reeds gevoerde akties. Het woordje d efic ita ir 
stak ech te r weer de kop op en de poppen gingen 
terug aan het dansen.

De aktie om trent de 150ste dag w achttijd  werd 
als geslaagd geëvalueerd. De studenten en het 
personeel hadden op 29 januari ln he t restau ran t 
allem aal een dopkaart ln de hand geduwd gekre
gen en de m eeste  hadden die ook nog laten  
afstem pelen aan de geïm proviseerde stem pelloka
len. Het was een ak tie  die n let aan de aandacht 
ontsnapt was.Over de opkom st bij de betoging 
van de dag voordien was het RAK eerder te leu r
gesteld. Men had m eer deelnem ers verw acht. 
Gekonkludeerd werd dat he t nog te  vroeg was 
gew eest om een betoging te  organiseren. Er 
hadden ee rs t nog wat m eer prikakties gevoerd 
m oeten worden. En het ls een feit, deze ludieke 
ak ties kennen wel sukses.
V e rd e r w e rd  e r  ook kort gesproken over het 
speechen in de lessen en op he t praeseskonvent. 
De studentenkringen hebben tijdens de speech 
tijdens het konvent weinig of geen standpunten 
naar voren gebracht. Ze zijn niet voor het 
aktiekom itee m aar e r  ook nlet tegen. Onverschil
ligheid noemt da t m aar sommige politieke groep
eringen horen da t n let graag zeggen.

Tijdens de vorige vergadering van he t RAK 
was er al gediskussieerd geweest over het al 
dan nlet d e fic ita ir  werken van de Sociale Raad. 
Toen was e r  ook een soort kompromls uit de 
bus gekomen da t het volgende inhield: Als de 
blokkering van de sociale toelagen e r  door zou 
komen dan zou de SoR proberen het alzo onstane 
tekort op de begroting (3 miljoen) trach ten  
te  dichten door ergens anders geld te  zoeken. 
In geen geval zouden de gevolgen van zo'n 
tekort ten  laste  van de studenten gelegd worden 
door bijvoorbeeld prijsstijgingen in het restau ran t. 
Om het gat te  dichten zou aan de Raad Van 
Beheer gevraagd worden om 3 m iljoen uit het 
n le t-geaffek teerd  patrim onium , een vetpotje 
da t nog geen vaste  beschikking heeft, over 
te  dragen aan de SoR. Indien de RvB dit niet 
zou doen dan zou de SoR op haar beslissing 
van vorig jaar, om geld te  steken ln het nog 
te  bouwen zwembad (m eer bepaald het sportkafe- 
taria) terugkom en en he t daardoor gewonnen 
geld gebruiken om het tek o rt bij te  passen. 
Dit voorstel was enkel besproken en e r  was 
nog niet over gestem d.
Maar nu kwam het al dan niet d e fic ita ir  werken 
van de SoR weer op de proppen doordat de 
voorzitte r van de A ktief Linkse Studenten kwam 
aandraven m et een reeds u itgetypt voorstel 
waarin de SoR. opgeroepen wordt om defic ita ir 
te  werken. Daarop werd de hele diskussie van 
twee weken voordien nog eens overgedaan. 
ALS en MLB p leitten  voor d e fic ita ir  werken 
om dat op he t einde van het jaa r  dan de gelden 
op zullen zijn en da t de studenten  en he t perso
neel, die door de prijsstijgingen die een logisch 
gevolg zijn van een d e fita ire  begroting konkreet 
zullen voelen wat de regeringsm aatregelen inhou- 
den, au tom atisch  een algem ene staking zullen 
beginnen. M aar als de SoR he t tek o rt opvangt 
door de reserves aan te  spreken zullen de stu
denten veel m oeilijker te  m obiliseren zljn. Indlen 
de akties tegen de m aatregelen niets zouden 
uithalen zou de SoR, als haar geld op zal zijn, 
toch nog snel 3 miljoen aan de RvB kunnen 
vragen. Dit ts volgens ALS en MLB dus het 
ultiem e recep t voor  a. revolutie.
De aanwezige SoR-leden, verscheidene onhafhan- 
kelen en do andere politieke groeperingen kant
ten zich tegen dit voorstel om dat he t in werke
lijkheid nooit zo zal verlopen als de ALS voor
spelt. Indien de Sociale Raad defic ita ir werkt 
dan zal op het einde van het jaar de Raad 
van Beheer haar funkties overnem en. Dat b e te 
kent dat er misschien al prijsstijgingen zullen 
komen m aar he t ls zeker niet zo dat op een 
bepaalde dag al he t geld van de sociale sektor 
op zal zljn en da t dan "floep" alle  prijzen zullen

"Wij leven in duistere  tijden!"
Tegenover een patronaat en een regering die 
enkel de sociale afbraak zien als rem edie tegen 
de ekonomische recessie, on tbreekt momenteel 
een strijdvaardige arbeidersbeweging, die zich 
bewust is van haar kracht om een halt toe 
te  roepen aan de politiek van inlevering en 
van afbraak van de demokratische rechten 
Een arbeidersbeweging die kontesteert dat, 
om de priveewinsten van de kapitalistische 
ondernem ers veilig te  stellen, aan honderdduizen
den het recht op arbeid en op een levenswaardig 
inkomen ontzegd wordt en wie werkt, zich 
m oet "aanpassen": zijn leven schikken naar 
de noden van de onderneming en vooral geen 
eisen stellen , bek dichthouden 
Een arbeidersbeweging die haar eigen oplossingen 
doordrukt in de richting van een uitbreiding 
van de zeggenschap van de werknemers en 
van de verandering van de doelstellingen van 
een ekonomisch systeem.
Het ontbreken van een dergelijke beweging 
heeft diverse oorzaken, m aar de belangrijkste 
ligt wel tn de bestaande arbeidsorganisatie in 
de bedrijven. De ondernemingen zijn zo gestruk- 
tu reerd , dat zij het persoonlijk in itia tief, de 
persoonlijke ontwikkeling van de werknemer 
en de mogelijke so lidariteit tussen de werknemers 
onmogelijk maken, via hun hiërarchie, hun verde
ling van het werk, hun loonpolitiek, enz...

Het hele beleid in een bedrijf is gericht op 
een maximum winst, een maximum rendem ent, 
en hiervoor m oeten de werknemers zich onder
werpen aan de patronale regels, een onderwerping 
die de werknemers het geloof in zichzelf en 
in de kracht van eensgezinde ak tie  doet verlie
zen.
Voor de hand liggende eisen, voorstellen tot 
verandering, of oplossingen worden op den duur 
beschouwd als "onrf ..\stisch", "onmogelijk". 
"De toestand  is niet g jed , m aar het zou erger 
kunnen zijn."
De angst voor verandering insta lleert zich. 
Sommige bedrijven gaan verder: hun doel ls 
niet alleen dat de werknemers zich neerleggen 
bii de bestaande toestand, m aar dat ze bovendien 
deze toestand  als goed ervaren. Colruyt Is er

daar éèn van. Colrcyt m eet zich een imago 
aan van: "Wij zijn één grote fam ilie, wij strijden 
allen, zowel werknemers als direk tie, voor het 
zelfde doel tegen de boze buitenwereld (konkur- 
ren ten , vakbonden, w etten  die het de werkgevy.

omhooggaan, da t e r  "zucht" geen geld m eer 
ls om de lonen uit te  betalen en dat "pats" 
een heleboel personeelsleden zullen ontslagen 
worden, waarop dan volgens de ALS en het 
MLB studenten en personeel allem aal zullen 
beginnen staken. Neen, Indien er defic ita ir ge
werkt wordt zal de RvB op het einde van het 
jaar het beleid van de SoR overnemen en zacht
jesaan proberen het deflc ie t weg te  werken 
door prijsstijgingen en misschien ontslagen. 
M aar deze m aatregelen zullen niet allemaal 
onmiddellijk doorgevoerd worden. De gevolgen 
van defic ita ir werken zullen pas in 1987 duidelijk 
worden want pas bij het opmaken van de balans 
zal men zien dat e r  ln 86 te  veel geld opge- 
brulkt werd. De RvB zal dan moeten bezuinigen 
op de uitgaven van 87 m aar deze bezuinigingen 
kunnen over een volledig jaar uitgesm eerd wor
den. Van een dag waarop al het geld op is 
zal dus geen sprake zljn. Dat betekent dat 
de "revolutionaire periode" van dewelke ALS 
en _MLB dromen zeker niet op die manier ge- 
kreëerd  zal worden.

Dit alles betekent ech te r nlet dat de tegenstan
ders van het ALS-voorstel aprlorl tegen d efic ita ir 
werken zijn. D efic ita ir werken kan volgens 
hen wel m aar dan alleen op voorwaarde dat 
het gros van de studenten bereid is om door 
ak ties dit beleid te  steunen. Voorlopig kan men 
volgens hen nog nlet over al dan nlet d efic ita ir 
werken beslissen omdat nog nlet geweten is 
welke m ate  de studenten bereid zljn om ak*' 
te  voeren.
In het kort kwamen de twee standpunten er 
dus eigenlijk als volgt op neer: ALS en MLB 
willen dat de SoR d efic ita ir werkt om zo de 
studenten gemakkelijker to t akties te  krijgen. 
Het andere standpunt, onder andere dat van 
de op het RAK aanwezige SoR-leden houdt 
tn dat er pas gedacht wordt aan defic ita ir wer
ken als de studenten al volop en massaal aktie 
aan het voeren zljn.
Na een hevige diskussie over het hele probleem 
werd er gestem d. Eerst over het voorstel of 
het nlet oportuun zou zijn om te  wachten met 
de beslissing to t na 19 februari. Op 19 februari, 
g isteren  dus, was er de bijeenkomst van het 
Nationaal Aktiekom itee, en uit het aantal aanwe
zigen kan dan voor het eerst afgeleld worden 
hoeveel sukses de ak ties tegen de regeringsm aat
regelen wel hebben. Dit voorstel om de beslissing 
nog enkele weken uit te  stellen werd door 25 
tegen 15 stem m en verworpen (1 onthouding). 
Onmiddellijk nadien werd het voorstel van de 
ALS m et 25 stem m en en zonder tegenstem m en 
aangenomen. Er waren 16 onthoudingen.

Het RAK zal dus m et het voorstel om defic ita ir 
te  werken naar de Sociale Raad trekken, maar 
het lijkt weinig waarschijnlijk dat die e r  rekening 
mee zal houden aangezien het o.a. SoR-studenten 
waren die vonden dat de beslissing voorlopig 
nog moest uitgesteld worden.

P iet Grijns

moeilijk maken), bij ons heeft iedereen het
goed. "Hier zijn geen m eneren, meneer!", samen,
als iedereen m eedoet aan het "projekt Colruyt" 
kunnen we slagen."

Elk dokument, elk gesprek met een personeelslid 
is erop gericht dit imago te  doen aanvaarden 
door het personeel. De geïnstitutionaliseerde 
leugen dus, want Colruyt verschilt In niets 
van de gewone kapitalistische onderneming. 
De (talrijke) cheffen zwaaien e r  de plak, het 
werk is evengoed hard en vaak afstompend, 
de lonen zijn laag.

Colruyt gaat dus om zijn maximum rendem ent 
te  realiseren een stapje verder: het personeel 
moet zich vereenzelvigen met en houden van 
het bedrijf, zich echt ten  dienste ervan stellen. 
Dit stap je verder betekent dat de persoonlijkheid 
van de werknemer moet veranderd worden. 
Wie nlet "aangepast" is wordt gekraakt of gaat 
e ru it, ongeacht zljn beroepsbekwaamheid.

De syndikale strijd  op een dergelijk bedrijf 
is bijzonder moeilijk want hij moet eveneens 
gericht worden op het blootleggen van het beïn- 
vloedingsmechanisme, op het doorprikken van 
het doordrongen fam llie-idee.

Het uitbreiden van de syndikale aktiemiddelen 
is daarom aangewezen. Vandaar het toneelstuk 
"Crolpuyt en zijn-dol mens", een visuele en 
gedram atiseerde voorstelling van hoe een "moder
ne" d irektie het personeel benadert en er niet 
voor terugschrikt om persoonlijkheden kapot 
te  maken.

Het verhaal gaat over Jaak, die het op zijn 
werk niet m eer ziet z itten  en een nieuwe horizon 
zoekt bij de heer Krolpuyt, een welvarend en 
beloftevol dol-m enexploltant. Algauw moet hij 
ech ter vaststellen dat hij in dit bedrijf, waar 
naar de bewering geen meneren zljn en een 
stim ulerende fam iliegeest leeft, allesbehalve 
met zijn gat in de boter gevallen is,...

HEER KROLPUYT EN ZIJN-DOL MENS 
6 MAART OM 20 UUR IN QD 
ORGANISATIE V.O. EN VVS-SVB

Komeet
De EG wil de banden tussen unlversltelt en 
industrie nauwer aanhalen. Ze h eeft daarvoor 
alw eer een pulk in itia tie f genomen dat de naam 
'COMETT' kreeg : Action Program of the  Com
munlty ln Education and Training for Technology. 
Konkreet wil men een uitwisseling verwezenlijken 
tussen mensen uit de industrie en mensen van 
de universiteit (studenten zowel als onderwijzend 
personeel), m aar dan wel in Europese grote-orden 
: de uitwisseling zal steeds gebeuren naar een 
unief of bedrijf van een ander Europees land 
toe, dit alw eer te r  bevordering van de 'Europese 
g eest' (cf. het ERASMUS-programma, zie elders 
in deze Moeial).
S tudenten kunnen voor een tijdje (6 to t 12 
maanden) als stag ia ir in een buitenlands bedrijf 
worden geplaatst. Het zal vooral om mensen 
uit de technologles-geöriënteerde fakulteiten  
gaan, hoewel het in itia tie f tevens voor studenten 
uit de ESP (vooral management). Rechten, Kom- 
m unlkatlewetenschappen interessante  mogelijkhe
den schept. De bedoeling ls uiteraard  de universi
ta ire  opleiding m et enige realistiese  beroepserva
ring te  vervolledigen.
Leden van het onderwijzend personeel kunnen 
ook een tijdlang naar een buitenlands bedrijf 
worden gestuurd, teneinde hun ervaring op het 
gebied van de industrie (en wel m eteen in een 
Europese kontekst) te  vergroten. Het valt even
wel te  verm oeden dat een dergelijke uitwisseling 
steeds een wetenschappelijk onderzoeks-tintje 
zal hebben, en da t er daarom zal worden gezocht 
naar aansluiting bij een researchprojekt dat 
in een bepaald bedrijf in zwang is. Dat laa ts te  
geld t ook voor het derde luik van de uitwisseling 

die van werknemers, managers en andere 
uit de bedrijven. W aarschijnlijk zullen ze maar 
naar een bepaalde onderwijsinstelling word«i 
gestuurd als ze daar een graantje  kunnen meepik
ken van een daar gebezigd onder zoeksprojekt 
d a t voor hun bedrijf in teressant is.
Wie zal dat alles betalen? Voor studenten schijnt 
er niet zo'n probleem te  zljn op dat punt. De 
EG v erstrek t beurzen van 3500 ECU (ong. 175
000 BFr). Tussen 1987 en 1989 zouden er 10.000 
dergelijke beurzen worden uitgereik t. Voor leden 
van het OP ligt de zaak anders. N iet alleen 
zullen zij veel minder talrijk  worden uitgewisseld 
dan studenten, verder wil de EG slechts 50% 
van die ultw isselingskosten dekken. Kunnen 
leden van het OP zomaar gemist worden op 
de unief? Nee natuurlijk niet. Daarvoor zien 
we ze veel te  graag. Misschien kan men ze 
wel tijdens de akadem ische vakantieperiode 
op bedrijfs-pad sturen? De Franse Antillen maken 
toch deel uit van de EG, nlet?

AV

AGENDA
DONDERDAG 20 FEB.
VRG: pleitoefening in Q (incl. 
receptie en boekenbeurs)
19u: Antwerpia: kaas- en wijn- 
avond.
20u: On Golden Pond (org. KAT) 
VRIJDAG 21 FEB.

lBu: werkgroep Vrij Metselarij 
lokaal Vrij Onderzoek

MAANDAG 24 FEB.
9u45: studiedag gewetensbezwaar
den: L210 (zie elders in de 
Moeial)
19u-21u30: schaakavond: Campina 
20u: FILMS

Ordinary People (org. VUJO) 
in QC
The Wall (org. KEPS)

22u30: 3de jaar TW halfweg-TD 

DINSDAG 25 FEB.
20u: Debat met K. HuysmansT 
totaalweigeraar, in 3B 201 (org. 
Vrij Onderzoek)
21u: zuippartij ten bate van 
lverpatienten in Faculty (org. 
Haegeland)
23u: TD perskring 
WOENSDAG 26 FEB.
20u: LVSV: gespreksavond in

ALS: Alternatieve (???) kantus 
in BSG-zaal 
’3u: TD ALS 

DONDERDAG 27 FEB.
BSG wordt 130 jaar: Uberbayem- 
feesten met Billy als Franz 
Joséph Strauss

Aanvang om 19u met -eten receptie 

VRIJDAG 28 FEB.

15u: werkgroep Vrijmetselarij
in het VO-lokaal
20u30: kroegentocht Antwerpia

MAANDAG 3 MAART

19u: schaakavond Campina
20u: Raiders of the last ark:
in QB (org. JVS)
BSK kantus

DINSDAG 4 MAART

19u: simulatiespel "de bewape- 
ningsdynamiek" inschrijven
50 fr. bij Vrij Onderzoek

WOENSDAG 5 MAART

19u30: Vormingsvergadering rond 
regeerakkoord, (org.MLB in lok. 
4F104)
20u: Groot Starwars debat met 
o.a. de rektor (org; Vredesweek) 
19u30: Mad Max I en a view to 
a kill (org. Antwerpia)

DONDERDAG 6 MAART

20u: Toneel: Heer Krolpuyt en 
zijn-dol mens. QD (org. VVS- 
SVB en vo)
20u: Sexy Lingerieshow (org. 
VW, Voyeurs van de VUB)
23u: TD Campina

VRIJDAG 7 MAART
Gellabal Solvay in Sheraton



4

BRUSSEL
ABSOLUTE KUNST

Om helem aal "in" te  zijn, moet Je tegenwoordig 
tenm inste 3 tite ls  van v ideo-tapes kunnen noe
men. En dan is het n iet de bedoeling dat Je 
er de catalogus van de videoshop op naslaat, 
nee, voor video-art m oet je een inspanning 
leveren. Zoals bijvoorbeeld naar de m eer a rtis tie 
ke video-clips van Talking Heads kijken en 
nadenken over "welke algem een begrepen, want 
archetypische ideeën" z itten  daar nu achter?  
Om het leed wat te  verzachten , kan kollektief 
geconsum eerd worden, en misschien valt het 
allem aal nogal mee ook. Zoals bijvoorbeeld 
de voorstelling "Absolute Kunst" van Onafhanke
lijk Toneel in de Beursschouwburg. "Een video-ex- 
positie m et video-vragen; van de toeschouwers 
wordt verw acht da t ze "een aantal mooie boeken 
m eenemen". Op 28 februari en I m aart om 
20u30. Goed door m ekaar geschud, ben je dan 
klaar voor:
IS THIS ART?
als één van de vragen die opduiken bij de Moving 
P icture  Mime Show uit GB, m et een nieuwe 
portie absurde rituelen , "The Com pleat Berk", 
waarover dit cryptogram : "Anclent Egyptians...- 
tapdancing wlndowboxes...BUT IS THIS ART?" 
4,5,6,7,8 m aart, om 20u30 in de Beursschouw
burg.

KVS: 2de p lateau

moeder van René Verheezen.

Moeder m oet de wijde wereld in om een spel 
te  spelen waarvan zlj de regels niet kent. Die 
wereld blijkt e c h te r  bevolkt m et mensen die 
van haar willen profiteren , of die teveel m et 
zichzelf overhoop liggen om haar te  kunnen 
helpen.
Moeders d iepste natuur is: 'zo rgen ', en daar 
heeft niemand behoefte  aan. Een vriendin pro
beert haar ogen te  openen voor de werkelijkheid, 
m aar de werkelijkheid is zo treu rig  dat m oeder 
weigert, en in een  waan vlucht, 
to t 2 m aart, elke wo, do, vrij en za om 20u30, 
zo om !5u. in he t BKT, Kapellem arkt 8, 1000 
Brussel.

CONCERTEN

QUILPAYUN, Ancienne Belgique, 27 februari. 
YOOKO ONO, VUB, 28 februari 
THAT PETROL EMOTION, Ballroom Ancienne 
Belgique, 4 m aart.
JOHN SURMAN en ALBERT MANGELSDORFF, 
Le Travers, 6 m aart.
MONTY ALEXANDER TRIO, Brussels Jazz 
Club, 7 m aart.

HORA EST
Het uur ls aangebroken da t ook de KVS zich 
van een dreigende atoom oorlog bewust wordt. 
'N teken aan de wand? In elk geval m oet Je 
het geachte  publiek n iet te  veel schokken, want 
volgens de goede trad itie  vernem en de personages 
het bericht tijdens een gezellig fam iliefeestje . 
Tot 16 m aart in de KVS, L akenstraat, 1000 
Brussel.

T oulouse-Lautrec
In Frankrijk ln zljn eigen tijd  verguisd, kon 
Toulouse-Lautrec wél ln Brussel, en m et het 
nodige succes ten toonstellen . Dat was ln 1888, 
op het Salon van de Twintig. Het is nog nlet 
helem aal duidelijk welke werken e r  precies 
naar de Passage 44, Kruidtuinlaan, komen, maar 
de gevarieerde produktie van Toulouse Lautrec 
laat zeker een boeiende tentoonstelling toe. 
De sfeer van de Moulin Rouge, In be te re  dagen: 
to t 13 april, dagelijks van Ilu 3 0  to t 18u30 
in de studio van de Passage 44. G ratis  toegang

Persbericht
YOKO ONO.28 februari
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De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep 1986 una
niem (!) uit to t 'Internationaal Jaar van de Vrede’. Dit in itiatief 
komt zeker niet ongelegen. Hoewel er in Europa de laa tste  40 jaar 
geen oorlogen meer werden uitgevochten, is oorlog en geweld als 
oplossing van konflikten een zeer verspreide methode op wereld
schaal. Mee werken aan dit Jaar voor de Vrede is zeker niet u it
sluitend weggelegd aan regeringen en officiële instanties. Ook de 
universiteiten als 'bakens van wetenschap en vrij denken' dienen 
hierin een rol te  spelen. De VUB kende gedurende de afgelopen ja
ren het in itia tief van de 'Vredesdagen' rond de datum van 1 m a a r t. 
Ook dit jaar worden er diverse aktiviteiten op het getouw gezet.
Van verdere initiatieven in dit Jaar voor de Vrede zal de redaktie 
u zeker op de hoogte houden.

Het strategische defensie in itia tie f: Star Wars
Op 23 m aart 1983 verbaasde president Reagan 
de Amerikanen door in een TV-rede zijn visie 
uiteen te  ze tten  over een toekom st, waarin kern
wapens overbodig en nutteloos zouden worden en 
waarbij het 'spook van de vergeldingsstrategie ' 
de wereld zou uitgebannen worden. Door middel 
van een defensiesysteem  dat gedeeltelijk  in de 
ru im te gesta tioneerd  wordt, zouden vijandelijke 
interkontinentale  kernraketten  onderschept worden 
vooraleer hun doelwit te  bereiken.
Een blik op wat deze stra teg ische defensie in
houdt kan inzicht geven in de m ilita ir-stra teg i- 
sche en politieke kontekst van de Amerikaanse 
plannen. S tra teg ische defensie kan gedefinieerd 
worden als : a lle akties, operaties, preventieve 
m aatregelen  en wapensystemen die geintegreerd 
zijn in een verdedigingssysteem  om degevolgen 
van een vijandige aanval of tegenaanval te  be
perken of te  vermijden. Zulk een defensiesysteem  
houdt in : verdediging tegen rake tten , onderzee
ërs, bom menwerpers en ruim tew apens, inlichtingen 
verzam elen, vroegtijdige waarschuwing en bewa
king, passieve verdediging en burgerbescherm ing. 
DE s tra teg ische  defensie zoals die door het SDI 
wordt voorgesteld heeft in ee rs te  instan tie 
slechts betrekking op één gedeelte, namelijk In
terkon tinen tale  Ballistische R aketten  (ICBM). 
O verzicht van de evolutie van het idee van een
stra teg ische  defensie
In tegenstelling to t wat vaak gedacht wordt, is 
het huidige plan geen nieuw idee. Sinds 1957 vol
gen projekten m ekaar op. Dus, in feite  sinds de 
mens zijn ee rs te  stappen in de ruim te ze tte , 
wordt e r  gedacht en gewerkt aan raketafw eersys- 
tem en. Sedertdien kunnen we een 3-tal fasen on
derscheiden. Een e e rs te  fase begon vlak na de 
Sputnik-shock, m et de ontwikkeling van het NIKE. 
ZEUS program ma, m aar dit werd door Robert 
M cNamara afgevoerd ten  gunste van de uitbouw 
van offensieve wapensystem en. Een tweede fase 
begon in 1966 m et het SPRINT-SPARTAN pro
gram m a, dat ln hoofdzaak als een BMD-systeem 
tegen Chinese 1CBM bedoeld was. Ook dit sys
teem  werd door McNamara beperkt om dat het 
goedkoper en e ff ic ien te r  zou zijn om de ICBM 
uit te  rusten m et verschillende nukleaire ladingen. 
Door po litie te  druk vanuit het Pentagon en het 
Congress, werd toch een minimaal raketafw eer- 
systeem  ontwikkeld : het SAFEGUARD-systeem, 
gevestigd in Noord-Dakota. ln het kadqrvan SALT- 
werden ln 1972 en 1974 het aantal ABM-basissen 
beperkt to t 1 met max.100 rake tten , ln oktober 
1975 werd dit raketafw eersysteem  operationeel,

m aar nog in dezelfde maand schrapte het Con
gress de middelen ervoor en werden de SPRINT 
en SPA RTAN-raketten ontm anteld. Al deze ABM- 
system en beschikten en beschikken over nukleaire 
kernkoppen.
Na het einde van SAFEGUARD in 1975 luidde 
president C arte r  in 1977 de derde fase in : door 
de m odernisering van de offensieve Sovjet-kern- 
m acht en door de toenem ende kw etsbaarheid van 
de Amerikaanse ICBM's werden door de adminis
tra tie  opdrachten gegeven om nieuwe mogelijkhe
den te  onderzoeken, waarbij moest gebruik ge
maakt worden van de vooruitgang van de techno
logie. Bij dit laa ts te  werd voornamelijk gedacht 
aan niet-nukleaire varianten op de bestaande 
ABM-systemen (Anti Balistic Missile : om binnen
komende ballistische raketten  uit te  schakelen). 
Toen reeds werd duidelijk gesteld dat voor de 
endo-atm osferlsche in te rcep tie  gebruik moest 
worden gemaakt van "exotische" wapensystemen 
zoals laser- en deeltjesstraalw apens. Verschillen
de BMD-onderzoeksprogramma's liepen reeds tij
dens de C arterperiode, en werden verdergezet 
door de Reagan-adm inistratle. In 1982 kwamen 
ook buitenparlem entaire voorstellen voor nieuwe 
system en, zoals het HIGH FRONTIER-projekt van 
de ultrakonservatleve H eritage Foundation.
De 23-m aart rede van Reagan betekende dus in 
feite  een politieke en flnacièle ondersteuning van 
een reeds aan de gang zijnde wapentechnologische 
evolutie. Een ander belanrijk aspekt van die to e 
spraak was, dat voor het eers t een Amerikaans 
president zich in het openbaar u itllet over een 
zich wijzigende stra teg ische konceptie : de be
staande afschrikkingsdoktrine zou vervangen wor
den door een overlevingsdoktrine waarbij s tr a te 
gische defensie de hoeksteen van het m ilitair 
stra teg isch  beleid zou worden, 
ln zijn stra teg ische dimensie is het SDI een aan
duiding van een zich wijzigende stra teg ische vi
sie bij de m ilita ire  en politieke besluitvorm ers 
in de USA, tem eer om dat e r  van uitgegaan wordt 
dat het rak e taf weersysteem  eveneens door de 
bondgenoten van de USA zou worden overgeno
men, zodat de stra teg ische wijziging een globale 
dimensie krijgt.

vernietigende Amerikaanse aanval en dat het 
nlet meer moest vertrouwen op een systeem  van 
wederzijdse afschrikking.
Amerikaanse experten verkondigden ech ter dat 
dit systeem  niet opgewassen zou zljn tegen een 
massale aanval : de radars waren gemakkelljk 
te  sa tureren  door ze m et m eer doelw itten te  
konfronteren dan ze ln fe ite  aankunnen. Door de 
invoering van MIRV's (meervoudige kernkoppen 
op één ICBM) was dit voor de Amerikanen rela
tie f  gemakkelljk. Daarnaast bleek het systeem 
erg gevoelig te  zijn voor fopobjekten (zoals linten 
zilverpapier) en dat, ondanks de ringvormige aan
leg, niet alle aanvalstrajekten gedekt waren. Als 
gevolg van deze desillusie hoorde men steeds 
minder optim istische tonen uit Moskou om trent 
het ABM-systeem en rond '68 vielen de werken 
aan dit 'GALOSH'-systeem zo goed als s til. In 
1972 tekenden USSR en USA het ABM-verdrag 
waarin men een strenge beperking van rak e tten - 
afw eersystem en overeenkwam. In het begin van 
de Jaren 80 begon de USSR aan de modernisering 
van het GALOSH-systeem rond Moskou. Dit is 
nu het enige operationele systeem  te r  wereld te 
gen ballistische tuigen, m aar het ls zelfs geen 
ernstig  obstakel voor de beperkte kernm acht van 
Fransen en Britten.
Experten uit de USA zijn e r  zeker van dat zij 
een voldoend aantal kernkoppen - onafhankelijk 
van mogelijke Sovjet-verbeteringen -  door het 
systeem  kunnen loodsen. Daarenboven beschikken 
de Russen nog niet over de nodige supercom pu
te rs  en de softw are (programma's) die nodig is 
om een komplexe verdediging tegen een massale 
kernaanval In een korte tijdspanne te  sturen.

Sam envattend kunnen we zeggen dat de Sovjets 
inderdaad aan een stra teg ische defensie van hun 
land werken. Dit defensiesysteem  b estaa t uit ver
schillende komponenten zoals het luchtverdedi
gingssysteem, het ABM-systeem te  Moskou, enz. 
Ze zljn m omenteel let efflc len t genoeg om' een 
afdoende bedreiging te  vormen voor het s tra teg i
sche evenwicht.
Gedwongen als het ware door de interne logica 
van de bewapeningswedloop zal de Sovjetunie als

Yoko Ono, een levende legende, on tsteek t steeds, 
zowel bij haar fans als bij haar verwensers, 
heftige discussies. D it jaa r  doet ze op haar 
Europese toernee Brussel aan, tevens het Jaar 
waarin ze de 20ste verjaardag van haar beruchte 
re la tie  m et John Lennon v iert.
Ze werd geboren in 1934 te  Tokio, m aar verbleef 
in New York. In de avantgardekrlngen, waar 
destijds dadaïstische, m etafysische en poëtische 
tendensen opgang m aakten, verw ierf Ono enige 
bekendheid. Yoko en John, liefde op het eers te  
gezicht, zljn van dan a f  n let m eer te  scheiden. 
Hun verhouding drukt een stem pel op het werk 
en moreel van de Fab Four, waarvan de film 
"Let It Be" een goed voorbeeld geeft. Fans 
en historici hebben de re la tie  to t op het bot 
ontleed en wij gaan ons niet wagen aan een 
conclusie. Er Is sprake van een wederzijds vam- 
oirisme: wat zou e r  gebeurd zijn m et John 
Lennon w i e n  Yoko nlet bestond?
Vanaf de jaren  ’70 -waarschijnlijk onder de Invloed 
van zljn vrouw die hij huwde ln G obraltar, 
wordt John to t boegbeeld van de pacifistische 
beweging gebombardeerd. Men herinnert zich 
wel de 'Happenings' zoals de 'Bed-ln ' te  A m ster
dam, waar het koppel joernalisten over heel 
de wereld aan hun bed uitnodigde.

Yoko en John dweilden daarna samen de poppodia 
a f  m et "Ballad of John and Yoko", "Give Peace 
a Chance" en speelden op het rockfestival van 
Torronto. En dan treed t John solo op, of liever 
m et de P lastic Ono Band. Op de B-kant van 
"Live Peace In Torronto" horen we de eerste  
m uzikale pogingen van Yoko, eerder een 'prim al 
scream ' dan Llverpoolse pop. Men voelt de 
nakende scheiding van de Beatles.
Buiten onsterfelijke klassiekers als "Imaglne", 
m aakt hij samen met Yoko concept LP's zoals 
"Unflnlshed Muslc" en "Wedding Album". Na 
"Rock 'n  Roll" ln 1975 en de verkrijging van 
zijn visum voor Am erika, wijdt hij vijf jaar 
aan het geluk van zljn eigen gezin en de opvoe
ding van Sean. De lange s tilte  rond het beroemde 
koppel wordt gebroken door "Doublé Fantasy. 
Vrijwel onmiddellijk daarna wordt John doodge
schoten door een jonge psychopaat, Davld Chap- 
man, onder de ogen van Yoko en aan de voet 
van de Dakota Building.
D rie maanden na het tragische gebeuren, neemt 
Yoko de plaat "Walking On Thln Ice" op en 
de LP "Season Of Glass". In 1982 verschijnt 
" It's  A lrlght", gevolgd door de com pilatie LP 
"Everyman Has A Woman", waarvoor ze een 
beroep deed op uitstekende componisten zoals 
Elvis Costello. In 1985 onthulde ze een gedenk- 
monument 'S traw berry Fields' in C entral Park 
te  New York; een m editatieplek in de vorm 
van een traan  en opgedragen aan de vreden 
en aan John. Tenslo tte  kwam in decem ber laa ts t
leden haar LP "Starpeace"uit m et als them a 
"I Love You Earth", waaraan Sly Dunbar, Bernie 
Worell, Robbie Shakespeare en Nona Hendryx, 
onder leiding van Bill Laswell, hun medewerking 
verleenden.
YOKO ONO, Vrijdag 28 februari 1986, 20u30, 
Auditoriun Q op de VUB. T ickets kosten 500fr, 
reserv a ties  Ancienne Belgique (02/5125986), 
VUB (02/6412325) en usual recordshops.
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De Russische ontwikkelingen op het gebied van 
een stra teg ische ruim tedefensie

Bijna tegelijkertijd  met de ontwikkeling van de 
In terkontinentale raket (ICBM) ontstond in het 
begin van de Jaren 50 het Idee van een Sovjet- 
rakettendefensie . Dit was vooral een uitdrukking 
van het verlangen naar een e ffek tieve verdedi
ging van de Russische natie. Laten wij niet ver
geten  dat de USSR als geen ander land onder 
W02 geleden heeft. Het was ech te r ook een u it
drukking van de toen bestaande m ilitaire toestand. 
Reeds vroeg werd onder de (al dan niet flktieve) 
dreiging van de Amerikaanse bommenwerpers ge
werkt aan een luchtverdedigingssysteem .
Een toespraak van de m inister van Defensie, 
m aarschalk Mallnovskiy (1959), waarin de nadruk 
werd gelegd op de noodzakelijkheid van een u it
gebreide lucht- en rakettenverdediging was een 
ee rs te  publieke hint naar een specifiek Sovjetpro- 
gram m a voor een rakettenverdediging.
Vanaf oktober 1962 begon zich rond Moskou dui
delijk een ABM-systeem te  vormen. De vastbe
radenheid w aarm ee de S.U. dit systeem  ontwik
kelde valt wellicht te  verklaren door haar geloof 
dat een e ffek tle f ABM-systeem het land in s taa t 
zou stellen zichzelf te  beschermen tegen een

reak tie  op S tar Wars (SDI) warschijnlijk m et een 
eigen aangepast plan op de proppen komen. Al
leszins onvermijdelijk zullen tegenm aatregelen 
zijn die als doel hebben het Amerikaanse ABM- 
systeem  te  mislelden. De USA ondernemen trou
wens nu al gericht onderzoek naar m aatregelen 
die een eventueel Russisch BMD-systeem moeten 
mislelden.
Regeringsfunktionarissen uit de VS vrezen dat 
zowel de Russische ontwikkelingen als het SDI 
eerder een offensief/defensieve wapenwedloop en 
een m eer vijandige re la tie  tussen de twee groot
m achten zullen scheppen dan de beloofede weder
zijdse bescherming.

De Bewapeningswedloop

Indien SDI nlet tijdig gestopt wordt dan zou het 
kunne dat de Russische reak tie  al zo ver gevor
derd is dat een stopzetting  ervan zo  goed als on
mogelijk wordt. Sinds 1966 werkt men ln de 
USSR-defensieplanntng m et 20-jarenplannen. In 
1986 zullen op het 27ste partljkongres de beleids
lijnen to t het jaar 2005 vaagelegd worden.
De ontwikkeling van een defensiesysteem  is ook 
in de SU een onderwerp voor hevige diskussie 
tussen 2 groepen : de konservatieven die een
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De Militaire Dienstplicht
harde lijn tov  het Westen voorstaan en de her
vorm ers die vooruitgang zien door dialoog.
Tot voor kort waren de konservatieven, met 
Tsjernenko, aan de winnende hand. Dit resu lteer
de in een verhoging van het defensiebudget voor 
1984 m et 12% (vanaf 1976 waren verhogingen van 
slechts 2% gebruikelijk). V oortzetting van SDI zal 
de konservatieven wind in de zeilen geven. Ze 
zullen c r  dan waarschijnlijk in slagen om een e i
gen 'S tarw arsk i-systeem ' door te  drukken. Derge
lijk signaal kan ln het W esten enkel bedreigend 
overkomen. Het Am erikaanse Congress, dat een 
rem m ende funktie op SDI kan hebben door de 
fondsen te  blokkeren, zal zich waarschijnlijk ge
dwongen zien he t SDI-budget goed te  keuren. Tot 
nu toe waren meldingen (al dan niet fout) van 
Russische inspanningen op bepaalde defensievlak- 
ken een doorslaggevende fak tor om een program 
ma goed te  keuren (denk aan de rakettenkloof 
uit de jaren  60, derechtvaard ig ing  voor SDI).
Maar e r  is meer!
Veronrust door de Sovjetontwikkelingen zal ook 
in Europa de druk toenem en om toch m aar voort 
te  doen m et SDI en e r  zelf aan deel te  nemen. 
N iet a lleen  zou dergelijk defensiesysteem  voor 
Europa fu tie l zijn, m aar ook erg  duur.
Europa en h e t S tra teg isch  Defensie In itia tief
Van in he t begin werd door de Am erikaanse pre
sident duidelijk geste ld  dat SDI een zaak was 
van de USA én haar bondgenoten. M aar er was 
ook m eteen  tw ijfel bij de defensieplanners over 
de rea k tie  van vooral die Europese landen. Hier 
ste lde zich voor hen he t probleem : hoe dit het 
beste  'verkopen ' aan de bondgenoten? Het a n t
woord was : als een technologisch onderzoekspro
gram m a waarm ee technologische overdracht en 
arbeidsplaatsen gekreëerd  worden. Duidelijk twee 
gevoelige punten voor de Europese beleidsverant
woordelijken. Zo'n voorstel laa t SDI overkomen 
als een probleem  van technologiebeleid en ekono- 
mische keuze, en niet als een m illta ir-stra teg isch  
en politiek probleem , wat een m eer fundam entele 
diskussie e ro v er verm ijdt.
Slotbeschouwing

De wijziging in he t A m erikaanse stra teg isch e  vei
ligheidsbeleid m oet gezien worden ln he t kader 
van he t veranderde in ternationale  politieke kli
m aat sinds 1980. De konfliktvelden tussen de 2 
grootm achten  hebben zich zowel in de diep te  als 
ln de b reed te  uitgebreid. Men spreekt dan ook 
van een  tw eede Koude Oorlog.

Aan deze gespannen s itu a tie  ligt de to ta le  andere 
visie op de in ternationale politiek ten  grondslag, 
die de Am erikanen tentoonspreiden. Ontspanning 
wordt door hen gezien als het toegeven van 
zwakheid in een politieke arena waar het rech t 
van de ste rk ste  h eerst. Naast deze faktoren 
speelt ook de binnenlandse oppositie een rol ln 
de huidige stra teg ische  beleidsvorming, ln de de
finiëring van haar nieuw stra teg isch  in itia tie f 
wordt ste lselm atig  gebruik gem aakt van Ideeën 
en term en van de Am erikaanse vredesbeweging.
In het betoog voor SDI wordt steeds weer ver
wezen naar de onmenselijkheid en de Immorali
te i t  van dehuldige wapens. Om nukleaire wapens 
overbodig te  maken wordt een defensieve s tra te 
gie voorgesteld. Op deze wijze slaagde president 
Reagan erin  om de groeiende Am erikaanse 'F ree - 
ze'-beweging een ontwapenende slag toe te  die
nen. Eveneens schept hij een nieuw kader, een 
zogenaamde 's tra teg isch e  a rch itek tuur' waarbin
nen haar Koude Oorlogspolitiek een nieuw en ge- 
m akkelljker accep teerbaar imogo verkrijgt.
De hoofdvraag bij dit alles ls ln welke m ate  het 
hier gaat om een daadwerkelijke stra teg ische 
keuze en of het misschien een Ideologische zet 
is van de Reaganadm inlstratie om haar huidig 
defensiebeleid te  legitim eren, ln dit verband is 
het nuttig  om het analytische onderscheid te  ma
ken tussen een deklam atorlsch stra teg isch  beleid 
en een nukleaire doelw ltstra teg ie . Tot nu toe  zijn 
e r  geen aanwijzingen ln het Am erikaans veilig
heidsbeleid dat SDI ook to t een daadwerkelijke 
wijziging In denuklealre s tra teg ie  zal lelden. Wat 
ons kan doen besluiten dat de betekenis van SDI 
to t nu toe beperkt is gebleven to t een officiële 
ra tionalisa tie  voor budgetta ire- en andere mlll- 
talr-po lltleke  keuzes en dat het een aanleiding 
is to t een publiek debat over het stra teg isch  be
leid. Maar het SDI en de defensieve stra teg ische 
opties hebben n iets te  maken m et de wijze waar
op de USA ln een periode van krisis of konflikt 
van haar nuklealr potentieel gebruik zal maken. 
Sam envattend kan to t slot gesteld worden dat 
president Reagan m et zljn beslissing om een 
grootscheeps en duur m llltalr-technologlsch pro- 
gram m ina ln te  ze tten  een bijkomende basis ge
kreëerd heeft voor een eigen dynamisch wapen- 
technologlsch Innovatieproces, waarvan de kumu- 
latleve invloed op de m ilita ire  s tra teg ie  nog niet 
volledig te  overzien is.

(Uit: "Het Am erikaanse S trateg ische Defensie 
In itia tief" en "De Sovjetunie : op weg naar een 
ru im tedefensiesysteem ?" door R.Berloznlk, Cen
trum  voor Polemologie en G.Riems, VAKA-VUB.)

A G E N D A  V U D  
V R E D E S D A G E N
OP MAANDAG 24 FEBRUARI

STUDIEDAG OVER :"De actuele  s itu a tie  van 
de gewetensbezwaarden."

De herrie om de koninklijke besluiten, die zowel 
de erkenning van de instellingen als de toewijzing 
van de gew etensbezwaarden hieraan regelen, 
was nog m aar net vergeten of daar daagde 
al de recen te  regeringsverklaring op, waarin 
o.a. stond :

De dienstplicht ... word(t) hervormd. ... 
Tegelijkertijd  ... zullen de gewetens
bezwaarden uitsluitend voor maatschappelijk 
nuttige taken worden ingezet."

De 'hervorm ing' bestaa t uit een verlenging 
van de dienstplicht met een duur van 2 maanden. 
Gewetensbezw aarden lopen dus het gevaar om 
3 to t 4 maanden langer te  mogen kloppen. 
Alsof dat nog niet voldoende was, wil men 
de gewetensbezwaarden enkel nog inzetten  voor 
maatschappelijk nuttige taken (sic.) of met 
de woorden van Gol :"Dat gewetensbezwaarden 
hun situa tie  misbruiken om pacifistische beto
gingen te  organiseren, zal voortaan niet meer 
mogelijk zijn."
Omdat wat m eer uitleg op zijn plaats is wordt 
cen studiedag georganiseerd. Tevens wordt de 
aandacht gericht op wat er leeft in enkele 
gewetensbezwaardenkom itees, alsook op de posi
tieve bijdrage diegew etensbezw aarden voor gewe
tensbezwaarden in andere landen kunnen hebben.

De regering heeft problemen, dat ls duidelijk.
N let alleen kampt zlj met de economische crisis, 
m aar nu ook al m et een 'dem ografische crisis '. 
Jaw el, het Belgenvolkje s te rf t  uit (aantal geboor
tes  in 1961: 158.431; '71: 141.427 en 1978 nog 
slechts 122.592).
Dat is eigenlijk niet zo erg, ware he t niet 
dat er in de naaste toekom st niet m eer voldoen
de Belgen zulten gevonden worden om dit ver
drie tig  landje te  verdedigen. (= dienstplichtigen) 
Laten we het wat m athem atlscher bekijken: 
de m inister van Landsverdediging, ridder Xavler 
De Donnea, s te lt dat ln 1986 95.742 m ilitairen 
nodig zullen zljn om de taken, die het gevolg 
zljn van het NAVO-lldmaatschap en de verdedi
ging van ons grondgebied, te  vervullen.
Daarvan m oeten er 50.135 functies opgevuld 
worden op het niveau "troep", dwz. door dienst
plichtigen (miliciens) en tijdelijke vrijwilligers.
Nu wou men enkele jaren geleden overgaan 
to t de profesionallserlng van ons leger. De 
dienstplichtigen zouden zoveel mogelijk vervangen 
m oeten worden door vrijwilligers. Derhalve 
voorzag het plan Van de Boeynants In een aan
werving van 36.450 vrijwilligers; bleven dus 
nog 13.685 functies over voor m iliciens. Zover 
is het ech te r nooit gekomen.
Omwille van financiële redenen (de crisis, weet 
u wel) zullen e r  nog slechts 28.200 functies 
bekleed worden door vrijwilligers. (Op middellange 
terinljn  wil men het aantal vrijwilligers reduceren 
to t 25.000).
Met als gevolg dat men bij de 13.685 functies, 
die zouden moeten vervuld worden door 20.528 
dienstplichtigen (omdat miliciens slechts 8-10 
maanden dienen, heeft men e r  per Jaar, dus 
m eer nodig dan het aantal functies), nog 8.250 
functies (36.450-28.200) moet tellen. Al met 
al heeft men ongeveer 41.100 miliciens nodig.
Het contingent dienstplichtigen wordt voor 1986 
geschat op 38.900 man.
Er is dus een tekort aan dienstplichtigen, volgens 
de m inister.
Dat is ook zo, tenm inste als men nlet wil sleu
telen  aan het aantal legertaken, die België 
m oet vervullen.
Uitgaande van die praem lssen zljn e r  eigenlijk 
m aar 2 mogelijkheden, ofwel verlengt men de 
dienstplicht, ofwel raakt men aan het aantal 
vrijlatingen, vrijstellingen en ontheffingen (of 
een com binatie van de twee).
Dit laa ts te  wil vooral de CVP nlet, wellicht 
om elec to ra le  redenen.

Voor de gew etensbezwaarden heeft de verlenging 
van de dienstplicht met 2 maanden nog ergere 
gevolgen dan voor de miliciens: de duur van 
de dienst bedraagt immers 1,5 maal de duur 
van de legerdienst ln België voor de gew etensbe
zwaarden die hun dienst bij de Civiele Bescher
ming of In de verzorglngssektor vervullen en 
het dubbel van de legerdienst in België voor 
de gewetensbezwaarden die hun burgerdienst 
in de soclo-culturele secto r vervullen.
Dan wordt dan respectievelijk  18 en 24 maanden 
als dienstljd.
D aarnaast bepaalt het regeerakkoord dat de 
gewetensbezwaarden enkel voor maatschappelijk

nuttige  taken mogen aangewezen worden. Dit 
suggereert dat men van mening Is dat e r  momen
tee l gewetensbezwaarden zljn die geen m aat
schappelijk nuttige taken vervullen. Nochtans 
worden gewetesbezwaarden enkel toegewezen 
aan instellingen die door de s ta a t of andere 
openbare besturen worden gesubsidieerd. Die 
subsidiëring ls een bewijs van het m aatschapelijk 
nut.
Dit deel van de regeringsverklaring lijkt geïnspi
reerd te  zijn door de conservatieven In de rege
ring (en dan vooral vanuit PRL-hoek), wie hèt 
s ta tu u t van gewetensbezwaarden al lang een 
doorn ln het oog ls.
O f m et de woorden van m inister Gol (De Mor
gen: "Dat gewetensbezwaarden hun s itua tie  
misbruiken om pacifistische betogingen te  orga
niseren, zal voortaan niet m eer mogelijk zijn".
De bijkomende bepalingen uit het regeerakkood 
("Tegelijkertijd zullen de vorming, de taken 
en het s ta tuu t van de dienstplichtige verbeterd 
worden.") zijn, alhoewel lovenswaardig, een 
lachertje .
Deze passage komt vrij ongeloofwaardig over 
als men bedenkt dat de hervorming binnen lands
verdediging juist omwille van besparingsredenen 
doorgevoerd worden.
Ondanks dit troostprijsje, grootm oedig toegekend 
door de regering, ls het d iezelfde regering toch 
n let ontgaan dat al deze m aatregelen ten nadele 
uitdraaien voor de dienstplichtigen, vooral in 
vergelijking dan met hun confra te rs die geen 
dienst m oeten vervullen.
Vastbesloten, om naar goede dem ocratische 
gewoonte, deze discrim inatie goed te  maken 
kwam de regering op een geniaal idee: HARMO
NISATIE!
Wat dit betekent zal je  w ellicht niet onbekend 
zljn; daarover verschenen er al herhaaldelijk 
a rtikels in dit blaadje.
Gezien al die miserie die op ons jongeren af
kom t, ts het meer dan natuurlijk dat e r  eens 
een aantal vragen gesteld (en hopelijk bean t
woord) worden. Waarom blijven de beleidsverant
woordelijken vastklampen aan de huidige leger- 
g roo tte?  Een landje als België, met een krimpen
de bevolking en economische moeilijkheden, 
kan zich een dergelijk leger misschien nlet 
(meer) veroorloven. (Het M inisterie van Landsver
dediging gaat er trouwens prat op dat België 
procentueel het m eeste bijdraagt to t de NAVO, 
waarvoor ls dat allem aal nodig?) Waarop steunt 
eigenlijk die grootte (to t nu toe  werden er 
nooit c ijfers daarover gepubliceerd, omwille 
van "veiligheidsredenen".)?
Alhoewel we nu toch al s tils taan  zouden we 
m oeten weten dat m ilitaire oplossingen voor 
een in wezen politiek conflict (Oost-W est tegen
stelling bijv.) nlet bestaan, blijven we maar 
Investeren In die waanzin, ten koste van heel 
wat sociale voorzieningen.
Ooit zei eens Iemand: "Als je, om je te  ver
dedigen tegen een ander, alles opgeeft wat 
je  onderscheidt van die ander, waarom moet 
je je dan nog verdedigen?".

Studiedag gewetensbezwaarden, 24 feb. vanaf 
9u45 in C210.

Deze studiedag gaat door op 24 februari 1986 
N.C. op de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 
2, 1050 Brussel.

9u45 : "Recente ontwikkelingen i.v.m. het 
sta tuut."
Door Jan Rutgeerts.
Lokaal 1.210

I4u : 3 sim ultane werkgroepen :
"Sociale situa tie  van de gewetens
bezwaarden."
Lokaal 3B2I5

"Gewetensbezwaarden en de vredes
beweging" met Sam Biesemans (U.C.OV.) 
en Hans Weening (Quaker).
Lokaal 5C402

"Gewetensbezwaarden in Oost-Europa" 
m et medewerking van Luc Deliens 
en Bruno Coppieters. Lokaal 4B306.

'I7u : Plenaire vergadering. Bespreking van 
de resu lta ten  uit de werkgroepen.
Lokaal L 210.

Simulatiespel "De bewapeningsdvnamiek op dins- 
dag 4 m aart om I9u. in lokalen van Vrij Onder
zoek en De Moeial.

Deskundigen zullen u alle regels die gelden voor 
de bewapeningswedloop uit de doeken doen. On
der het m otto : "Doe zelf eens mee aan de be- 
wapeningswaanzin en ontdek het plezier, alsmede 
de angsten die de leiders van een grootm acht 
meemaken" wordt je ondergedompeld in het moe
ras van de besluitvorming en de bureaukratie van 
een superm acht. Amusement wordt hier verpakt 
als een keiharde thriller. Voorinschrijving dringend 
gewenst, wegens beperkte plaatsen, via Studie
kring Vrij Onderzoek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, 
telefoon 02/6412328. Deelname 50 fr. per persoon

Groot Star-W ars debat op woensdag 5 m aart in 
aula-VUB om 20u.
Vanwaar komt het idee voor een S trateg ie  De- 
fense Initiative (beter bekend onder de r.aam 
S tar Wars)? Wat zijn de politieke en mil'.taire 
achtergronden voor dit projekt? Is S tar Wars 
haalbaar en wenselijk?
ln het panel zitten volgende personaliteiten : 
O.Steenhaut, rektor VUQ,
kol. Hollants-Van Loocke, Koninklijk Hoger Insti
tuut voor defensie,
Bernard Tyttens, S.P.,
Robby Berloznik, Centrum  voor Polemologie-VUB, 
en een vertegenwoordiger van de PVV. Europees 
parlem entslid Karei De Gucht.
M oderator ls H. Corijn, voorzitter van de Raad 
van Beheer van de VUB.
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De kunst der cocktail
Pierre Culinaire aan de drank

Gastronomisch genoegen is steeds tweeledig. Eten op zich is aardig 
- maar men krijgt er dorst van.
Een onvolprezen gastronomische kunst, is ook die, die erin bestaat 
diverse (alcoholische) drankjes to t een m agistraal geheel te  mengen, 
roeren of schudden - er zijn dan al veel mislukte béarnaise-sauzen, 
er zijn nog veel meer mislukte M argarita's, Manhattans en Side
cars.
Van ATHOLL BROSE to t ZOMBIE, P ierre Culinaire in deze Moeial 
over De Kunst der Cocktail.

Ddddat rnoejje 
SSSmurfen... 

ddddat water, h\K,

Over de origine van he t woord "cocktail" b estaa t 
heftige  discussie - of het nu m et b raspartijen  
na spannende hanengevechten (cock-ta il is hane— 
staa rt)  te  maken h eeft, of m et X octl, de dochter 
van de M exicaanse adm iraal, die haar vaders 
Am erikaanse vrienden steeds verrukkelijke drank
jes brouwde, of m et die dokter uit New Orleans, 
die zijn gasten  ap e ritie f  uit eierdopjes (in het 
Frans, "cocquetiers") serveerde, laa t ik m aar 
in het midden. F eit is, dat cock ta ils  in onze 
hedendaagse, s te rk  alcoholgerich te m aatschappij 
zéér geapprecieerd worden.
Een goede cocktail brouwen is heus zo moeilijk 
n iet, als u zich m aar aan een aan tal basisregels 
houdt - ie ts  w aartoe weinig (zelfs professionele) 
cocktailbrouw ers in s ta a t schijnen te  zljn, jam 
m er genoeg. Op beschaafde bals (dèèg, VRG/Far- 
ma) wordt u dezer dagen ook al de onnoemelijk- 
s te  rotzooi in uw glas gegoten.
Als u even goed naar mij lu is te rt bent u tegen 
h e t eind van dit a rtik el In s ta a t  al deze knoei
e rs  ver a c h te r  u te  laten , en uw gasten  in 
de toekom st keer op keer te  verrassen met 
ongewone en bijzonder sm aakvolle drankjes.
Wat u erin  g iet, w aar u he t in giet, hoe u 
he t e rin  g iet, wat e r  uiteindelijk  uitkom t, en 
hoe u de gevolgen van he t teveel In uzelf g ieten 
van h e t e ind resu ltaat te  boven kom t - geen 
aspect van he t cocktailw ezen b lijft onbesproken. 
Dank u, P ierre .

1. DE 1NGREDIENTEN

U kunt u ite raard  een cocktail brouwfen m et 
m otorolie, bietensap en terpentijn . Gezien u 
w ellicht een heel redelijk mens bent, beperk 
Ik mij h ier ech te r, to t de 12 m eest voorkomende 
cocktailingrediënten , die enige u itleg  zouden 
behoeven. Wat ijs en sinaasappelsap is, weet 
u ze lf  ook wel.

ANGOSTURA
In 1824 s te lde Dr. S legert uit Venezuela dit 
b izar en hoogalcoholisch kruidendrankje op punt, 
dat vandaag in Angelsaksische landen zeer op 
prijs geste ld  wordt als sm aakbrenger voor talloze 
cocktails drie druppeltjes en he t typische 
b itte re  sm aakje is alom tegenwoordig.
H et B ritse Rijk is aan dit goedje ten  onder 
gegaan, daar de eenzam e kolonialen zich te  
p le tte r  zopen aan PINK GIN, ijskoude gin, m et 
soda en een scheutje  A ngostura - een a ffreus 
brouwsel, trouwens.
Angostura is nogal duur, en helem aal nlet funda
m enteel voor de beginnende huisbar. Tenzij 
u weemoedig m et een tropenhelm  rondloopt.

CHAMPAGNE
La vie est nulle, sans bulles - dat wist men 
in Frankrijk al lang voor de Spa-reclam e. Wat 
is verkwikkender dan darte lend  bobbelende bel
letjes in uw glas?
Champagne leent zich wonderwel to t een aantal 
cocktails, m aar he t is en b lijft natuurlijk zonde 
om gem illesim eerde KRUG in sinaassap te  ver
zuipen -  voor de huis-, tu in - en keukencocktail 
zorgt F ranse, Duitse, Italiaanse o f Spaanse 
schuimwijn voOr b e taa lb aar bubbelgenot. Voor 
een 2 0 0  Fr koopt u zich reeds een zeer behoor
lijke fles, m aar let wel geen zo e te  troep, 
steeds droge schuimwijn gebruiken. Brut, dus.

COGNAC
Voor somm ige mensen is wijn he t einde, voor 
cognacdistilleurs slechts het begin : zij koken 
wijnen uit de Cognacstreek (even benoorden 
Bordeaux) verder u it, g ieten he t resu ltaa t ln 
een serieuze eiken ton, gaan een jaa r  of tien 
op vakantie, roeren bij hun terugkeer de Inhoud 
van een paar vaten dooreen, en volla : cognac, 
he t gloedvolle en enigszins stugge drankje, dat 
men doorgaans lauw bij de koffie drinkt.
Verruim t e c h te r  uw horizonten : cognac past 
ook wonderwel in een aantal cocktails. Ook 
hier geldt, gebruik geen REMY MARTIN VSOP 
(kunt u waarschijnlijk toch nlet betalen, haha), 
een goedkoper a lte rn a tie f  doet het even goed. 
Goedkoop ls u ite raard  re la tie f  - onder de ca. 
450 ft vindt u niets wat de naam Cognac m et 
tro ts  draagt. N let mijn schuld, de distilleur moet 
ook op reis, en veel, zoals ik u uitgelegd heb. 
Probeer ln afw achting de huisbar van papa 
'es, een flesje m eer of m inder...

COINTREAU
Een m odedrankje vandaag, m aar al zo oud als 
de s tra a t.  L aat derderangsbrandewijn een paar 
maand m et sinaasschlllen en wat kruiden in 
een ton sudderen, en u bent e r  ongeveer.
Sm aakt als Grand M arnier, zoet m et een b itte r  
wrongetje, is op zich geen kloten waard (mijn 
opinie), m aar geeft - m its oordeelkundig gemengd 
of geschud - opm erkelijke cocktails.
D erhalve, ondanks nogal prijzig (kleine 400 
ft), elem entair.

GIN
Het dankbaarste drankje, om in cocktails te  
verw erken - levert een stlvlge tic  alcohol en 
een bijzonder aangenaam  droog tin tje . Hollands 
recep t, oorspronkelijk gedacht als geneesm iddel 
(universiteit van Leiden, ca . 1560), geadopteerd 
en gepopulariseerd door de Engelsen - dankt 
zijn smaak aan he t gebruik van jeneverbessen 
in he t distillatleproces.
Van de talloze  goede ginmerken (Booth's, Tan- 
queray, B eefeater, Gilbey's) b lijft GORDON'S 
(ca. 370 ft), die de m eest geprononceerde smaak 
heeft, veru it de beste.

PISANG AMBON
Een verzopen snoepwinkel, m aar een m odedrankje 
(nog eentje), b ee tje  op zijn retou r nu.
G ifgroen (E 102, E 131), plakkerig, op bananenba- 
sis, vaag Indonesisch van origine, en niet te  
drinken. Als u ech t wil, kap e r  w itte  wijn of 
sinaassap bij.
Gezien het succes van het goedje, h eeft de 
originele Pisang Ambon (ca. 330  ft) er sedert 
enige tijd  een schare im ita to ren  bij : Pisang 
Alang, Pisang Darang, Banana Banda en nog 
een paar, a lle goed 100 Fr goedkoper - denk 
voor eens aan uw portefeuille, uw maag gaat 
e r  toch aan.

RUM
Een goede landbouwer laa t niets verloren gaan 
- zo wordt he t afval, dat overblijft na het 
halen van suiker uit r ie t, al sedert mensenheugnis 
door de C araïbische bevolking to t rum gestookt. 

We onderscheiden tw ee soorten : de kleurloze, 
to t roem gebracht door m eneer Bacardi - zacht, 
m aar eerder wee van smaak - de basis van

(illustratie: Peyo)
menige cocktail, en de lichtbruine, veel voller fors duurder (ca. IW1 ft), en nlet ecn t geschikt
van smaak (goeie lijkt nogal op whisky), die om to t cocktail te  verroeren,
zljn kleur uit de vaten haalt, waarin de rum Whisky ls erg  populair dezer dagen, derhalve
ligt te  rijpen. zijn er honderden merken op de m arkt (zelfs
Een degelijke fles blanke rum voor cocktaildoel- regenjasfabrlcant Burberry's d istillee rt er) -
einden (Bacardi, S t. Jam es, Negrita) kost u voor rond de 400 ft hebt u een behoorlijke
dezer dagen net onder de 400 ft - een veran t- fles ln handen, en onder de nlet te  dure kan
worde investering.

SODA
Spuitw ater m et veel spuit, da 's  alles. Schweppes 
heeft een virtueel monopolie, m aar uw GIN 
FIZZ lukt even goed met Spa.

TEQUILA

Zegr eens, o/er?At 1/ nr// n o g /<? /eren een 
//e s  c/t< jm pjgrne  /e openen

ƒ
lÉg®

ik u BLACK AND WHITE (zacht) en JOHN 
HAIG (taai) aanbevelen.

2. SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

U kunt alleen fatsoenlijke cock tails  maken, 
als u fatsoenlijke ingredlenten gebruikt -  dat 
zou voor zichzelf m oeten spreken.

Het M exicaanse vuurwater, gedistilleerd uit Gezien de hoge accijnzen, die in d it land op 
een soort cactus. Een kleurloos en bijzonder alcohol geheven worden, zijn de geestrijke  basis
taa l drankje, dat nlet echt lekker te  noemen dranken van uw cocktail fors prijzig, en kan 
ls, m aar een aantal cocktails pit geeft. Prijzig de verleiding bestaan, zich goedkope m erken, 
bovendien -  ca . 5 0 0  ft. zoals goedkope warenhuisketens als ALDI die

in hun rekken hebben, aan te  schaffen. Heel 
VERMOUTH begrijpelijk, m aar heel verkeerd. De Belgische
's  Werelds populairste vergif. Men neme (dubieuze) w etgever kent zaken als gin, rum en vodka 
w itte  wijn, menge e r  kruiden onder, voege e r  imm ers helem aal nlet, en whisky nauwelijks, 
suiker en /o f caram el (voor het rode kleurtje) Wat betekent, dat men u onder deze noemer 
aan toe, zoeke een leuk e tik e t - en hopsa, ongeveer alles ln handen kan draaien. En niet 
smoorrijk, aldus HH. M artini en Cinzano. a a rze lt om dat ook te  doen.

Verz Z Ue h J ^ aaL f n, <v ^ enrtf! t UI t„ BLACK MOUNT-whlsky, TROITSKA-vodka en
’ f  “  PETER DOCK-gin zijn, he t spijt me, een aanslag 
komen. Het goedje ls een rege lrech te  a a n la g  op ,uw ^ v e r t e r i n g ,  een aanfluiting van uw
op de maag, m ia r wel goedkoop (net onder W »*» smaak ,en een ^ lef  glnL ,
de 100 ft) - en laat Ik eerlijk  zijn, niet onsma- '  u*  «eld " • «  waard! A  s he t “ lf h hm aar
kelljk in de cocktail. ° " \  d« alc° ho ï e , doen ls' heeft

‘  e r  heel sterke in huis, aan een spotprijsje.
VODKA Goede whisky stoken is nlet eenvoudig, daarom
Russen en Polen betw isten elkander het ouder- *al e e " goede .c<f kKt,a "  ste*?s «‘T * 1 {"*
schap van vodka (de naam is alleszins Russisch duur* ^ de" k* dat bler ’ dat u wel Icht ln enige
: w atertje), een mooi, kleurloos drankje, gestookt ^ v e e l h e id  consum eert -  per geleverde gram
uit granen of aardappelen. Goede vodka Is licht alcoho1 de duurste sterke drank te r  wereld
kruidig, m aar fluw eelzacht - s lechte  sm aakt *•

^ a I s md " e va0n dS e  Smlrnoff (ca. 370 ft), de De essentle van een c0cktal' “f  het iudic,eus. . __. _. , . ’ vermengen van een aantal drankjes, waarvan
Sm lrnoff was ooit hofleverencler van de Tsaar, de respectieve eigenschappen elkander aanvullen.
nam tijdens de revolutie de benen naar Frankrijk ° P da t d ,t a Z‘K  ' i f  '
en vergat ln zljn haast zljn receptenboek. Sm ir- den m eesta de boodschap : de verschillende
noff Is nu in Am erikaanse handen, en is w ellicht drankm oleculetjes worden met luchtm oleculetjes
ingeschakeld in een langlopende ClA-campagne dooreen gerold en gaan ongeordend terug aan
om de trad itionele  producten van de Sovjet-Unle f , 5 5 . , , . K .
ln een slecht daglicht te  stellen . V ^  n let wanneer u uitsluitend alcoholische

sut a : ; : v ed t ' s daarentsetge; c h b ,liv en , i ,dhet  " r i f r  s s a  5 S & , 5 -  ^ . 3 !
Moskovskaya (heel zacht), Kubanskaya daarom is James Bond n iets m eer dan een aan-
favorlet) en Krepkaya (de taaiste), elk ca. 300 « e lle r  als hij zi n vodka-m artini steeds stlrred ,

d4 ia Russ.eetenraeb . f rC d o u renhUlS *  L“ Ma‘S° n U s c h u d t " o o k ^ t ' ,  wanneer u koolzuurhoudende
R^isl^sche vodka wordt U itsluitend ln ha lve llte r- d™ kf  - w e r k t  - explosiegevaar 
flesjes geleverd die in de dagen voor G orbatsjov e*6

g ^ n r t  melkfles) voorzien ^ “ l o  ^  ***> d“"  '  u * 'k*' 8 ^ ' ^  ...C .M IC J» , W d ic u ,  w u a i u w i  u c  . R f ) R  R O Y » | u r | ( t  7 j in  er alternatieven
vodka, eens open, niet m eer dicht kon, alleen Ee« ,ege f|e$ sinaassap; van het brede Granini— 

type, of een simpele m aatbeker, waarin u m etleeg. Hier m et handige schroefdop geleverd.
«• . , , , , . . r u , iv u c ,  c c i i  oi ,uuciv/ u i a a i u c r c i , w a a im  u m e iAls u politieke problemen h eeft, probeer FIN- t v . - .  ’ t iisLANDIA (ca. 420  F' de klopper tekeer gaat. voeg steeds veei ijs
kende Finse vodka.
LANDIA (ca. 420  Fr voor driekw art liter), u its te -  '  a ZFin.» toe (dan moet er geen in het glas), en doe

uw werk behoorlijk - een paar nonchalante

La Vie est nulle, sans bulle; maar open 
de fles voorzichtig (illustratie: Hergé)

WHISKY plooillnkjes van de onderarm volstaan r.let.

2 3 1  ^  r ut, braafjt sh ;ot ^  brouwd?  “stookten de Ingenieuze Schotse boeren van de neus op voor geprefabriceerde c o c k ta ils - ln -
eeuw het Roedie in hun schuur to t een de-fles - die zijn er voor luiaards en o n gele tte r- 

venijnig, sterk  alcoholisch drankje whisky. (jen.
De whisky, die u vandaag koopt ls doorgaans
"blended", een mengsel van moutwhisky en neu- 3.HAPPY TOGETHER
tra le  alcohol, en daardoor heel wat zachter
van smaak - originele moutwhisky (GLENFID- U hebt dan eindelijk drank (en glazen) in huls, 
DICH, bijvoorbeeld) is stuk :en lekkerder, m aar de gasten  staan voor de deur - u s laat dus
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aan het brouwen. H ieronder vindt u een tw intig
tal beproefde co ck tailrecep ten , waarm ee u elk 
mens m et een b ee tje  goeie sm aak dolgelukkig 
kunt maken.
Zoals bij elk  recep t geldt ook h ier : houdt 
u zorgvuldig aan de regels, he t verschil tussen 
een  geniale cocktail en een m iddelm atige is 
drie druppeltjes.
De g ehan teerde standaardm aat is hier één jene- 
verglaasje (ca. 2 cl.) - m et v ier m aten z it 
een doorsneeglas behoorlijk vol.
Alleen cock tails , waarvoor u mijn hulp zou 
nodig hebben, vindt u h ier terug  -  een SCREW- 
DRIVER (vodka, sinaassap), een DRY MARTINI 
(gin, klein scheutje  droge verm outh) o f een 
CUBA LIBRE (rum, cola, geutje  citroensap) 
kunt u zelf wel aan. De e e rs te  tw ee schudt 
u, m et veel ijs, de laa ts te  ro ert u in h e t glas.

ATHOLL BROSE
2 m aten whisky, I m aat room, 1 m aat honig

In de handel zijn een aan ta l geprefabriceerde 
whlsky-room mengsels verkrijgbaar (BAILEY'S 
IRISH CREAM, bijvoorbeeld) -  heel aardige 
drankjes, die ech te r  nogal vlug vervelen. Sla 
dus liever ze lf aan he t brouwen.
Ingrediënten heel stevig schudden, lauw drinken, 
bij voorkeur voor een knisperknasperend haard
vuur. Room kan desgevallend door w arm e melk 
vervangen worden.
BLACK VELVET
1 champagne, è Guinness,

Sm aakt stukken b e te r  dan he t klinkt, o f dan 
he t e ru it z ie t (d.1. als verlep te  cola) -  het 
nukkige b ier en de prille  cham pagne vullen 
elkaar wonderwel aan. Gebruik Ijskoude en heel 
droge schuimwijn, geen Ijs, ro er stevig, en se r
veer blj voorkeur ln e leg an te  glaasjes -  uw 
invités raden zich ro t naar de ingrediënten. 
Als zij de Moeial n let lezen, tenm inste .
Vervang de cham pagne door rode Bourgogne, 
en u hebt TURKISH BLOOD -  alleen opdlenen 
aan ongenode gasten  : he t sm aakt afschuweltjk. 
BLOODY MARY
2 m aten  vodka, to m atensap  naar smaak, kruiden- 
rek

Een eeuwige favoriet van de cocktallslurper
- m oet sm aken naar en e ru it zien als een  ge
droom de spaghettisaus.
Gebruik bovenal goede vodka (KREPKAYA is 
onklopbaar hier), n iet teveel tom aten sap , en 
W orcestersh ire Sauce, se lderzout, vers gemalen 
peper en een vleugje Tabasco. Andere kruiden 
zljn welkom, m aar optioneel verknoei uw 
drankje nlet. Veel Ijs, roeren ln he t glas. 
Sm akelijke varian te  is BULLSHOT, m et tom aten
soep ln p laats van -sap. Gebruik gecondenseerde

BOLO
2 m aten rum, 1 m aat sinaassap, I m aat 
citroensap

Voor op langoureuze zom erse te rras je s  -  u ite rst 
verfrissend, gaat binnen als lim onade. Veel 
ijs, schudden en e r  kan n iets  verkeerd  gaan. 
Met de drank toch  n let.

(JOHN) COLLINS
1 m aat gin, 1 m aat c itroensap , lepeltje  
poedersuiker, soda

Een cocktail uit he t einde van de 19de eeuw, 
genoemd naar de barm an van een Londons hotel. 
Niet onaardig, m aar een  b ee tje  slap. Veel Ijs, 
roeren ln he t glas.
Er bestaan  tallo ze  varian ten  op he t gegeven
- JANTJE COLLINS (m et Hollandse jenever), 
PEDRO COLLINS (rum), SANDY COLLINS 
(Scotch), COLONEL COLLINS (Bourbon), 1VAN 
COLLINS (vodka). Het spreekt vanzelf, dat 
u m et onze S m eets o f Bruggeman jenever in 
een handomdraai een LOWIE of een JOSKE 
COLLINS fab riceert.

DAIQUIRI
2 m aten  rum, l m aat citroensap , 1 m aat 
grenadine.

Een klassieke cock tail, de basis van he t fortuin 
van m eneer B acardi. H eeft alles mee -  exotische 
naam, aardig k leu rtje , tin te lende  smaak. Veel 
Ijs, goed schudden.

GIN FIZZ

In he t kader van de wildgroei van cocktails, 
b es taa t e r  veel naam verw arrlng : een  GIN FIZZ 
is een JOHN COLLINS -  recep t zie a ldaar.

Leuk, voor het oog alleszins, wordt het wanneer 
u voor het toevoegen van de soda een lepeltje 
vooraf stijfgeklopt eiw it, een eierdooier, of 
een volledig ei doorheen uw gin, suiker en c i
troensap  schudt -  respectievelijk  geeft dat een 
SILVER FIZZ, een GOLDEN FIZZ en een ROYAL 
FIZZ.

THE JEEP
1 m aat whisky, I m aat gin, 1 m aat droge w itte 
wijn, 1 m aat citroensap

Een cock tail met vierwielsaandrljving, waarvan 
de smaak in alle  richtingen gaat. H et mengsel 
is verrassend, m aar lekker, op voor waarde dat 
u zorgvuldig doseert en heel droge, m aar net 
geen zure wijn gebruikt.
Goed schudden, veel ijs.

MANHATTAN
2 m aten whisky, 1 m aat droge en 1 m aat zoete 
(w itte) verm outh

In 1846 vond een bartender uit Maryland een 
gewonde gunflghter op zijn stoep, sleepte  de 
onfortuinlijke man naar binnen en bracht hem 
terug bij positieven m et een haastig  gemixd 
drankje - de e e rs te  M anhattan (de cocktail 
werd la te r  populair in New York, vandaar de 
uiteindelijke naam).
Een goede MANHATTAN is taa i, zoet en mild 
tegelijk  en m aakt u door de ingrediënten goed 
te  schudden, m et veel ijs. AU u Angostura 
in huis h eeft : een paar druppeltjes erbij.

MARGARITA
l i  m aat tequila, i  m aat C ointreau, 1 m aat 
c itroensap

Nog een cocktail m et een verhaaltje . Genoemd 
naar het liefje  van een bartender u it Virginia 
City , die M argarita in zijn arm en zag sterven, 
nadat het arm e kind een verdwaalde kogel tussen 
de ogen kreeg. Wat kan legende mooi zijn.
Het drankje kan ook mooi zijn (beetje aan de 
ruwe kant weliswaar - groot verd riet heeft 
gro te  troost nodig), als u het Ijs niet spaart 
en goed schudt. Het glas stukje in w ater dompe
len en van zoutrandje voorzien.

ROB ROY
2 m aten whisky, 2 m aten zoete  (rode) verm outh

Eenvoudig, m aar niet mis - de verm outh verzacht 
de taa ie  whisky, de whisky g ee ft de sullige 
verm outh body. Veel ijs, goed schudden.

SIDECAR
2 m aten  cognac, 1 m aat Cointreau, 1 m aat 
citroensap

Een b ee tje  zonde van de cognac, m aar toch 
één van de volsm aakste cocktails  - p it, een 
zweempje zoeterigheid en een frisse natrap. 
Veel ijs, goed schudden.

TEQUILA SUNRISE
2 m aten tequila, 2 m aten sinaassap, scheut 
grenadine

Het oog wil o o \  wat, en krijgt hierbij wat. 
Koel de Ingrediënten vooraf, geef het gals een 
zoutrandje, g iet er, voor he t oog van de gebrui
ker, een scheut grenadine ln, voeg heel voorzich
tig  sap en tequila toe, roer zachtjes - en een 
mooie zonsopgang (de Ingrediënten die zich 
langzaam  onder elkaar mengen) voltrek t zich 
alras.
Alleen jam m er, dat he t geheel n iet bijzonder 
goed sm aakt.

WHITE LADY
2 m aten gin, 1 m aat C ointreau, 1 m aat c itro en 
sap, eiw it

Mijn favoriete  drankje : heeft fleur, smaak 
en ts u ite rst verfrissend. R ecept d a te e rt uit 
de 20 ies  en ls afkom stig uit de New York 
Bar uit Parijs, waar Harry in die dagen m agistra
le brouwsels u it zijn mouw schudde (ook de 
SIDECAR kom t hier vandaan).
Zorgvuldig doseren, goed schudden m et veel 
ijs, en een  lepeltje  vooraf stijfgeklopt eiw it 
toevoegen : uw WHITE LADY krijgt een m ysteri
euze troebelheid.

ZOMBIE
2 m aten vodka, 2 m aten tequila, scheutje zoet 
of zuur

De cocktail, die een einde m aakt aan alle cock
tails, en wellicht ook aan u - 3 stuks en u 
s ta a t  op uw hoofd. R ecept opgepikt in een 
louche R o tterdam se bar, m et vreem d volk, 
m aar goele drankjes.
De kruidige tequila past wonderwel blj de vodka
- zoetem ondjes voegen een (heel klein) scheutje 
Pisang, Blue Curapao o f C ointreau toe, zuur- 
pruim pjes wat citroensap . Veel ijs, goed roeren.

Als u enige tijd  cocktails lu rk t ,  zult u één 
en ander begrepen hebben over de com patib iliteit 
van verschillende drankjes. Als u dan nog over 
enige wetenschappelijke geest beschikt, zal 
u vlug genoopt zljn, zelf aan het experim enteren 
te  slaan. Mooi zo, de beste  cocktails zijn zo 
geboren. De slechtse  ook, jam m er genoeg. 
Hiernavolgend vindt u in dit kader twee van 
P ie rres Beproefde Culinaire Cocktails, die u 
in he t standaard  cocktailboek niet terug vindt. 
Cadeau voor u.

MOEIAL nr. 1
1 m aat gin, 1 m aat droge sherry, I m aat ananas
sap, I m aat pompelmoessap

Al zeg lk het zelf, een opm erkelijk drankje, 
zacht en fruitig . Veel Ijs, goed schudden, en 
als het eindresultaat u wat te  zoet ls - scheutje 
c itroensap  blj.

MOEIAL nr. 2

1 fles rum, 2 flessen champagne, l i  fles ananas
sap, 1 groot blik ananas,250 gr. poedersuiker, 
melk, c itroensap

Een stevige punch, ideaal als opwarmer bij 
een feestje.
24 uur voor het serveren g iet u de rum samen 
m et de suiker en de to t brokjes gesneden ananas 
in een kom. U ro ert wild, en vergeet de kom
12 uur op een warme plek, alw aar zich een 
klein gistingsproces voltrek t - daarna ln de 
koelkast, waar ook de schuimwijn en het ananas
sap liggen. Net voor het feestje  kapt u alles 
samen, liefst in een punchbowl, anders in een 
em m er - champagne laa ts t, anders verliest 
u de bubbeltjes. U klopt anderm aal stevig, voegt 
een glaasje melk toe  (aardig kleurtje) en brengt 
op smaak met citroensap.
Verrukkelijk, m aar verraderlijk.

Als u al het bovenstaande, al of nlet tn alfabe
tische volgorde, naar binnen werkt, gaat u nlet 
dood. Net nlet. Eén van de aardige eigenschappen 
van alcohol is, dat u er leuk van wordt, één 
van de jam m erlijke, dat het u ziek m aakt. 
Geoefende drinkers hebben een aantal truucjes, 
om aan dit laa ts te  te  ontsnappen. Die bestaan 
erin , de maagwand van een filmpje te  voorzien, 
waardoor de alcohol m inder vlug geasorbeerd 
wordt. Het filmpje legt u aan, door voor het 
gelag een flinke dosis melk binnen te  gieten, 
o f door een blikje sard ientjes te  verorberen 
(de olie doet het, n let de visjes).
Het gaat hem hier natuurlijk om lapm iddeltjes, 
dronkenschap en k a te r hebben alles te  maken 
m et oefening, gewoonte en res iten tie  - alcohol 
is een vreem de s to f waaraan Je lichaam langzaam 
m oet gewennen. Aan de leeftijd  die u nu bereikt 
hebt, zou u onderhand m oeten weten, wat uw 
te re  gestel aan kan - het ls wijs u daaraan 
te  houden. Het is geen schande te  stoppen 
m et drinken, als u voelt genoeg te  hebben. 
H et is anderzijs ook geen schande, te  liggen 
kotsen in de goot. Het is alleen veel minder 
leuk.

M aar goed, het vlees ls zwak. Als u toch naar 
huis kom t gewaggeld, en u wil de volgende 
dag een b eetje  mens zljn - alles is nog nlet 
verloren. De tw ee ultiem e reddinsmiddelen zijn 
zuurstof en w ater. Twee teugen aan een zuur- 
sto ffles voor het slapengaan verrich t wonderen, 
m aar zo'n fles hebt u w ellicht niet in huls
- loop voor u de sleutel bevend ln uw slot 
steekt even het blokje om, he t helpt echt.

En voor u zich uitelndelijk u itgeput op het 
bed neervleit, sla een paar glaasjes (m ineraalw a
te r  ach terover - de houten kop de volgende 
morgen h ee ft alles m et deshydratering te  maken.

M aar voor alles, probeer he t beschaafd te  houden
- de vreem dste dingen overkomen u ln bezopen 
toestand . Zo was e r  die zeevarende vriend van 
mij, die na e e n . stevig nachtje sjoem elen in 
Singapore wakker werd m et een stekend gevoel 
ln zljn borst. Een haastig  onderzoek van het 
pijnlijke lichaam sdeel leerde hem, dat er een 
kunstige draak op stond geta toueerd . Een grapje 
van zljn vrienden.
Dat he t u nooit moge overkomen.
Gezondheid.

alle dank aan Jozef V. (alias Père Culinaire) 
die mij leerde drinken

m m  mPoezie
De prijsuitreiking van de poëziewedstrijd (van 
Germ ania/ Romanla) biedt d it jaar m éér dan 
alleen poëzie. Je f  G eeraerts  zal namelijk het 
poëtische gezelschap m et een lezing verblijden. 
Voor lezers, die naast de Moeial krant noch 
tijd schrift kennen, een  korte  sam envatting van 
G eeraerts ' leven: van JezuTtendiscipel over neger
en vrouwentem mer, student aan de VUB, naar 
lijstduwer van de SP. Aan een even sim plistische 
beschrijving var zijn werk zal lk me niet wagen. 
Een opsomming van al zljn werken zou even 
lang als vervelend worden, dus hier slechts 
enkele van de tite ls: "Gangreen", "Ik ben m aar 
een neger", "Tien brieven om tren t liefde en 
dood", "Diamant" en de tw ee recentste :"D e 
zaak Alzhelmer" en "M arcellus". Hoewel deze 
korte  schets onvolledig en nlet erg  veelzeggend 
is, lijkt me dit toch genoeg als aanzet om 
eens te  gaan luisteren. Voor de L iteratuurliefheb
bers is er_ toch nog a ltijd  de welluidende stem  
en de poëzie van Michel Bartoslk, d ich te r en 
jurylid van de poëziewedstrijd.

tellen
Ais je de vaderlijke raad van je profs moet 
geloven is het tijd om stilaan te  beginnen blok
ken. Alvorens je op te  sluiten om de eerste  
weken nlet meer van ach ter je bureau te  ver
dwijnen, wil je waarschijnlijk toch wel eerst 
eens weten hoe dik (of hoe dun!) al die kursussen 
wel zijn. Alle cursussen op een hoop gooien 
en dan het aantal (centi)m eters m eten brengt 
Je nlet veel verder. Nieuwsgierig als de leer
gierige student ls, wil hij natuurlijk eers t het 
aantal voigekladde papiertjes tellen. Om al 
deze blokbeesten door de saaie s to f  te  helpen 
leek het mij geen overbodige luxe om hun alle
maal te  leren tellen . Vandaar dat lk mijn tijd 
v erp ru tste  om zelf eers t te  leren tellen. Zonder 
resu ltaa t overigens want ondanks een grote 
lijdensweg kor lk geen geschikte telm etode 
vinden. Ziehier een overzicht van mijn poging 
die bij voorbaat gedoemd waren te  mislukken.

- Het aantal mensen op TD tellen? D it bracht 
mij niet veel verder om dat er heel weinig volk 
naar TD kom t. Zeker niet genoeg om een cursus 
van te  leren tellen. Toen de Beachparty dan 
uiteindelijk genoeg drinkebroers naar het BSG-hol 
lokte werd mijn verwoede poging het zand Inge
bliksemd door een veel te  s tra ffe  KEPS-cocktail. 
Dan m aar mijn geld tellen . Weer niets, een 
groot deel van mijn vergmogen was weggeslonken 
door het te  veel bezoeken van de BSG-zaal. 
De sociale sector bleek ofwel gesloten, ofwel 
in vergadering, daar viel dus n iets te  verdienen... 
Eindelijk kwam ik op een briiliant idee: waarom 
zou ik de goede program m a's van de een of 
de andere omroep nlet tellen, of de goede liedjes 
op de BRT? Het m ocht allem aal niet baten: 
een goede omroep was onvindbaar (zeker nu 
Veronlca zo platvloers ls geworden) en Incroyable 
mais vrat: de BRT speelt geen goede liedjes, 
en als ze he t wel doen dan raak ik de te l kwijt. 
Ik werd depressief en mijn ideeën werden hoe 
langer hoe wanhopiger. Zo kwam ik op het 
idee om de MLB-leden te  tellen. Onbegonnen 
werk natuurlijk. Hun aantal is niet te  schatten , 
deze niet-papieren staatsgevaarlijke individuen 
m et hun 'Solidair' lopen verloren tussen de 
m assa's studenten in de ca fe ta ria . N iet te  tellen, 
niet te  tellen. Je  zou al voor minder zelfmoord 
plegen!
Er kwam weer een b eetje  klaarheid in de zaak 
toen mij het volgende te  binnen sprong: de 
au to 's  tellen  die op de snelweg voorbij razen. 
Helaas, na de tiende wagen werd lk opgepakt, 
' t  Schijnt dat men op de autoweg geen auto 's 
mag tellen. Waar kan een mens dan nog rustig 
leren tellen? Goed, goed, dan m aar he t aantal 
Moeial m edewerkers op een rijtje  ze tten . Ik 
ging naar het redaktielokaal en dit werd mij 
fa taa l. Bij hec openen van deze sta l viel ik 
over een niet nader te  omschrijven m esthoopje. 
Ook deze poging, waarop ik al mijn hoop had 
gezet, m oest ik vlug opgeven. Het zal nog 
wel lang duren voor ik kan tellen . Hopelijk 
lukt het de blokllefhebbers wel. Voor diegene 
die daar nlet in slagen hoop lk toch snel een 
doeltreffende telm ethode te  vinden. Veel blok
genot.

,—  H artle
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Lezersbrief M LB
De Moeial nr.9 "De strijd  in Zuid-Afrika".

Dat de inleiding van dit artikel een schitterend  
voorbeeld is van riooljoum alistiek zal menig 
lezer toegeven als hij de ech te  feiten  kent. 
Zo zou MLB steeds parasiteren  op de inspan
ningen van andere progressieve VUB-organisaties. 
De auteur vergeet (onbewust?) de kampagne 
"Boycot Apartheid" van de afgelopen maanden. 
Aan 4 universite iten  (KUL,RUG,VUB,ULB) heeft 
MLB steeds ak tie f geweest in de strijd  tegen 
apartheid. Aan de VUB was het resu ltaat hiervan 
oa. een A nti-apartheidsdag op 11 decem ber. 
"Parasiteren  is gem akkelijker dan zelf een aktivi- 
te it  te  organiseren". Volledig waar, m aar spijtig 
voor de au teu r gaat dit voor MLB niet op. 
Want los van de A nti-apartheidskom itees heeft 
MLB samen m et AIB (derde wereld organistie 
van de PVDA) ook autonoom in itiatieven  ge
nomen oa.:
- de verkoop van 25000 badges "Boycot Apart
heid"
- M andarijnenverkoop als steunkam pagne voor 
de zw arte m ijnwerkersvakbond BAMCWY. Deze 
steunom haling bedroeg m eer dan 500000fr.
- Boycotdag van het Zuid-A frikaans fruit in 
70 grootw arenhuizen op 16 nov.

"MLB steunt nl. PAC, die volgens hun de "enige 
ware" is": in de strijd  tegen het Apartheidsregim e 
verlenen we onze steun aan elke verzetsorganis
a tie  die vecht tegen  de onderdrukking van de 
zw arte bevolking: ANC, PAC, UDF, BCM, de 
zw arte vakbonden...
Een illu stra tie  hiervan waren onze meetings 
tegen de apartheid  m et vertegenwoordigers 
van de PAC en BCM. Ook het ANC werd uitge
nodigd, m aar deze weigerde samen m et het 
PAC te  komen spreken.
Naast onze steun aan elke organisatie die tegen 
apartheid vecht ste llen  we, gebaseerd op de 
politieke program m a's, dat alleen de politiek 
van de PAC er zal toe  leiden dat de zw arte 
bevolking de m acht in handen krijgt. De PAC 
spreekt zich het m eest duidelijk uit voor het 
principe "one man, one vote". Wat volgens ons 
de enige weg is om een zwart m eerderheidsregi- 
me aan het bewind te  krijgen. Een regim e waarin 
elk individu evenveel rech ten  heeft, ongeacht 
zijn kleur.
Het ANC neem t daarin  geen duidelijke houding 
aan. Hun uitgangspunt is het "m ulti-racialism e". 
Elke rac ia le  groep evenveel rech ten . Wat inhoudt 
d a t de  b la n ke  m inderheidsgroep (5 miljoen) 
evenveel rech ten  zou krijgen als 22 miljoen 
zw arten.
"MLB... o s te n ta tie f  een gro te  stand voor de 
ingang". Sinds w anneer is het verboden op propa
ganda te  maken voor je organisatie  op een 
a k tiv ite it. ls de au teu r misschien van plan een 
beroepsverbod op te  leggen aan de politieke 
organisaties waar hij zich niet volledig ach ter 
kan ste llen?

MLB
ANTWOORD PETER V.R.(auteur):

I.Over de rol van MLB in het Boycot Apartheid— 
com ité van de VUB kunnen we kort zijn: MLB 
heeft alles in het werk gesteld om haar eigen 
ideeëngoed compromisloos door te  drukken en 
kan e r  p rat op gaan de an ti-apartheidsdag van
11 decem ber naar de vaantjes te  hebben gehol
pen. Enige verduidelijking:
-MLB was gekant tegen het feit dat een ANC— 
vertegenwoordiger op het debat van 11 decem ber 
zou komen spreken. Dit voorstel werd met 
een m eerderheid weggestem d, m aar op de volgen
de samenkom st van het com ité  had MLB fors 
gem obiliseerd en werd de stem ming, op verzoek 
van MLB, overgedaan. R esultaat: er zou geen 
AN C-vertegenwoordiger aan het debat deelnemen. 
Wel was overeengekomen dat de vrouw van 
AN C-vertegenwoordiger M otsepe in persoonlijke 
naam de s itua tie  van de vrouw in Zuid-Afrika 
zou komen belichten. Een MLB-lid vond het 
ech te r nog nodig haar telefonisch in het hoofd 
te  prenten dat ze met geen woord mocht reppen 
over het ANC. R esultaat: Rose M otsepe had 
e r  de buik van vol en kwam (terecht) niet spre
ken.
-Aan het debat zouden ook vertegenwoordigers 
van AKZA en BOA, twee pluralistische (niet-par- 
tijgebonden) anti-apartheidsorganisaties deelne
men. MLB wilde ech te r  dat de AIB (derde we- 
reld-organisatie van de PvdA) ook aan het debat 
zou deelnem en. Dit voorstel werd wederom 
door een m eerderheid op het com ité verworpen, 
m et het argum ent dat als je één partij-organisa- 
tie  uitnodigt, je ze allem aal moet uitnodigen. 
Gezien vrijwel elke partij een derde wereldorga
n isatie heeft zou dit organisatorisch moeilijk 
te  verw ezenlijken zijn.
Op de reeds verm elde volgende samenkomst 
van het com ité  wist MLB haar w illetje door 
te  drijven: AIB zou ook aan het debat deelne
men. R esultaat: AKZA en BOA hadden ook 
hun buik vol van dat malle gedoe en alleen 
AIB kwam opdagen. Het was dus geen debat 
m eer, m aar een PvdA-m eeting, waar overigens 
weinig volk op afkwam.
-Op het com ité  was ook afgesproken dat diverse 
an ti-apartheidsorganisaties op 11 decem ber een 
stand konden houden in het ca fe ta ria . Er was 
ech ter overeengekom en dat de politieke kringen 
hierom trent geen persoonlijke in itiatieven zouden 
nemen. MLB sloeg alle afspraken in de wind 
en deelde een pam flet uit waarin de VUB-studen- 
ten uitgenodigd werden voor een ontm oeting 
in het ca fe ta ria  m et iemand van de Black Con- 
sciousness M ovement.

-De hele an ti-apartheidsdag was een to ta le  
mislukking. H ierover is vrijwel iedereen het 
eens. Publiek was er op geen enkele van de 
georganiseerde ak tiv ite iten  te  bespeuren (met 
uitzondering van de fuif in het KK). MLB was 
er in geslaagd de sfeer to taa l te  verzieken: 
een organisatorische chaos was hiervan het 
rech tstreekse  gevolg.

2,Ook op andere universiteiten begint men zich 
steeds m eer te  ergeren  aan de handel en wandel 
van het MLB.
-In het Leuvense studentenblad VETO (12 februa
ri) schrijft een lezer: "Op donderdag 6 februari 
organiseerde Politika, samen met Ekonomika, 
een debat over onderm eer de regeringsm aatregel
en be treffende het hoger onderwijs.(...) Groot 
was onze verassing toen we een MLB-pamflet 
in onze handen kregen dat gericht was tegen 
deze avond zelf. Het debat werd erin afgedaan 
als een 'regeringsshow ' want Ekonomika was 
de organisator. Het even grote aandeel van 
Politika, waar alle kringleden unaniem achter 
stonden, werd gewoon over het hoofd gezien. 
Ook werd in datzelfde pam flet opgeroepen om 
'gewapend m et spandoeken, bordjes en pam fletten  
tegen de komst van het regeringscircus van 
M artens VI te  pro teste ren '. Verder werden de 
SP en de VU afgedaan als 'parlem entaire  aan
hangwagens' en werd Agalev ook al over het 
hoofd gezien. Aan het slot van het pam flet 
gaat de proza verder m et een oproep om mas
saal te  dem onstreren 'zodat de oude wonden 
van de burgerij, die sedert mei '68 moeizaam 
waren geheeld, weer werden opengereten '. 
Onafgezien van het feit dat MLB zich hopeloos 
belachelijk m aakt m et dit soort Conscience-ro- 
m antiek, dat overigens alle e ffe c t heeft gemist, 
s too rt Politika zich aan het feit dat MLB niet 
zozeer de 'burgerlijke' partijen aanvalt, wat 
haar goed recht is, m aar wel aan hun aanval 
op de debatavond op zichzelf. Nochtans hebben 
de MLB'ers de gelegenheid gebruikt om vragen 
te  stellen , iets  wat op een 'regeringsshow ’ zeker 
niet gekund zou hebben. Misschien was het 
enkel wat natrappen om dat de PvdA niet was 
uitgenodigd. Het feit dat die partij een te  ver
waarlozen rol speelt in de dem okratie zal ze 
waarschijnlijk toch ook voor een stuk aan zich
zelf te  danken hebben (cfr. de weigering van 
de PvdA om de miljoenen zuiveringen tijdens 
de Chinese cu ltu rele  revolutie te  erkennen). 
U iteraard  denkt iedere partij of ideologie de 
waarheid in pacht te  hebben, dit wil ech ter 
niet zeggen dat men waarden zoals verdraag
zaam heid en openheid zomaar over de balk 
moet sm ijten. Anders breken e r  sombere tijden 
aan voor de dem okratie..."

-ln het Gentse RUG-blad Schamper (nr.220) 
m aakt iemand de vergelijking tussen NSV en 
MLB: "lk vind het heel triestig  te  m oeten vast
ste llen  dat Schamper in de kaart speelt van 
anti-dem ocraten; MLB en NSV vinden het immers 
heel to f dat e r  zoveel geschreven wordt. Wat 
e r  over hen geschreven wordt, kan hen geen 
fluit schelen, als e r  m aar over hen geschreven 
wordt is het devies! Blijkbaar trap t Schamper 
in die val. (...) Het enige verschil tussen de 
twee is imm ers dat MLB strijd t in naam van 
de arbeidersklasse en NSV in naam van het 
Vlaamse volk -jawadde-. De haat tegen de parle
m entaire dem ocratie, tegen een m eerpartijensys- 
teem  en tegen andersdenkenden hebben ze ge
meen, alsook het ophemelen van aan de m acht 
gekomen varkens (Stalin, respectievelijk  Hitler). 
Is het mij geoorloofd evenveel afkeer te  tonen 
tegenover de ene d ic ta to r  dan tegenover de 
andere?
3.
Dat MLB vaak een loopje neemt met de waarheid 
(in zoverre dé waarheid bestaa t natuurlijk) blijkt 
nogmaals uit hun uitlatingen over het ANC. 
Het ANC spreekt zich imm ers duidelijk uit 
voor het 'one man, one vote'-principe: o.a. 
Godfrey Motsepe (ANC-vertegenwoordiger Bene
lux) liet hierover geen tw ijfel (zie Moeial nr.9 
"De S trijd  in Zuid-Afrika"). Ook in het door 
het AN C-opgestelde 'Handvest van de Vrijheid' 
vindt men het 'one man, one vote'-principe 
terug.

4."Is de au teur misschien van plan een beroeps
verbod op te  leggen aan de politieke organisaties 
waar hij zich niet volledig ach te r kan stellen?" 
Neen, beste MLB'ers, m aar ik vind het wel 
grappig dat jullie het woord 'beroepsverbod' 
in de mond nemen. Immers, bestaat het MLB 
niet voor een groot deel uit mensen die al 
jaaaren  op de unief rondhangen en e r  als het 
ware hun beroep van gem aakt hebben om 'stu - 
den ten le idertje ' te  spelen?

Geen d ic ta tu u r!
Het "Regionaal A ktiekom itee" (RAK) werd opge
rich t m et het doel de studenten en het personeel 
te  verdedigen tegen de m aatregelen (indexering 
van het inschrijvingsgeld, numerus clausus, ver
mindering sociale gelden, enz.) van de regering 
M artens VI.
Een uitstekend en mooi doel!
Maar, zoals gewoonlijk draait het RAK uit 
op een politieke touw trekkerij. Reeds bij de 
ee rs te  bijeenkomst bleek het duidelijk dat leden 
van de links au to rita ire  partij PVDA/MLB alles 
naar hun hand wilden zetten . Doch, de talrijk  
opgekomen andersgezinden (onafhankelijken, 
SP, SAP, JK, ALS, enz.) konden verhinderen 
dat het MLB overging to t het monopoliseren 
en manipuleren van het RAK. Het is echter 
duidelijk dat de enkele leden van deze linkse 
fascistische partij alles in het werk stellen 
om zich m eester te  maken van het RAK.

De MLB'ers kunnen dit ech te r moeilijk verkrop
pen en beginnen dan m aar tijdens de RAK-biJeen- 
komsten zinloze en langdradige discussies uit 
te  lokken om de RAK-leden onderling te  verde
len. Steeds m aar weer wordt er op reeds behan
delde punten teruggekomen, steeds worden er 
voorstellen van niet-MLBIeden aangevochten, 
enz... Zodoende probeert de PVDA/MLB haar 
au to rita ire  ideëengoed op te  dringen.
Wij, het anarchistisch verzet, willen dat het 
RAK haar taak ten volle kan uitoefenen zonder 
druk van de PVDA/MLB.
Het RAK kan m aar in haar doel slagen als 
het niet gemonopoliseerd wordt door één of 
andere groepering.
Daarom, wil het Anarchistisch Verzet dat de 
RAK-leden de PVDA/MLB in haar poging stopt. 
Het is weliswaar mooi en bemoedigend dat 
links sam enwerkt, m aar het RAK mag de PVDA- 
/MLB niet laten begaan omdat deze partij een 
au to rita ire  beweging is die zeker geen dem okratie 
voorstaat.
Daarom MLB'ers, laat het RAK ongemanipuleerd 
haar taak  uitoefenen want dan alleen kunnen 
de akties slagen. Dan alleen kunnen de vele 
VUB-studenten zich met het RAK vereenzelvigen 
en massaal met de RAK-aktles mee doen. En 
dit is nodig! Om de akties te  laten  slagen heeft 
men de massa nodig, het volk m aar niet enkele 
partij-doctrinairen  die geen vingerbreedte van 
hun au to rita ire  en voorgeschreven partijregels 
mogen afwijken. Het is naïef te  denken dat 
het volk een linkse d iktatuur wil. De mens 
wil vrij zijn en niet een slaaf! Noch van links 
noch van rechts.
Enkel wanneer links dem ocratische partijen 
in gelijkheid en harmonie samen werken zullen 
m eer studenten en personeelsleden geneigd zijn 
de akties te  steunen. Daarentegen: wanneer 
linkse of rechtse  au to rita ire  partijen oproepen 
to t akties zullen weinig studenten zich achter 
hen scharen.
Het Anarchistisch Verzet geeft hen geen onge
lijk, want we hoeven geen d icta tuur, noch van 
links, noch van rechts.

Anarchistisch Verzet

VO vs Striptease
OPEN BRIEF AAN HET BSG-BESTUUR

Met o n tste lten is nam het buro van Vrij Onder
zoek nota van de aangekondigde "strip tease" 
op het T lrolerfestival van 27 februari. Wij zijn 
van mening dat een dergelijke vertoning van 
sexistische aard is en aldus in strijde  met de 
principes van Vrij Onderzoek. Het ten tonele 
voeren van een to t louter lustobjekt herleidde 
vrouw ls een kaakslag In het gezicht van de 
(vrouwen)emancipatlebeweglng.
Het is dan ook ondenkbaar dat deze ak tiv ite it 
kan doorgaan op de VUB, een instelling die 
zich steeds heeft Ingezet voor de bevordering 
van de in teg ratie  en de em ancipatie van minder
heidsgroepen.
Wij vragen dan ook aan het BSG-bestuur om 
deze u itkleedpartlj van het program ma te  schrap
pen.

Voor het buro van V.O.: 
Saskia Schoofs, voorzitter

ten  persoonlijke tite l: 
G eert Deruyck, ondervoorzitter Sociale Raad 
Luc Van Overberghe, alg. Koördlnator Moeial

Ogen Open
Het gerucht te r  zijde latend dat de m arkt verza
digd is als het om publicaties gaat, hebben 
twee enthousiaste individuen, Jean  Beckers 
en Rudy Filapek het toch aangedurfd met een 
zeswekelijks blad te  beginnen.

Deze nieuwe tijding is gestoeld op een geheel 
nieuwe aanpak. Volgens de verantwoordelijke 
uitgever van het blad, Rudy Filapek, is er nood 
aan degelijke inform atie: we horen veel over 
feiten  die zich overal in de wereld afspelen, 
m aar we kunnen er geen echt oordeel over 
vellen omdat de achtergrond of basis van het 
gebeuren ons vaak een raadsel blijft.

Hoe pakken zij dat aan? Voorlopig gingen ze 
m et z'n tw eetjes aan de slag. Ze m aakten een 
soort research of zelfstudie over een paar topics 
die in het hedendaagse nieuws voorkomen. Zij 
gaan er van uit dat al wat in het blad komt 
uitsluitend het resu ltaat is van eigen studie- 
en researchw erk, invloeden van buitenaf worden 
zoveel mogelijk geweerd.

De financiering van Ogen Open gebeurt gedeelte
lijk door VO, en langs de andere kant zal men 
zich behelpen met een systeem van zelfbedrui- 
ping: de verkoop van de nummers bepaalt de 
oplage. Zoals elk beginnend blad hier op de 
VUB doen zij beroep op de studentenbevoiking 
om de redactie  te  vervoegen.
Het eers te  nummer van Ogen Open ls net uit 
en handelt uitgebreid over Zuld-Afrlka en Nica
ragua.

Kontaktadres:
Ogen Open
Studiekring Vrij Onderzoek 
Gebouw Y'
Pleinlaan 2
1050 Brussel. Robert P.

Pers Vrij Podium
Dit jaar organiseert de Perskring voor de vierde 
keer haar Vrij Podium, waarop alle c rea tiev e  
k rachten  van deze universite it uitgenodigd worden 
hun ding te  doen op het podium van Qa - dit 
evenem ent gaat deze keer op donderdag 25 
m aart.
Om alles een beetje  in goede banen te  kunnen 
leiden, wordt iedereen die zich geroepen voelt, 
zich te r  dezer gelegenheid te  exhibitioneren 
uitgenodigd om aanwezig te  zljn op de voorbe
reidende vergadering voor het Pers Vrij Podium, 
dinsdag 4 m aart om 13.30 s tip t ln lokaal C454. 
Wie e r  nlet is doet niet m ee. Sorry.

KOEN HUYSMANS
Koen Huysmans is to taalw elgeraar. Hij weigert 
dus leger- en burgerdienst. Hiervoor riskeert 
hij o.a. 2 jaar gevangenisstraf. Over zljn geweld
loze s trijd  en zljn m otivatie spreekt hij 
op dinsdag 25 februari 
in lokaal 3B201 om 20.00 
O rganisatie : Vrij Onderzoek

Z .A .-a v o n d
Zondag 23 februari organiseren enkele derde 
w ereldorganisaties (met name Oxfam wereldwin
kels Laken en Brussel, Derde Wereldwerkgroep 
Ganshoren, NCOS B rabant, M asereelfonds Gans
horen en BOA) ln samenwerking m et Nekkersdal 
Laken een Zuid-Afrlka-avond ln het Nekkersdal, 
Schlldknechtstraat 26 te  Laken. Vanaf 19.00 
zljn er stands en een tentoonstelling (Boycot 
Outspan Aktie) en om streeks 20.00 een optreden 
van Brlan Isaacs en E lizabeth Julius, tw ee Zuid- 
afrikaanse bannelingen, die m et hun zang, dans, 
muziek en cabaret nlet alleen amusem ent bren
gen, m aar de toeschouwer ook confronteren  
m et de rea lite it  ln hun land.
Kassa : 150 Fr. W K , C JP , +3pas, TTT : 120 
Fr.

TE HUUR: ruime kamer 4X5 m eter 
Keuken, te rras  en mooie badkamer: gemeenschap
pelijk
Huur: 4000fr. Alles inbegrepen (gas, e lek tric ite it, 
water)
waarborg: 2 maand huur 
Bezlchtlngen: ma-wo-vrlj van 16 to t I8u 
Adres: Karei VI s tra a t 5 1030 Brussel (nabij 
S t Joostplein)

TE KOOP
Monophonic synthesizer CAT: 8000fr. 
Basgitaar Klnor: 3000fr

Zich wenden to t Kips Kris of Jos 
A arschotsestraat 95 
1801 Vilvoorde-Peutie 
tel 02/251.22.34

GEZOCHT: lk zoek te r  gelegenheid van het 
T iro lerfeest van BSG een Lederhose en een 
Tirolerhoed. Als iemand mij nog snel een beetje  
kan leren jodelen ls dat ook mooi meegenomen. 
Zich wenden to t Bart Henckaerts 
Generaal Bernheimlaan 15

^ M o e ia L
Samenwerkend met V0, BSG en 
de Oienst Kuituur.
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