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DE MOEIAL
tweewekelijkse tijding van en voor vub -stu den ten

Vadsigheid
Een unief bezoek Je om lets te leren, nlet 
om te bewijzen wat Je al kan. Toch laat ons 
onderwijssysteem slechts 50% van de studen
ten een kans op slagen. Dat systeem zou wel 
eens aan kwaliteitsverbetering kunnen toezijn. 

De UCL zal haar profjes voortaan pedagogles 
evalueren, ten einde de kwaliteit van het on
derwijs te bewaken. Studenten zouden ln die 
evaluatie een belangrijke rol mogen spelen. 
Op de VUB lijkt een dergelljk In itiatief uitge
sloten gezien de heiligverklaring van de 'aca
demische vrijheid'. Kritiek op prof en hun 
dlkteerkolleges wordt daarmee taboe. Toch 
streeft men ook hier naar kwaliteitsverbete
ring van het onderwijs. De Onderwijsraad to
verde daarvoor reeds 14 bis mandaten te 
voorschijn, zlj organiseert verder lezingen en 
'brainstorms'. Alle academisch personeel wordt 
daarop uitgenodigd, maar weinige komen. Dok- 

toreren wordt Immers belangrljker geacht dan 
pedagogles-bewust worden. Mensen die weinig 
doen, willen alleen nog minder doen. Profs 
die zich nlet voor studenten interesseren, doen 
zo mogelijk nog minder voor die studenten. 
VUB, V van Vadsigheid? FRANS

Zo programeerde de Perskring (tradi
tioneel nochtans één van de meest 
progressieve kringen op de VUB) een 
lingerie-show. Op zich kan dat leuk 
zijn (vooral voor voyeurs), maar de 
affiche getuigde in ieder geval al 
van een vergaande wanarakelijkheid. 
Sexiane aan de wand dus.

NAK en broodjes E D I T O
De Vrije Universiteit van Brussel 
heeft altijd de traditie gehad nogal 
vrouwvriendelijk uit de hoek te ko
men. Dit feministisch laagje is de 
laatste tijd aardig aangetast door 
enkele studentenkringen die het nodig 
achten hun opgeklopte sexistische 
macho-trekjes door te voeren naar het 
grote publiek, en zo een beeld van 
de vrouw als willoos lustobjekt op 
te hangen. Ben beeld dat de kassa 
aardig doet rinkelen want sexisme 
brengt geld op.

Het begon dit jaar met de Volksmie— 
Jongeren, die het nodig achtten een 
film met 'la Christel' te draaien. 
Op zich is dat natuurlijk niet erg, 
maar het opende de deur naar meer.

Soif, de chauffeur van de rektor bedient wat 
rende studenten.

Woensdag 19 februari was een belangrijke dag in het kader van de 
strijd tegen de aangekondigde regeringsmaatregelen. Studenten en 
scholieren hadden een nationale bijeenkomst om te praten over de 
gemeenschappelijke eisen en om nieuwe akties te plannen. De na
tionale vergadering was ook belangrijk om de mobilisatiekracht te 
toetsen.

De dag voor de N ationa le  bijeenkom st was er op 

de V .U .B . nog een p rikaktie  naar de Raad  van 

Beheer toe . Het is wel zo dat de V .U .B.-overheid 

n ie t voor de bezuin ig ingsplannen verantw oordelijk 

geste ld  kan worden maar d it wil niet zeggen dat 

ze geen standpunt kunnen innem en. De p r ik ik t le  

van dinsdag 18 februari was ju is t bedoeld om de 

leden van de RvB  te vragen een standpunt in te 

nem en en n ie t lijdzaam  toe te  zien terw ijl de 

regering de un ivers ita ire  soc ia le  sektor aan het 

afbouw en is.

Voor de p rik ak tie  hadden een v ijfe n tw in tig ta l stu

denten z ich  verzam eld  in de kom pu te rzaa l van 

gebouw  M . Enkele verd iepingen hoger vergaderde 

de R aad  van Beheer. Het plan was dat de stu

denten , zodra er een te le fon isch  berich t kwam , 

naar boven zouden snellen en de broodjes, be 

s tem d voor de noeste vergaderaars, op te e ten. 

Zogezegd verpauperde studenten d ie  hun honger 

m oeten s tille n  door de ta fe ls  van de RvB  a f te

schuim en. Het gerucht dat er iets zou gebeuren 

had ech te r ook al de leden van de Raad  van Be

heer bere ik t. De hapjes voor tijdens de pauze 

waren w e llich t daarom  gew ild  sober gehouden. 

A lle r le i sandwiches, dat wel, maar het warme 

voedsel, de trad itione le  Coquilles St-Jaccques o f 

de scam pies, was achterw ege gelaten.

Bovendien nodigde voorz itte r Herman C orijn  de 

aktievoerders ze lf u it om  een hapje mee te eten, 

van een verrassingsaanval was dus geen sprake. 

Ook het doel van de aktie  werd niet bere ik t. De 

R aad  nam  nog geen standpunt in. Wel tekenden 

versch illenden aanw ezigen de pe titie  m et de acht 

eisen. M aar som m ige professoren w ilden geen 

handteken ing p laatsen , zogezegd om dat het te 

warm  was o f dat er te  veel volk aanw ezig was. 

F lauw , als je  voor de blokkering van de sociale 

toe lage  bent moet Je m aar voor Je mening durven 

u ltkom en  en geen stom pzinn ige  ekskuses beden

ken.

-------------- • -------------------------

verbaasd de aktievoe-

Nationaal Aktiekomitee
Voor de nationa le vergadering was behoorlijk  wat 

volk naar de V .U .B. a fgezakt. A lleszins genoeg 

om aula QD  propvol te  vullen. D a t het N ationaal 

A k tiekom itee  hier doorging Is m isschien te  w ijten 

aan het fe it dat de V.U .B . studenten al het 

meest aktie  gevoerd hebben tegen de anngekon- 

digde regeringsm aaffcge'e». F.ven herinneren ei 

was al een betoging, ie i m an ifes ta tie  te r gele 

genheid van het beëindigen van de w ach ttijd , de 

p lakaten en de sVpr naa .1e Raad  van Beheer.

De nationa le  vcigad'.rhig bestond u it drie delen. 

Eerst waren er de toespraken van studentenverte

genwoordigers uit G en t, Leuven en Brussel, na

dien een regionale opdeling en tenslotte  de ple

naire vergadering waarop de nationa le  m otie  

gestemd werd.

Vervolg op pagina 2

Over het RAK, het MLB en al dan 
niet deficitair werken zijn een hele 
hoop lezersbrieven.
Open tribune op pag. 7 en 8

Ook de VUBtiek verkoopt boekjes die 
onder de rubriek 'soft-pomo' vallen 
en dit is dan nog maar de afzwakking, 
want tot over enkele jaren werden er 
in de VUBtiek ook 'hardere' zaken 
verkocht.
Tot nu toe werd de 'klimaks' bereikt 
door het BSG die op het feest van 
haar 130-jarig bestaan een stiptease- 
-show organiseerden, ondanks het pro
test van onder andere MD en nog een 
aantal andere levensbeschouwelijke 
kringen. Het BSG is nochtans die or
ganisatie die er voor een deel moet 
op toezien dat de principes van Vrij 
Onderzode nageleefd worden. En Vrij 
Onderzode staat voor het omverwerpen 
van vooroordelen, in dit geval sexis
tische vooroordelen.

Je kan je afvragen of wij nu plots 
moraalridders geworden zijn. Neen, 
maar de uitspattingen zoals ze zich 
nu voordoen (vooral dan van de Pers
kring en het BSG) hebben als enig ef- 
fekt dat zij de rol van de vrouw ver
lagen tot een lustobjekt en dat is 
het laatste wat de vrouw nodig heeft.

Trouwens, zulke 'studentikoze' akti- 
viteiten hebben de neiging het NSV 
aan te trekken (getuige het voorval
letje van dinsdag jongstleden), en 
dat is het laatste wat de mensen no
dig hebben.

Rr.H.
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Volgens de rektor
Enkele uren na het verla ten  van de cam pus 

betreed lk haar weer om  fo to 's  te  maken b lj een 

och tend lijk  In terv iew  m et ons a lle r rek tor O . 

Steenhaut. Helaas is de In terv iew er er n le t. De 

m achtsdrang van de com m un icatiew etenschappers 

begin t b lijkbaar pas na de m iddag. Vandaar d it 

ge ïm prov iseerd in terv iew .

D .M . En, w at v ind t u ervan, w at gaan de ge

volgen z ljn  van de regeringsm aatregelen ?

Het is na tuu r lijk  zo d a t er nog niets beslist ls. 

W ij m oeten a fw ach ten  w at er gaa t volgen.

D .M . Ja m a a r , het Iaa t z ich  raden.

Men kan na tuur lijk  verw achten dat de 'he rvo r

m ing van de wet op  de soc ia le  sektor (u it '65) 

za l u itd raa ien  op besparingen. En da t ls n le t goed 

te  keuren.

Overigens ls de Indexering van het Inschrijv ings

geld een dw aze  m aa trege l. De regering bespaart 

er n iets m ee, enkel de drem pel to t de unlversl

te lt  wordt verhoogd. D it op een m om ent waarop 

het voor de 18-Jarlgen al behoorlijk  u ltz lch ts loos  

ls.

D .M . En g aa t u o f  de R aad  van Beheer lets 

ondernem en, even tuee l In sam enw erk ing met 

andere un lvers lte iten  ?

O p  het m om ent dat he t menes wordt zu llen  de 

un lve rs tlte lte n  co lle c t ie f  le ts ondernem en, m aar 

wat ls nog n le t du ide lijk . De V .U .B . za l ze lf  ook 

stappen ondernem en om  te  voorkomen da t er 

m aatrege len worden ge tro ffen  d ie  a lleen de 

V .U .B . raken. M aar lk kan na tuur lijk  nu nog n ie t 

prijsgeven w at er gaa t gebeuren.

D .M . W ij dringen aan.

W ij zu llen  stappen ondernem en b ij bevriende po li

tic i.

H ee ft de R aad  van Beheer a l gedacht aan de 

volgende, aangenam e ak tlevo rm , nl. het gaan 

opeten van de broodjes op de m in is terraad  ? 

Voorlopig z ie t het er n iet naar u it da t de be

vriende p o lit ic i de geldkranen kunnen openhouden, 

vandaar da t a lle  studenten wordt gevraagd om 

een goed w oordje te  doen b lj de hun bekende 

po lit ic i van de P.V .V. o f  de C .V .P .
BH

K.K.: - 172. 985-
Het B.S.G. lijkt zich heel wat problemen op de hals gehaald te 
hebben en ook voor de Dienst Kuituur ziet het er niet zo rooskleu
rig uit. Volgens de Financiële Dienst heeft het kultuurkaffee vorig 
172.985,-fr verlies gemaakt in plaats van 6.000,-fr winst zoals te 
lezen stond in het verslag van de Dienst Kuituur.
Dat is in het kort de vergadering van de laatste Sociale Raad.

Nationaal Aktiekomitee
Vervolg van pagina 1

De eerste spreker was G eert M areels van de 

studentenvakbond. H ij toe tste  de bezuin ig ings

m aatrege len aan de idee van de dem okratisering 

van het onderw ijs. Dem okratisering van het 

Onderw ijs houdt In d a t iedereen ongeacht z ljn  

o f  haar afkom st kan studeren. Volgens M areels 

staan de aangekondigde regeringsm aatregelen 

lijnrech t tegenover dat idee. D e  b lokkering van 

de sociale toe lagen en he t Indexeren van de 

inschrijv ingsgelden maken dat het univers ita ire  

leven (m aa ltt ijd en , hu isvesting ...) duurder wordt 

waardoor In hoo fdzaak  studenten d ie  m inder 

k ap itaa lk rach tig  z ijn  ge tro ffen  worden. Numerus 

clausus, als d ie  er kom t zal de vrije  stud iekeuze 

he lem aal niet meer bestaan. D aarom  beschouwde 

M areels al deze m aatrege len als een regelrechte 

aanval tegen de D em okratisering van het Onder

wijs.

Na M aree!s kwam  Em m anue l Boon, Ghanees en 

V .U .B .-student aan het woord. H ij kwam  de 

s itu a tie  van de buitenlandse  studenten schetsen. 

Boon begon m et te  zeggen da t het m isschien 

ondankbaar lijk t van een buitenlandse  student om 

een toespraak te houden op een aktiedag  tegen 

het onderw ijsbele id  van de Belgische regering, 

terw ijl bu itenlandse studenten Juist van de onder

w ijspolitiek  van deze regering mogen gen ieten. 

H ij on tk rach tte  zu lk  een argum en ta tie  door te

De plakaten-aktie van het RAK

bew ijzen dat het onderw ijsbeleid van de huidige 

regering ook de "fore ign  students" tre ft en dat 

ze dus ook recht hebben om  te  reageren. Meer 

ze lf volgens Em m anuel Boon worden de bu iten

landse studenten ze lf  dubbel ge tro ffen . Eerst en 

vooral Is het percentage van buitenlandse studen

ten aan de Belgische un ivers ite iten  de laatste  

jaren steeds gedaald. De regering geeft dus 

m inder geld u it aan onderw ijs voor studenten uit 

de derde wereld. T erw ijl onderw ijs Juist heel erg 

belangrijk  is voor ontw ikkelingslanden. A ls de 

buitenlandse studenten dan toch nog ln België 

kunnen studeren dan zu llen ze, als de m aatrege

len doorgevoerd worden, veel meer moeten beta 

len voor m aa ltijden  en koten. Bovenop deze 

problemen krijgen buitenlandse studenten dan nog 

eens a f te rekenen inet rasclsme en xenofobie.

A ls  laatse  van de drie  sprekers was liet dan 

de beurt van G llb e rte  Boeckmans van de A lge 

mene s tudentenraad  van Leuven. Boeckmans gaf 

to e lich ting  b lj de twee andere Jcugdonvrlendelljke 

m aatrege len , m et name verlenging van leger

dienst en verdubbeling van de w achttijd  voor 

a fgestudeerde werklozen.

N a deze  drie  toespraken kwamen enkele verte 

genwoordigers van andere aktiegroepen hun so li

d a r ite it  be tu igen . D aarb ij oogste vooral de a fge 

vaardigde van F .E .F ., Féderatlon des E tud ian ts  

Francophones. H ij kreeg een daverend aplaus van 

de aanw ezigen . Ook de delegaties van aktie  S loe f 

en mei '86 werden lu idruch tig  ontvangen. D ie 

laa ts ten  kwam en vragen om mee te doen aan de 

betog ing van 9 m aart in Brussel.

Voor het tw eede deel werden de deelnemers van 

de vergadering per reg io ingedeeld. Elk van de 

reg io 's  besprak toen de basistekst. Voor de regio 

Oost-V laanderen liep  d it nlet van een le ien dak

je . Twee vertegenwoordigers van het Gentse Fa- 

ku lte ltenkonven t w ilden dat ln de m otie  zou op

genom en worden dat de studenten akkoord zljn  

m et de Indexering van de inschrijv ingsgelden. Ook 

w ilde Iem and van G en t dat de so lidar ite itsverk la 

r ing m et de bulten lanse studenten aangevuld zou 

worden m et "na  hun studies moeten ze onmlddet- 

lijk  terug naar hun land gestuurd worden". Deze 

voorste llen overleefden echter de p lenaire verga- 

■  derlng n le t . De reg ionale besprekingen van de re- 

I ■  8l°  B rabant en Lim burg-Antwerpen-Leuven verliep

SB  v rij rustig . A lleen  toen de toekom stige akties 

H  besproken werden w ilden enkele heethoofden on- 

M  m idde llij de Generaa l Jacqueslaan gaan blokke- 

H  ren. Ook d it voorstel overleefde de p lenaire niet 

|H m aar da t kwam door het chao tische einde van 

l i j  de vergadering.
H  Op de algem ene vergadering brachten de drie re- 

W ' glo 's verslag u it van hun am endem enten . Ook de 
voorste llen van het Gentse Fakulte ltenkonven 

' werden aangehaald  maar op twee stem m en na 

| unaniem  verworpen. Na de diskussles en de 

stem m ing  over he t u ite inde lijke  p la tfo rm  had men 

nog akties  m oeten bespreken m aar doordat de 

ï bus van de Gen tse  studenten vertrok en iedereen 

w at door e lkaar stond te schreeuwen is d it er 

nlet m eer van gekomen. A lleen over het principe 

van een na tiona le  betoging raak te  men nog eens.

Door plaatsgebrek ls het onm ogelijk  het p la tfo rm  

te publiceren. We z ljn  ons er van bewust dat het 

p la tfo rm  heel be langrijk  is en daarom  publiceren 

we het de volgende keer.
VoL

Bij het begin van de vergadering werd het on t

slag van Yves Rasquin, studentenvertegenwoordi

ger voor Je t te , bekend gem aakt, le ts waarvan 

Rasquin een paar weken geleden De M oeial per 

lezersbrle f al op de hoogte had gebracht Is dus 

nu o ff ic ie e l. In de Sociale  Raad wordt h ij opge

volgd door Anne Carem ans die vroeger reeds ef- 

fek tle f SoR.- lid geweest Is.

Een punt dat op het laatste  Regionaa l A k tieko

m itee  tegen de regeringsmaatregelen al voor een 

e llen lange  diskussie zorgde, met name het al dan 

n ie t d e f ic ita ir  werken van de Sociale  Raad , kwam 

nu ook op de SoR-bijeenkomst aan bod.

O p  de vorige vergadering van het R .A .K . werd 

besloten om de Sociale Raad te vragen d it Jaar 

d e fic ita ir  te  werken. Voorstanders hiervan gelo

ven dat d it de studenten zal m obiliseren tegen 

de aangekondigde regeringsmaatregelen. Tegen

standers van deze tak tlek  vrezen echter dat in 

dien de SoR . d e fic ita ir  zou werken, de Raad van 

Beheer over de hoofden van de studenten heen 

de begroting van de Sociale  Sektor op orde zal 

s te llen . Daardoor zou de studenten lnspraak en 

flinke  knauw krijgen. Zoals verw acht verw ierp 

de Sociale  Raad , het voorstel van het A k tiekom i

tee . A lleen A la in  Isaac van de A .L .S . stemde 

voor. Wel p laa ts te  de SoR . z ich achter de andere 

eisen van het aktiekom itee : met name de deblok

kering van de sociale  rijkstoelage door de rege

ring, het waarborgen dat noch de lonen, noch de 

d iensten In gevaar zu llen gebracht worden en de 

weigering om de gevolgen van de b lokkering ten 

laste van de studentenbevolklng.

Ook werd er gesteld dat studenten en personeel 

moeten vechten om de Indeksering van de sociale 

toe lagen te  verkrijgen.

Een volgend belangrijk  punt was het jaarverslag 

van het kultuurka ffee . Reeds vorige maand had 

de D ienst K u ituur het financieel verslag van het 

K .K . Ingediend maar om dat het te onvolledig was 

hadden de SoR.-leden gevraagd om  het huiswerk 

over te  doen. D itm aa l was echter niemand van 

D ienst K u ituu r op de vergadering aanw ezig, net 

zo m in als er een behoorlijk  verslag van het KK 

was. D it on tlokte  aan de SoR .-voorzitter de u it

spraak "dat de a fw ezigheid en het n le t k laar z ljn  

m et he t verslag repressentatlef ls voor de hou

d ing van de verantw oordelijken van de D ienst 

K u ituu r" . Hoewel D ienst K u ituur dus nog geen 

nieuw  financieel verslag gem aakt heeft w ijst al

les er op dat er In het vorige verslag grove fou

ten stonden. In dat verslag stond te lezen dat 

he t K u ltuurka ffee  een klejne winst gem aakt heeft 

m aar volgens de F inancië le  D ienst heeft D ienst 

K u ituu r vergeten één loonkost te boeken. A ls die 

loonkost meegerekend wordt, dan heeft het KK 

vorig jaar een verlies Van 172.985,-fr. geleden.

De sociale  Raad  besliste daarop dat de D ienst 

K u ituu r tegen de volgende vergadering een nieuw 

financ iee l verslag moet Indlenen en dat er in sa

m enwerking m et de d irek tie  financlëen een boek

houdkundig p lan opgesteld d ient te  worden.

De SoR . was ook nlet m als voor he t Brussels 

S tudentengenootschap. BSG had een aanvraag in 

gediend om v ijf  studentenkringen (Brugse Studen

tenkring, Am nesty In terna tional, R o le  P laying 

G am e C lub , Jongerenvereniging voor Sterrekunde 

en Jongkom m unlsten) o ffic ie e l te erkennen zodat 

ze subsidies kunnen krijgen. De aanvraag werd 

al In december vorig Jaar gedaan maar om dat 

het BSG, zoals steeds, nlet aanw ezig was om  u it

leg te  verschaffen werden de v ijf kringen toen 

a lleen m aar voorlopig erkend.

Ook d itm aa l was er geen BSG-vertegenwoordlger 

om tekst- en u itleg  b lj de aanvraag te  verschaf

fen. Voor de SoR.-leden was d it het bewijs dat 

het BSG-bestuur geen enkele m oeite  doet om de 
studentenkringen ln de SoR . te  vertegenwoordigen 

(nochtans één van haar be langrijke taken). Daa

rom  kreeg het BSG-bestuur een b laam  die schrlf- 

te lljk  aan a lle  s tudentenkringen bekend zal ge

m aakt worden. Een kadeautje  voor de 130ste ver

jaardag?

De m oeilijkheden m et de erkenning van de V ijf 

kringen v loe it voort u it de nieuwe m ln lm um statu- 

ten die enige tijd  geleden door BSG opgesteld 

werden. A lle  kringen m oeten, w illen ze door de 

SoR . erkend worden, aan deze s ta tu ten  voldoen. 

Volgens BSG stroken de s ta tu ten van de Jong 

Kom m unlsten nlet m et de m ln im um sta tu ten  om 

dat volgens a rtike l 11 het lidm aatschap  van J K — 

VUB onverenigbaar ls m et he t lidm aatschap  van 

een andere politieke kring en volgens artike l 12 

de u its lu it ing  van een lid  kan gebeuren op een 

algem ene vergadering m et een meerderheid van 

de h e lf t*  1 van de aanw ezige leden. Deze  artike ls  

maken dat nlet Iedere VUB-student lid  kan wor

den o f m ag b lijven m aar volgens SoR.-ondervoor

z itte r  De Ruyck s taa t ook in de s ta tu ten  van de 

Jongerenverenig ing voor Sterrekunde dat een lid  

op een A lgem een vergadering kan uitgesloten 

worden met een meerderheid van de h e lf t» !  van 

de aanw ezige leden en daar heeft h e t BSG dan 
geen bezwaar tegen. Voor Deruyck m oet, Indien 

JK  nlet erkend wordt, d it  ook maar nlet voor 

JVS gebeuren. Bovendien s taa t er ln de mlnl- 

m um sta tu ten  nergens eksp ilc ie t vermeld dat een 

kring toegankelijk  moet z ljn  voor a lle  VUB-stu- 

denten , wel ls het zo dat d it door de band heen 

algem een aanvaard is.

Volgens de SoR.-leden w ijst de hele zaak er op 

dat er vele gaten In de m ln im um sta tu ten  z itte n . 

Ook is het zo dat een groot aanta l, van de reeds 

erkende studentenverenigingen, niet meer voldoen 

aan d ie  hernieuwde s ta tu ten . Eén van de SoR.-af- 

gevaardlgden opperde dat van al die kringen dan 

m aar hun erkenning moest Ingetrokken worden. 

Iedereen ge lijk  voor de wet dus. Zover kwam  het 

n le t. De SoR . besliste om  de v ijf  kringen nog- 
m aal voor één m aand te  erkennen en er zal aan 

BSG een a lgemeen advies over de m ln im um statu- 

ten gevraagd worden. Bovendien za l er op de 
volgende Sociale  R aad  gedlskussleerd worden over 

het fe it dat het BSG du ide lijk  haar p lich ten  ver

zu im d . W ordt vervolgd dus!
Sorge

De voorzitter van de RvB, Herman Corijn, nodigde de 
studenten zelfs uit
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een enquete.
W at beteken t 'v r ijz inn ighe id ' voor mensen van 

de VUB? Een spek takulaire  m aar to ta a l onw eten

schappelijke enque tte  brach t ons alvast to t de 

volgende vastste llingen: v rijz inn ighe id  is iets 

waarover men n ie t vaak vragen s te lt, ook n ie t 

aan z ichze lf. Ze z ijn  nam elijk  te  vanzelfsprekend 

o f te  ingew ikkeld om te  beantw oorden. H iervan 

getuigen reakties als "bw eurk!", "w at een to taa l 

be lachelijke vraag", "daar wens ik op een m aan

dagochtend nie t op te  antw oorden" en "Kom  vo l

gende week nog m aar eens terug naar m ijn  bu

reau, dan zorg ik dat er een getypte  tekst voor 

u k laar lig t" . Vaak 'schaam de ' men zich om een 

antwoord op de vraag te bedenken, a lsof het de 

meest in tiem e  bedgeheim en be tro f. Wanneer er 

dan toch een antw oord werd geform uleerd , ge

bru ik te men de term  'v r ijz inn ighe id ' heel vaak 

als de verwoording van een persoonlijk ideaal. 

Het ideaal, dat dus overal deze lfde  naam  draagt, 

krijg t evenwel steeds een andere inhoud. Het 

koncept 'v r ijz inn ighe id ' lijk t een bal klei die men 

naar e igen smaak een vorm  gee ft. En o f die bal 

klei 'v r ijz inn ighe id ' heet o f  toeva llig  'ge loof', 

m aakt in som m ige gevallen m inder verschil dan 

men wel zou w illen aannemen.

Vaak ste lde men z ic hze lf de vraag o f katolieken 

vrijz inn ig  kunnen zijn . Verder zat men soms ver

veeld met het verschijnsel van 'v r ijz inn ige  r itu 
elen'.

De resulta ten van onze 'm en ing-m elkerij' z ijn  

veelkleurig, inspirerend en daarom  m isschien zelfs 

interessant:

* V erdraagzaam heid is v rijz inn ighe id . Somm ige 

katolieken kunnen dan even goed vrijz inn ig  z ijn , 

en volgens deze lfde  de f in itie  z ijn  heel wat 'hu 

m anisten ' n ié t v rijz inn ig .

*  V rijz inn ighe id  is voor m ij een vorm  van anar

chie , m aar pas op, ik heb een heel persoonlijke 

visie op wat anarch ie  moet zijn , het is a llem aa l 

filosofies gegrond. Echte v rijz inn ighe id  is onmo

gelijk , zeker in België. W at h ier gewoonlijk voor 

v rijz inn ighe id  doorgaat is even verzu ild  als het 

kato lic ism e . Het lijk t ze lfs  al op een kerk, met 

die v rijz inn ige  ritue len  d ie  men nu begin t u it te 

denken. Je  kom t van de ene kerk in de andere 

terech t. V rijz inn ighe id  zou gewoon menselijkheid 
to t doel moeten hebben.

* V rijz inn ighe id  is het enige a lte rn a tie f voor de 
dogm atiek van de kato lieken. Het is je enige mo

gelijkhe id  om op een vrije  m anier te  leven in de

ze m aatschappij. H aar boodschap is om zoveel 

mogelijk  te  gen ieten van het leven, zonder je 

iets aan te  trekken van enig superwezen. De 

v rijz inn ighe id  moet een vaste p laats krijgen in 

onze m aatschappij en het Feest van de V rijz in 

nige Jeugd lijk t me a lvast een goed in it ia t ie f  om 

je er te  la ten  gelden. Ik zou het daarom  geen 

'v r ijz inn ig  r itu ee l' w illen noemen.

* V rijz inn ighe id  is een grondige filosofiese reftek-

sie. Het is een poging om k rities  te zijn . Voor 

m ij staa t het daarom  voor a-relig iosite it. Het is 

ook de w il om  anderen te  helpen, zonder daarbij 

je  kritiese  gevoel te  verliezen.

*  V rijz inn ighe id  is een ongebonden 'geloofs'-over

tu ig ing . Je  mag niets per de fin itie  u its lu iten . Je  

moet to le ran t z ijn  ten opz ich te  van a lle  anderf 

overtu ig ingen. Je  eigen v rijz inn ige  overtu ig ing kan 

eventueel een samenraapsel z ijn  van wat je als 

positieve punten ervaart in andere overtuig ingen.

*  V rijz inn ighe id  is de m ogelijkheid om vrij te 

kunnen denken, los van relig ie  o f dogma. Het is 

m oe ilijk  om  dat konkreet te  verw ezen lijken in 

deze m aatschappij, w ant a lles is gereglemen

teerd. Toch kan de in ten tie  om v rijz inn ig  te zijn  

in e lke mens aanw ezig  zijn , ook als h ij er niet 

in slaagt ze te  u iten .

* V rijz inn ig  z ijn  is openstaan voor andere over

tu ig ingen , kunnen lu isteren. Veel katolieken kun

nen dat; wat m ij b e tre ft z ijn  z ij dus ook v r ijz in 

nig.

*  V rijz inn ig  leven is het z ich n ie t onderwerpen 

aan een par tij.

*  V rijz inn ighe id  is een vorm van onversch illig

heid. H et is een houding die je  aanneem t als je 

n ie t te  veel over "ernstige" zaken wil nadenken. 

M aar de vrijz inn ige  zal z ichze lf tenm inste  niet 

opdringen. H ij kan wel goed luisteren om dat hij 

openstaat voor a lle  overtu ig ingen. Toch zal hij 

n ie t alles voor "w aar" aanzien, h ij zal zich niet 

gem akke lijk  la ten  beïnvloeden.

*  V rijz inn ighe id  is dem okratie , dem okratie  van 

denken. M aar vrij onderzoek is slechts m ogelijk 

in een soc ia listiese m aatschappij, uwant het den

ken b li jf t  gehecht aan het m ateriële . Het belang 

en de notie  van bez it moeten eerst volledig wor

den opgeheven, voor je echt vrij kan denken.

* V rijz inn ighe id  heeft te  maken met waarden— 

vrijhe id  en m et vrij onderzoek. Het is een stre

ven naar ob jek tiv ite it, een poging oin a lle  vragen 

zé lf  te beantwoorden, zonder de tussenkomst van 

een derde (nl. god).

* V rijz inn ighe id  is het mogen zeggen en denken 

wat je w il. Het is geen ate ïsm e en zeker geen 

deïsme. V rijz inn ighe id  is het aanvaarden van ie

dereen en dat m aakt het nu ju is t zo interessant. 

De v rijz inn ige  is noodzakelijkerw ijze anti-racist 

en anti- fascist.

*  V rijz inn ighe id  betekent konstant a lles (ook je

ze lf) in  vraag ste llen.

*  'V r ijz inn ighe id ' is u itgegroeid to t een kontra— 

term  voor andere, klassieke religies. In die zin 

is het een volslagen versleten begrip. Binnen die

tegen-religies z itte n  al zoveel versch illen, som

mige strekkingen s lu iten mekaar to taa l u it, pan- 

te ïsm e en m ateria lism e b ijvoorbeeld. Volgens de 

de fin itie  als anti-relig ie kunnen we katolieken 

niet v rijz inn ig  noemen, hoewel ze natuurlijk  ook 

wel op een vrije  m anier kunnen denken.

Toch heeft vrijz innighe id  relig ieuze aspekten. De 

mens is nu eenm aal een religieus wezen, antropo- 

logiese studies hebben dat aangetoond. Ritualis- 

tiek  en symbolisering z ijn  sociaal noodzakelijk, 

het z ijn  wezenlijke aspekten van het mens-zijn. 

M aar die re lig io site it is niet steeds he tze lfde  als 

'godsdienstigheid '. D ie  twee dingen mag men niet 

verwarren. Het ritueel mag n ie t pragm aties ge

bru ik t worden, het pragm atiese is niet de waarde 

van het rituee l. Het ritueel heeft ook geen re- 

fleksie f e lem ent. Het denken moet erb ij kunnen 

worden uitgeschakeld. Toch kan een rituee l ver

baal z ijn , in de litu rg ie . De symbolen mogen niet 

in vraag worden gesteld, want dan kunnen ze 

niet langer gevoelsmatig funktioneren. De v r ijz in 

nigheid heeft behoefte aan eigen ritue len. B ij een 

sterfgeval bijvoorbeeld zal het de p ijn  verzach

ten . Het is evenwel onm ogelijk  om van de ene 

dag op de andere ritue len 'te  maken'; ze worden 

dan steeds een afkooksel van ritue len die je al 

kent, u it het kristendom bijvoorbeeld. Het Feest 

van de V rijz innige  Jeugd is daar een prim a voor

beeld van. D at feest is geen ritueel; een echt 

rituee l moet organies groeien binnen de m aa t

schappij. Voor m ij is re lig io site it de m anier 

waarop je je ze lf als mens geplaatst z ie t binnen 

het geheel van de natuur.

* V rijz innigheid is voor m ij een vorm van 

nieuwsgierigheid, leergierigheid. Zo sta  je voor 

alles en iedereen open, want er is niets dat je 

niet wil weten. Dat betekent echter niet dat je 

alles wat je te  weten kom t voor waarheid gaat 

aanzien, de kritiese geest is ook enorm belang

rijk . Het begrip 'v r ijz inn ighe id ' kom t daarbij los 

te staan van hei antagonisme ateïsme/godsdienst- 

igheid. N iet elke godsdienstige gelooft immers 

in kerkelijke dogma's o f cen antropom orfe god. 

Het 'a te ïsm e' heeft bovendien ze lf z'n  dogma's, 

die beweren dat rede en redelijkheid synoniemen 

zijn  voor 'w aarhe id ', en dat alles wat het kris

tendom heeft voortgebracht noodzakelijkerw ijze 

slecht is. U iterst redelijke mensen zijn  voor m ij 

geen vrijz innigen meer. M ijn nieuwsgierigheid 

dw ingt me vaak om ook naast rede en logika te 

kijken, want juist die konsepten beperken op een 

heel eigen manier de to ta le  vrijheid van denken.

* V rijz innigheid is een ideologies k lim aat waarin 

de vrijheid van denken en handelen voor elk ind i

vidu wordt gewaarborgd, wars van elke m anipu la

tie  door externe gezagsprincipes.

Prof. W lllem ljns (auteur van om . de term  v rllz in 

nigheid. een eerste poging to t semantisch-verge- 

lljkend onderzoek van het woordveld)

Het is m oeilijk  om  de term  'vrijz inn ighe id ' te  

defin iëren: hierrond bestaat een grote onenigheid. 

M eestal wordt een negatieve de fin itie  gegeven: 

niet gelovig, nlet dogmatles, e tc . D it ls logies 

als men rekening houdt met de geschiedenis van 

de vrijz innigheid in Vlaanderen: een voortdurende 

oppositie  ten opzichte van het k lerikalism e. 'V rij

zinnige' is een typies V laams woord: ln het N e

derlands zegt men 'vrijdenker'. D it is ook het 

geval In ander landen, b ijvoorbeeld Frankrijk , 

waar het woord 'la ïque ' gebruikt wordt.

Vrijdenken is een houding van ondogmaties han

delen en het centraal ste llen van de mens ln 

plaats van één o f ander opperwezen. D it laatste  

is één van de belangrijkste aspekten van de vrij

zinnige beweging in Vlaanderen: vrijz innighe id  is 

hier ineor een politiek  dan een filosofies begrip. 

Een groep vrijzinnigen is van mening dat geen 

bevrijd ing van geest inogelijk ls zonder de bevrij- 

ding van m ateriële  behoeften, ln de liberale  aan

pak kom t d it veel m inder aan bod en deze te 

genste lling brengt dus een tw eespalt teweeg. Bo

vendien is er nog bij bepaalde vrijz inn igen een 

d iscrepantie  tussen hun filosofiese overtu ig ing en 

hun po lit ieke  handelingen. Als die dan b ijvoor

beeld het o ffic iee l onderw ijs aan Coens uitleveren 

is dat op z 'n  m inst gezegd een daad tegen de 

ontp loo iing van een vrijz inn ige  samenleving.

Prof. Walravens (docent filosofie ; voorzitter van 

het centrum  voor de studie van de V erlichting 

en het vrije  denken)

Ik ben n ie t ak tie f lid in de georganiseerde vrij

zinnigheid, hoewel ik vind dat ze waardevol werk 

doen. Tot nu toe heb lk meer de v rijz inn ige  prin

cipes toegepast in het dagdagelijkse leven. Deze 

v rijz inn ige  principes refereren naar een aan ta l 
kenmerken van de Verlichtingsidealen , w aaruit 

de vrijz innigheid gegroeid is. In de eerste p laats 

is dat het vrijdenken, dat negatie f gedefinieerd 

de verwerping van dogm atism e, en pos itie f het 

ze lfs tand ig  rationeel denken inhoudt. Verder zijn 

verdraagzaamheid en p lura lism e belangrijk  om dat 

er een verscheidenheid moet bestaan in een 

maatschappij. V erdraagzaamheid slu it niet u it dat 

je  je  voor een bepaalde zaak kan inze tten  en in 

konkrete situaties tegen onverdraagzaam heid kan 

optreden. Fundam enteel Is ook het rechtvaardig- 

heidsbegrip: elke mens heeft recht op een decent 

leven waarin hij z ich kan ontp looien. H et gaat 

hier n iet om un ifo rm ite it, m aar om  ge lijkw aar

digheid, zoals man en vrouw niet identiek z ijn , 

maar wel ge lijkw aardig .

W at nu de georganiseerde v rijz inn ighe id  be treft: 

ze doen belangrijke dingen want een organ isatie  

die de vrijz innige belangen verdedigt is in de 

Belgiese kontekst zeker nodig. Op z ichze lf be

treur ik wel een beetje  dat ze, gedwongen door 

de om standigheden een soort "paralle lkerk" vor

men.
Een ander probleem is de v rijz inn ighe id  binnen 

de po litieke  partijen . P luralism e binnen de par tij

en zou een waarborg z ijn  voor een pluralistlese 

manier van regeren. D it is mogelijk  ln Duits land, 

maar in België wordt d it verhinderd door het be

staan van een konfessionele partij als de CVP. 

D at de andere partijen  zich meer en meer open

ste llen voor gelovigen ls n iet zo erg, erger ls dat 

men het beheer van het staatsonderw ijs ln handen 

geeft van een konfessloneel m inister.

ADB /A.V.

kollaboratie
MAURICE DE WILDE BIJ HET LVSV OP SCHOOT

aids
Le sida au b a b a !

W at kan de kribbelaar nog toevoegen aan iets 

wat verzadigd is? Het niets, de beschrijving van 

de leegte der sa tu ra tie . A IDS is -vergeef m ij 

de uitspraak- gesatureerd, verzadigd. M iljoenen 

nieuwsgeile hansworsten hebben een aan ta l nieuwe 

c liché's  geschapen en het begrip erin gevangen 

gezet. En daar z it ik nu tegenaan te  kijken.

Wat moet ik u verte llen tegen uw beter weten 

in? D at A IDS geen hom o fie l voorrecht is? U 

wist dat toch al hopelijk  (als u het niet wist 

leest u verkeerde dingen o f u leest he lem aal 

niet). M isschien is het nieuws voor u te weten 

dat er al babies geboren werden met A IDS? 

M isschien ...m issch ien. Er is nochtans veel meer. 

Er wordt nam elijk  tegen A IDS gevochten. 

Bovendien heeft A IDS een markt geschapen die 

dankbaar wordt ingevuld door k ilo 's nieuwe 

VZW's, maar eerst en vooral door de farm aceu
tische industrie.

De logisch aangelegde burger zal geneigd zijn  op 

zo'n be langrijk  gebied enige In ternationale  

samenwerking te veronderstellen. Helaas, drie

werf helaas. Eens te  meer kom t de logisch in

gestelde burger bedrogen u it. Z ijn  verbazing is 

gerechtvaard igd bij het zien van zoveel indiv idu

a lisme ten voordele van de porte feu ille . Even 
een schoolvoorbeeld...

Het In st itu t Pasteur in Parijs heeft er een pres- 

tigezaak van gem aakt om z ijn  goede faam  te be

vestigen m et baanbrekend werk in de A ID S— 

sector. Aan de andere kant van de oceaan b lijk 

en enkele pientere am erikanen echter he tze lfde  

van p lan! Het gevolg; de respectieve lijke  onder

zoeken verlopen in het grootste geheim . De 

am erikanen gaan ze lfs  zover in A fr ik a  grof geld 

neer te  te llen  aan proefpersonen voor basisonder

zoek om  hun bek te houden als d ie  van Parijs 

dezelfde onderzoeken w illen komen uitvoeren. 

Dat is n ie t het laa tste . In Parijs werd enige tijd

geleden m et wat Frans chauv in istisch trom gerof

fel aangekondigd dat één rem edie gevonden was 

(herinner u de plotse vlucht van Rock Hudson 

naar Parijs). Als de fransen een am erikaans pa

ten t aanvragen houd de amerikaanse adm inis tra

tie  d it bewust tegen, een frak tie  la te r publiceren 

de am erikaanse onderzoekers resulta ten die ge

baseerd lijken op de Parijse principes. In een 

franse kolére (en ik weet wat dat is) daagt het 

In stitu t Pasteur de Am erikanen voor de rechter. 

De u its lag  is m ij to tnogtoe  onbekend.*

Een en ander vraagt om verklaring . W aarom is 

er in zo 'n  onderzoek niet meer coörd ina tie , zo

wel in te rna tionaa l als na tionaa l?  W aarom is er 

n ie t meer samenwerking tussen enkele gespecia

liseerde inform atie-en opvangcentra ondanks het 

grote AIDS-congres van november in Brussel. 

A ls een behoeftig  k ikkertje  zat ik op m ijn 

achterpoo tjes aan de te le foon naar dokter 

Lauwers te lu isteren. Geduldig sprak z ij m ij 

vanu it het A .Z . in Je t te  toe:"E r is inderdaad 

weinig In fo rm atie  die echt op nationaa l niveau 

verspreid wordt naar de betrokkenen toe. De 

geneesheren daarentegen worden wel rege lm atig  

op de hoogie  gesteld van onderzoeksresultaten. 

M aar het is zoals u zegt betreurenswaardig dat 

er zo w einig samengewerkt wordt door organisa

ties om  echt grote campagnes u it de grond te 

stam pen."
O f  er dan geen Europese strateg ie  is u itgestip 

peld onder le id ing van de fransen? Z ij:"N ee , ie

der werkt voor z ijn  e igen w inkel."

Verontw aardigd vraag ik hoe zoiets kan. De 

dokter rep liceert nuch ter:"K ijk  eens, iedereen wil 

graag de eerste zijn . Iedereen wil graag de 

enorm e m ark t die A IDS  geopend heeft inpikken 

en daarom  gebeurt heel het onderzoek in deze 

sfeer. N orm aal worden onderzoeksresultaten pas 

gepubliceerd na onderzoek op een flink  aanta l 

proefpersonen. Ju is t om dat A ID S  zo goed in de 

m ark t lig t du rft men nogaleens resulta ten op 3 

d 4 gevallen gaan veralgemenen zodat de werke

lijke  stand van het onderzoek to taa l vervormd 

overkom t. D aarb ij kom t dat men er niet vies 

van is kwakkels de wereld in te  sturen om de 

concurren tie  op de een o f andere m anier te 

dw arsbomen."

Is er een beter dekor voor een lezing over de 

kollaboratie  dan één van de bunkers van de au la? 

De lezing van M aurice De W ilde ging m inder o- 

ver de ko llaboratie , dan over het onderzoek ze lf 

en over De W ildes journalistiek  werk in het a l

gemeen. Zoals bekend te llen po litieke  belangen

groepen voor de hoogste instanties van de BRT 

wel eens meer mee dan journalistieke deontologie 

en M aurice De W ilde kan daarvan meespreken.

Voor u van deze bran ieprak tijken ziek wordt zal 

ik u even een o lie lam p  aanbieden in de duister

nis. In Jun i is er in Parijs (alweer daar) een 

groot AIDS-congres gepland waar de aanw ezig 

onderzoekers hopelijk eens een frisse p int samen 

zu llen drinken om  te ontdekken dat z ij in de 

grond a llem aa l voor he tze lfde  staan.

N le t zonder enige nostalgie denk bij a l d it on t

lu isterend nieuws terug aan de tijd  dat de zonde

bokken van de A IDS-paranoïa, de hom ofielen, 

langzaam  u it hun subcultuur ontsnapten. De tijd 

rekening zal binnekort m isschien de predikaten 

Pré-en Post-AIDS krijgen. Pré zal dan de tijd  

z ijn  van film s  als "The naked civil-servant" en 

"Quere lle " die aansloegen bij meer dan een c u lt— 

publiek. Terw ijl post dan gem erkt zal z ijn  door 

een sexuele doem denkerij en een langzaam  

"stra igh t" worden van de C astro  in San— 

Francisco, de wijk waar oo it Harvey M ilk vanuit 

z ijn  fotow inkel een po litieke  m acht opbouwde. 

De C astro , de hom o filie , het worden weer ver

schijnselen van een subcultuur. Desondanks is 

er leven na A IDS! Vraag het maar bij S JE R P !

(*) In form atie  u it "Le Monde", gespreid over no
vember en december.

IL CATTIVO (voorheen een taa lfou t)

Jaren geleden kreeg hij naar aan le id ing van een 

reportage over de havenpolitiek, waar CVP-minis- 

ter De Saeger niet erg ingenomen mee was, een 

rode kaart. Na een periode "op de strafbank" 

(zoals hij het ze lf noemt) m aakte hij een pro

gram m a over de legale wapenhandel in België, 

dat slechts op het nippertje  toch werd u itgezond

en: hij had in form atie  verzam eld , die w apenfabri

kanten én regering liever niet op het scherm 

zagen. Toen heeft men hem voor een paar jaar 

in de archieven opgeborgen om de reeksen over 

de nieuwe orde voor te bereiden. Ook hier doken 

voortdurend hindernissen op, n ie t a lleen om dat 

je collaborateurs niet zo gem akkelijk  voor de 

kamera krijg t, maar ook kreeg hij niet a ltijd  

toegang tot de nodige bronnen, vooral als er een 

link tussen de nieuwe orde en de 3K's bestond 

(Kerk, Koning en Kap itaa l).

Met reeksen als "De N ieuwe Orde" en "De C o lla 

boratie" heeft De W ilde op heel wat lange tenen 

getrapt. De Vlaamse nationa listen zijn  er u iter

aard niet zo gelukkig mee, maar ook het verzet 

was niet erg entoesiast als men het bijvoorbeeld 

terloops over de excessen van de repressie had. 

Op het ogenblik werkt De W ilde aan een pro- 

grammareeks over de represailles naar aanle id ing 

van overvallen en aanslagen van het verzet: het 

is echter zeer m oeilijk  om de beulen van toen 

tot een interview te overhalen. M arkant is ook 

de konklusie die De W ilde u it z ijn  onderzoek 

naar de nieuwe orde trok: In W OII haalden de 

Oostfronters de kastanjes u it het vuur voor de 

politiekers en zo is het veertig jaar la ter nog. 

Z ij laten zich interviewen, in tegenste lling tot 

de politiekers die hen m isleid hebben. Het is de 

bedoeling dat de jongeren, die de program m a's 

over de nieuwe orde zien, er een les u it trekken 

en een kritische houding aannemen '.en opzich te  
van de mannen op het podium.

Ariane Dc Borger.

♦
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berichten uit nieuwelaan

BSG 130 VERGADEREN
Anno 1986, 130 jaa r  ge leden werd er een vere

niging opgerlch t om als V laamse drukkingsgroep 

te  fungeren tegen de franco jpne  overm ach t op 

de ULB.
Hedendage heeft deze  verenig ing afstand  genomen 

van haar po lit ieke  karak te r en houdt zich nu 

voornam elijk  bez ig  m et het overkoepelen van de 

verenigingen op de VUB (d it z ljn  n let u its lu itend  

facu lta ire  kringen zoals V RG , $o lvay o f PK , 

maar ook m aatschappe lijke  o f po lit ieke  groepe

ringen).

D it moest gev ierd worden meenden de BSG-kop- 

pen (d it z ljn  er meer dan U oo it zou 

vermoeden). Z lj s taken hun hoofden b lj e lkaar 

en kozen u it een g am m a van massa a c tiv ite ite n : 

een tw eede op treden van Johan V erm innen, een 

vernlsage, b a lle t . .. D eze  b leken van hoogstaand 

cu lturee l a lloo i te  z ljn , m aar d it  zou een groot 

percentage van de feestm lnnende studentebevol- 

klng n let behagen , a ldus besloten ze een tlro ler- 

feest te  organ iseren.

De fe s tiv ite ite n  g ingen van s tart te  19h op 27 

februari 1986, m et receptie  w aarb ij B illy , de 

voorman van BSG ons verbaasde m e t z ijn  speech- 

ta llen ten  en de rec tor , d ie  ook speechte, maar 

iets m inder verbaz ing tew eeg b rach t. Na een 

receptie  waarop de broodjes sm aak ten en de 

schuim w ijn da rte l bubbelde ln de g lazen , kwamen 

de Stella-Boys. De heren speelden drlnkm uziek  

(die je  n le t tn T lroolse sfeer brach t, zoals de a f

fiche zou kunnen la te n  vermoeden) d ie  een 

vlaamse jaa rm ark tsfeer oprlep, enkel de paarden 

en de koeien on tbraken nog. Helaas he t was te 

koud bu lten , m en begon te  vroeg, (u kan w aar

sch ijn lijk  nog redenen verzinnen), ondanks de goe

de wil van enkele boerebalfans, er kwam  n le t te

veel schot ln  de zaak . De heren h ie lden het 

vol, to td a t de fak ie r z ich  m et naalden begon te 

doorboren. D it in te rm ezzo  ga f hen de m oge lijk 

heid de stem banden te  smeren m et een welbe

kend b iertje , welk hen nog meer goede diensten 

verschafte .
Wanneer de naalden a llem aa l genu ttigd  waren, 

staken ze terug van w al, le ts meer stem m ing  de

ze keer maar nog n le t h e t gewenste resu ltaat.

De massale toe loop naar het podium , da t s trate 

gisch voor de dansvloer stond opgesteld, kwam 

er nadat een zeker Jes ica , ondanks de koe lte  ln 

de ten t luch tig  gek leed over het podium  da rte l

de, het nog steeds te  w arm  vond en a lles  (slipje 

en beha) u itspeelde. D it to t groot Jo lijt van de 

voorste r ij en to t ergernis van een k le ine  achter

hoede die z ich  a l sinds enige tijd  to t ware mo

raalridders on tpop t hebben. D eze  vertoning 

werkte Inspirerend voor de BSG-voorman, d ie  z ljn  

exlhlblon lstlsche geaardheid n let langer kon ver

bergen en aldus z ljn  weelderig behaarde gen ita 

liën en z ljn  v e tte  reet aan de w ereld toonde.

Deze verton ing bleek trad itie  te  z ljn  en enkel 

geoorloofd in ons VUB-dorp wanneer men aan

spraak kan m aken op de krlnghoofden-status. 

"Broeken a fsteken ls h ier tra d it ie  ", hoorde ik 

iem and m ij toe flu is te ren .

Rond d it  tijd s t ip  tets meer volk , n let overdreven 

enthousiast, m aar wel vrtj dronken. N le t dronken 

genoeg voor de Perskring ech te r, d ie d ie  avond 

u itpak ten  m e t een heus ktppenkraam  m et als 

aandach ttrekker enige a ffiches , van een sexlsttsch 

allooi volgens de m oraa lridders, volgens anderen 

dan ju is t aandach ttrekkend  genoeg, gezien het 

water dat u it  hun monden droop. Deze d riften  

ze tten  hen ech te r n let aan to t he t konsumeren 

van kip, ondanks he t goede voorbeeld van enig 

dorpsprom lnenten zoals D irk  D . V R G ., M ark PK ., 

Vlees Solvay, Freddy Huisbaas N ieuw elaan, en de 

drum m er van de Booze B rothers d ie  gre tig  het 

zorgvuld ig geprépareerde p lu im vee verorberden. 

De reeds gebraden vooraad, kon enkel de u itba 

ters van het Leger des H e lls  behagen, d ie  de 

d iertjes cadeau  kregen.

Terw ijl deze  m iddenstanders ln  de dop mokkend 

hun kassa aan he t maken w aren, wente lde de 

fakir z ich w elluslg ln de glasscherven. Deze act 

deed velen huiveren en som m ige  lichtgevoelige 

zie len v le ien ze lfs  tn zw ijm .

H ierna ze tte  de studente  fan fa re  tn, z lj konden 

ondanks vele goede w it, he t niveau van de Stella- 

-Boys n le t evenaren. D e  heer Vlees verleende 

zljn  log is tieke  steun, Helaas h ij was al goed ln 

de wind en produceerde nog meer wtnd m et w ilde 

handgebaren d ie  hoorden b lj z ijn  ongecom pliceer

de dans tljl.

De laa ts te  noemenswaardige a c t was die van de 

Booze B rothers, een Oostends bandje d ie  enige 

vrij verzorgde b luesnum m ers ten  gehore brachten. 

D it ging er e ch te r n le t meer zo goed ln b lj het 

publiek, d a t al e tte lijk e  gra tis  vaten achter de 

rug had. De discobar Joeg de nachtbrakers bul

ten.

A l blj d ienen we d it gebeuren n let als geheel 

stom te  bestem pe len , he t was a f  en toe  gezellig 

ln de ten t te  vertoeven, m its  enige goede wil 

en m its  enige goed gevulde beurs. Robert P.

H et h eeft er een tijd je  naar u itgez ien  da t we 

onze  freelance-relatie  m et de M oeia l zouden 

kw ijtspelen . Voor d it num m er diende zich immers 

m aar geen s to f to t schrijven aan. N ie t het 

m inste schandaal - het moet daarom  nog niet 

vulga ir z ijn  - ontrok zich aan de alledaagsheid 

van de N ieuwelaan. Er wou ze lfs geen enkele 

be tw eterige  mafkees opduiken om de nodige 

lulkoek u it  z ijn  nek te  slaan.

M aar op een goede nacht was het geluk dan 

toch m et de gebroeders Bever. Eén van onze 

tipgevers kwam  ons om streeks 1 uur melden 

dat er in een kot op de v ijfde  verdieping een 

daverende ruzie  aan de gang was. Toen we 

ze lf  m et geluids- en foto-apparatuur ter p laatse 

waren, bleek het "daverende" karakter van de 

ruzie  inderdaad n ie t u it de lucht gegrepen, 

ln de aanpalende keuken kwamen m eermaals 

stukken p lafond  naar beneden en W illem  had 

ze lfs  de indruk dat het gebouw lich tjes  scheef 

ging staan. Voor de eerste m aal hoopten we 

dat Em m erechts  zou komen opdagen. Het zou 
een grandioos schouwspel geweest z ijn  om te 

zien hoe diens haren in enkele lu tte le  ogenblikken 

to ta a l zouden vergrijzen, dan als naalden zouden 

rechtspringen om tenslotte  m et lulde knallen 

u it z ijn  hoofd te  schieten.

De ruz ie  in  het be treffende  kot liep  intussen 

zo hoog op dat onze bandopnemer u it pure 

overlevingsdrang pootjes had gekregen en het 

pijlsnel op een lopen ze tte . Ed ging er nog 

d irec t achteraan maar had na enkele m inuten 

de achtervo lg ing m oeten staken. Het conditiepe ll 

van onze  bandopnemer lag veel te  hoog voor 

Ed. De nu volgende weergave van de kotruzle  

berust dan ook louter op geschreven notities. 

De verm elde namen z ijn  f ic tie f .

STEM I: Zeg nu ze lf , Robert B ., uw laatste  

art ike l was nog n ie t goed genoeg om  m ijn  gat 

mee a f te vegen. Bovendien krijgen we voortdu

rend k lach ten over een overdaad aan dt- en 

andere spellingsfouten in uw id io te  artike ls .

STEM 2 (vrouwelijk): Ik moet zeggen dat het 

waar is, Robert B., w ant ik heb het gedaan 

en de volgende dag had ik het speen aan m ijn 

gat.
STEM 3 (Robert B.): D a t kan ik goed geloven, 

a ls ik bedenk w at daar nog zoal ingestoken 

wordt.

STEM 2: Weet ge w at gij z ijt?  Een kw ijlende, 

e tterende , im poten te  dru ip lu l!

STEM 4: Om  het nu even over ie ts anders te 

hebben, Robert. H et wordt tijd  da t g ij eens 

w at be ter tegen uw verlies kunt. Ik v ind het 

eerlijk  gezegd een beetje  overdreven dat ge 

b ij e lke typ fou t onze  typm achine tegen de muur 

kw akt. D a t is nu zeker a l de tiende keer dat 

we een nieuwe gaan kopen.

STEM 3: Hoe dikw ijls moet ik dan ook nog 

zeggen de typm achine aan de ta fe l vast te 

schroeven, vteze, vette  flu im  dat ge z ljt . Trou

wens g ij moet n let zeveren. Weet ge nog toen 

gij eens met uw za tte  kloten kwam binnengesto

ten , be leefd de weg naar het to lle t vroeg en 

toen heel het m achlen onderkotste?

H et was voor ons zonneklaar dat er achter 

de deur een offic ieuse  vergadering doorging 

van De M oeial-redactie. Nu w ist iedere Moeial- 

lezer a l lang dat het studentenblad van een 

bedenkelijke kw a lite it was m aar dat deze w eten

schap ook to t de redactie  is doorgedrongen 

(dat meenden we tenm inste  u it de eerste twee 

vermelde woordenwisselingen te  mogen afleiden) 

is dus v rij recent. En er zouden precies nog 

koppen gaan rollen . M isschien ze lfs  in erg le tte r 

lijke  zin , want te horen aan het enorm  kabaal 

achter de deur kregen er mensen Itasten naar 

hun hoofd geslingerd o f  werden ze gedwongen 

die op te  eten. En w ie weet ze lfs  ongezouten.

Bezw ijkend voor de druk van ons geweten, k lop

ten we dan toch m aar aan. O nm idde llijk  verstom 

de het krijgsrumoer. Dan wat gestom m el en 

een bekend gez ich t (we zu llen hem m aar "R a f"  

noemen) kwam  opendoen. "Ah, ' t  z ijn  ju llie  

m aar. Ge m oogt binnenkomen maar dan wel 

in m ijn  badkam er. Zoals gij z ie t zljn  we druk 

bez ig ." Toen we het kot ze lf b innenblikten, 

tro ffen  we een onbeschrijfe lijk  slagveld aan, 

een pulnzooi van versplinterde meubels en ver

scheurde cursussen m et daaronder, daartussen 

en daarboven enkele kotguerlllero 's . D ie  hervatten 

stilaan  de vijandelijkheden, van zodra we met 

R a f  ln de badkam er verdwenen waren. D ie 

was bereid ons enige u itleg  te  geven.

Raf: K ijk , ze lfs 't  k le inste kind weet dat De 

M oeial de laa ts te  tijd  veel te  goed is. De meeste 

studenten lezen het b lad gewoon niet meer. 

K w a lita tie f  lig t het gewoon op een onbereikbaar 

hoog niveau voor de gem iddelde student.

Ed: M aar ik dacht ju ist dat het niveau veel 
te  laag was.

Raf: Ge loopt achter op de a c tu a lite it  ventje. 

D a t was twee maanden geleden. De redactie  

is toen n let doof geweest voor die klachten 

en heeft het roer drastisch omgegooid. Jam m er 

genoeg zijn  we nu weer in het andere extreme

gevallen. Nu hoor ik persoonlijk to t de strekking 

binnen de redactie  d ie  in de eerste plaats een 

ruim  publiek w il bereiken, ook al moeten we 

de kw a lite it daarvoor wat terugschroeven. De 

andere strekking v indt dan weer dat we het 

hu idig niveau hoe dan ook moeten handhaven. 

W illem : En de bijeenkomst van vanavond had

Als ik roep moet iedereen zwijgen.

de bedoeling de zaken eens onder mekaar u it 
te  praten?

R a f: Juist, een h a lf uur geleden hebben we 

echter het overlegc lrcu lt moeten opgeven. Het 

had als enig e ffec t slaapverwekkend te  zljn  

en het gesnurk van de slapers overstemde gewoon 

iedere ratione le  d ia loog. Na een kort beraad 

z ijn  we dan unaniem  overgestapt op de p rim itieve  

sche ldpartij. Ook h ier kwamen we vrij snel 

to t het inz ich t dat d it een s traa tje  zonder 

einde was. Zopas z ljn  we daarom  vrij spontaan 

met bruut geweld begonnen. O f  d it nu u ite lnde lijk  

u its lu itse l za l geven staat nog niet vast, maar 

we beleven er ln ieder geval een hoop p lezier 

aan. De c lim ax  to t nog toe vond ik wel toen 

we m et ons drieën tegen het hoofd van Frans 

aan het s jo tten  waren d ie  daar zo h a lf bewuste

loos op de vloer lag .H a, ha, ha, Jongens toch, 

ha, ha, ik denk n ie t dat ze 'm  de eerst volgende 

maanden gaan terugherkennen, ha, ha. Voor 

m ijn  part mogen a lle  vergaderingen In de toe

komst zo z ljn . Nu wordt er tenm inste  n iet 

meer rond de pot gedraaid . M aar w ilt ge m ij 

nu excuseren, ik denk dat ze m ij ginder terug 

nodig hebben.

R a f, d ie  k laarb lijke lijk  na de korte rustpauze 

in de badkam er terug fris het strijdperk binnen

trad , ging er er onm ldde llijk  stevig tegen aan. 

De eerste tegenstrever kreeg een prachtige 

llnks-rechts com b inatie  onder de gordel te  Incas

seren, de tweede opponent werd als een w illoze 

pa ta ttenzak  van onder het puin gesleurd en 

m et z ijn  hoofd k rachtig  de bureaulade ingeslin

gerd, waar h ij knel b lee f z itte n  om dat R a f 

de lade sloot. Door Rafs  b liksemoptreden leek 

de s tr ijd  plots beslecht. Tot iemand Em merechts 

voor het gebouw zag parkeren. Aan het geroep 

te horen trad  dan noodplan "B" in werking. 

U i t  de badkam er werden een v ierta l voorhamers 

gehaald , w aarmee het puin to t het k leinst 

m ogelijke gru ize le lem enten werden geslagen. 

Deze  restanten van wat eens het m eubila ir 

was, werden dan in een ijltem po de badkamer 

in geveegd en gedee lte lijk  door het to lle t ge

spoeld. Hoe noodplan B verder verliep moeten 

we u verzw ijgen , w ant we werden aan de deur 

gezet. O f  er nu to t een koersw ijzig ing is besloten 

in he t Moelal-beleid, zu lt u daarom  ze lf ln 

d it  num m er moeten tezen.

Ed en W illem  Bever

TE KOO P

CROSSM O TO R SUZUKI 250RM (250CC) 

bouw jaar 1984 en in uitstekende staat!

GEEN KOM PETIT IE G EDAA N !
» reserve onderdelen: k ick,kamw iel,binnen-en 

bu iten  achterband 

Tel: 02/5325065

BKT-STRALENDE T IJDEN

Het volgende toneelstuk, kaderend in de reeks 

over "oorlog en gevolgen", zoals b ij het begin van 

het seizoen door Rudi Van V laenderen aangekon

digd, heet "Stralende T ijden". De om schakeling 

naar meer populaire stukken is niet overal even 

pos itie f onthaald, maar Van V laenderen is er wél 

in geslaagd elke maand wat meer mensen met 

zijn  theater te  laten kennis maken. Over "Stra

lende T ijden" van Raym ond Biggs is op het ogen

b lik  van d it schrijven nog niet veel bekend, maar 

ik begin wel erg te verlangen naar het nivo van 

oa. "Op  de puinen van C arthago", één van die 

stukken waarmee het BKT enkele jaren geleden 

op een orig ine le  m anier zijn  aanw ezigheid verdui
de lijk te .

"Stralende T ijden" van Raym ond Briggs 

Regie: Horst M entzel

Spelers: Suzanne Juch tm ans  en Rud i Van V laende

ren.

Prem ière op 8 maart

Periode : van 13 m aart to t 6 april

CON CERT EN

6 m aart: John Sw im an en A lbert M angelsdorff 

in Le Travers, Brussel

7 en 8 m aart: M onty Alexander Trio, Brussels 

Ja zz  C lub  op  de G ro te  M arkt.

13 maart: 4th Brussels C ountry  and Western Fes

tiva l (Kasper, Nick Seeger Band, R a tt le  Snake 

Annie), Ancienne Belgique.

16 m aart: Luther A lison Band, Ancienne Bel

gique.

Brussels am ateurtoneel

De C en tra le  organiseert weer een 'Lef»t*wkuil', 

waarin amateurgroepen geworpen worden en waar 

ze m eestal nogal goed uitkom en. Op zondag 9 

m aart is er weer zo 'n m ogelijkheid om misschien 

de sterren van morgen te ontdekken. V anaf 9u3 

is er on tb ijt te ver (crijgen, de voorstellingen be

ginnen om lOu.

De 3 stukken zijn deze keer:

Midas heeft ezelsoren

u it de M etam orfosen van Ovid ius, voor het to 

neel bewerkt door Karei Van Ransbeek.

M idas is een man met verlangens, gevoelens en 

ideeën. Een man d ie  wonderlijk gestr. ft wordt 

om zijn  dom heden...m aar voelt M idas zich niet 

thuis in het systeem? Is hij n ie t de dromer die 

tegen de reali-■••ft aanbotst?

Deze poppenpantom im e is voor he t gezelschap 

een nieuwe u itdaging; draadpoppen die bewegen 

in de verstillende wereld van m uziek zonder 

tekst.

Jan  V romman. M arjan De Bouw en Pierre 

Leeten . met "Noormannen"
fcen eenakter over de vreemde gewoonte die 

mensen hebben o x  zich een im agina ire  wereld 

van beelden te  dromen.

Sven schrijft een brie f, Rodenbach een tonee l

stuk, George Jones zingt een lied. Wat w illen ze? 

Jan  Vromman, Marjan De Bouw en Pierre Leeten 

voerde de eenakter "Noormannen" op ... o f beter, 

ze w ilden e igenlijk "Gudrun" brengen m aar speel

den tenslotte  zichzelf.

W at w illen ze e igen lijk?

A k tie f (Antwerpen)

m et "Verhaal van de man die in een hond veran

derde", van Osvalde Dragun in een regie van Jo 

ze f Vervoort

In een land heeft de m echan isatie  haar intrede 

gedaan. De werkloosheid stijg t.

Zoals zovelen zoekt hij (de man) werk en daar 

begint het verhaal. Het verhaal van de man die 

in een hond veranderde is één u it de "4 verhalen 

om  te vertellen" van de Argentijnse auteur Os- 

valdo Dragun.

•VERM INNEN

Na het enorme succes van "Zanger Zonder Meer" 

is het voor Verminnen nu meer dan oo it noodza

kelijk  om  zijn  rech tm atig  ingenomen plaats te 

verzekeren. Tenm inste voor het w elzijn  van zijn  

publiek. Net als vorig jaar met "Vakantie  aan 

zee" wordt de nieuwe LP aangekondigd met een 

vro lijk  deuntje: "Ik wil de wereld zien". D at is 

de voorbode van het nieuwe chanson/theaterpro

gram m a "Zeilers ver van huis" dat op 20,21 en 

22 m aart in prem ière gaat in de Beursschouwbu

rg. Aanvang 20u30. Reserveren is aan te raden.

LUNCHTHEATER

Verdomme, wie waren toch die vrouwen van die 

m a n n e n '’
lEen stuk van David Cohn, door M artine  Gee- 

rinckx. Toneelgezelschap Ivonne Lex. Reg ie  van 

Frans Maas.

Ils het genie van nature u it m annelijk? W aarom? 

Freud, Marx, Rodin, noem maar op. Mannen. 

W aarom dan? Toeval? O f is het te w ijten  aan 

•de conditie  waarin de vrouw sinds mensenheuge

nis gedrongen is? Vragen die n iet zo gemakkelijk 

te beantwoorden zijn . David Coh.i trach t toch 

een antwoord te geven en noemt een aanta l 

vrouwen als voorbeeld: de dames Freud, Marx, 

Rodin en noem maar op.

D insdag 18 maart om 12u40 in de Beurs. M oge

lijkheid om voor o f na de voorstelling te 

lunchen.

C O D B
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Veilig en w el h ie ro m ...AGENDA l/Vl/V in Vubtiek

DONDERDAG 6 MAART.

Campina: "50-60's party": T.D. 
met music-specials.
"Heer Krolpuyt en zijn dol-mens" 
toneelstuk door theaterwerkgroep 
"Zonder Humor", organisatie 
WS-SVB en Studiekring Vrij 
Onderzoek. Inkom voor cie meesten 
50 fr., voor enkele uitzonde
ringen: 100 fr. 20 u., QA. 
Eveneens om 20 u, maar dan in 
Qc, de (...) lingerieshow van 
de Perskring. Inkom: 150 fr.

VRIJDAG 7 MAART.

In de Sheraton het galabal van 
SSolvay. Aanvang: 22 u.

MAANDAG 10 MAART.

Schaakavond van Campina vanaf
19 uur in 3B201. 
Femina: film om 20u. in Qb. 

DINSDAG 11 MAART.

$olvay: uiteenzetting door Mark 
Eyskens, om 20 u. in Qc.

WOENSDAG 12 MAART. 

Economica tornooi Solvay-KEPS. 
Ger-Rom: "Flying High II", om
20 u. in Qc.
"Volmachten, staatsapparaat, 
repressie, racisme en nationa
lisme" , in 4F104 om 19u30. 
Org. MLB.
"Het liberalisme en zijn devian- 
ties", debat met Neyts (PW), 
De Neef (PW-jo), De Witte (VSOA) 
en Van Brabant (LVV).

DONDERDAG 13 MAART.

Filmvoorstelling "Shirin's brui
loft", van Helma Sanders, aud.
2 om 20u., in het kader van 
het projekt "Migralia".

ZONDAG 16 MAART.

"Dwarsboom de bom" in Florennes 
met Studiekring Vrij Onderzoek. 
(Meer uitleg elders in dit blad) 
Inl. op V.O.: 641.23.28.

MAANDAG 17 MAART.

Migralia: info-beurs in de wan
delgangen van aud. 2, vanaf 
10 U. Inkom gratis.
Voordracht: De werksituatie 
van de Marokkaanse vrouw in 
België. Lok. 3B213, 20u. Inkom 
gratis.
TD van Kine en Ipsa, BSG-zaal 
om 22 u.

DINSDAG 18 MAART.

Tramcantus van $olvay.

WOENSDAG 19 MAART.

"Under Fire", film van Antverpia

Migralia: kindervoorstelling 
"Tuf vertelt" door Tiedrie, 
in het K.K. om 10 u. Inkom 60fr. 
Voetbalwedstrijd: K.K. tegen 
jeugdhuis Rzoezie. Same’ikomst

U weet het o f U weet het n let, maar sinds enige 

t ijd  ls het m oge lijk  om  ln de VUBtlek wereldwin- 

kel(W .W .)produkten te  kopen. O m dat interessante 

zaken intresse opwekken gingen we op stap . We 

liepen, 0 toeval, Ludo Reuter tegen het l ij f . Ludo 

is de kersverse beheerder van de VUBtlek. U 

kent hem m issch ien van de Sociale D ienst (Ge

bouw Y ), waar h ij voorheen z ljn  tijd  doorbracht. 

Nu vroegen wtj Ludo waarom er nu wereldwlnkel- 

produkten verkocht werden in de VUBtlek. 

Prom pt nam  h ij ons mee naar de 'stock' en toon

de ons nog een hele stapel 'pru llen '; t 'ls  te zeg

gen: handgem aakte  rekjes, kleedjes, lam pjes 

e nz ... Deze zaken geraakten n ie t meer verkocht 

en liggen nu te  w achten op tom bola 's  o f andere 

feestjes. D eze  stock heeft een waarde van 16912 

Fr (aankoopprijs). Deze  produkten z ljn  er door de 

oude beheerder Eddy Sève Ingébracht.

D it laa ts te  verte lde  Sam  Biesemans (UCOV) ons. 

HIJ verte lde ons ook de geschiedenis van de 

W .W . op de VUB.

In 1971 werd h ler het eerste in it ia t ie f  genomen. 

Een w ereldw inkel werd door een aanta l v r ijw il

ligers opengehouden. Helaas z ljn  veel studenten 

vanaf m aart nogal bekommerd om  hun studies 

en de W .W . kon d icht.

D it In it ia t ie f  was dus niet haa lbaar, en dus werd 

er geopteerd om  W .W .-produkten In de VUBtlek 

te  verkopen. Er werden dus een hele hoop 'food ' 

en 'non-food' produkten in het VUBtiek-assorti- 

m ent opgenomen. De 'food ' verkochten, de 'n o n -  

food' niet (o f b ijn a  niet), vandaar de stock. M aar 

w at het be langrijkste  was, aldus nog steeds Sam 

B iesemans, is het fe it dat d it e igen lijk  voorbij 

gaa t aan de doelstellingen van de W .W .'s. Hun 

eerste doel ls de mensen de In form eren en te 

sensibiliseren, m et andere woorden het b loo tleg 

gen van de w erkelijke oorzaken van de onderont

w ikkeling , de onrechtvaardige wereldhandel en 

de u itbu iting .

®
oxfam*

W ER ELD W IN K EL
V.Z.W.

Terug naar Ludo H ftoer nu, die de VUBtlek aan 

het rationa liseren ls, bracht dus nieuwe W .W .-  

produkten in z ijn  w inkel. M et name A lgerijnse 

w ijn (2 soorten) en Tanzaniaanse en N icaraguaan

se ko ffie  worden verkocht. Nu is Ludo ook daar 

n let zo tevreden mee, want naar z ljn  zeggen is 

de w instm arge veel te klein. (6 ft op een pakje 

k o ffie , 7 o f 8 Fr op een fles wijn)

Sam  van z ijn  kant vind d it toch het m in im um  

dat de VUBtiek kan doen, hij p le it ze lfs  voor het 

opnem en van boeken in depot In de V UBtiek, 

w aardoor een grote  vervanging van de boeken en

aan het Kultuurkaffee om 16u30. 
Gratis.
Griekse avond met muziek, dans 
en Griekse specialiteiten. Kul
tuurkaffee 20u, inkom gratis, 
eten en drank aan demokratische 
prijzen.
"Sociale zekerheid en flexibili- 
teit=patronale strategie van 
Martens 6" in 4F104 om 19u30. 
org. MLB.

DONDERDAG 20 MAART.

Migralia: film: "Bako, 1'autre 
rive", van J. Champreux. Aud 
2, 20u.
TD van VQ.BSG-zaal, 22 u. 
Ontgroeningscantus van de KEPS. 
Film: "Un chant d'Amour", geor
ganiseerd door Flikkerlicht.

VRIJDAG 21 MAART.

Migralia: feest met optreden 
van Afroformatie "Minimum Auni- 
morum". Snacks zijn te verkrij
gen, en dit alles in het Kul
tuurkaffee vanaf 19 u 30.

ZATERDAG 22 MAART. 

Bijeenkomst van de Historische 
Wargames & Role Playing Games 
Brussel. Organisatie: RPGC.

geen verlies voor de VUBtlek zou zijn . De W.W. 

zou dan ze lf deze stand in .he t oog houden, de 

VUBtlek zou enkel voor de verkoop lnstaan.

En fin , d it z ljn  plannen, nu ls het aan U , 6 lezer 

om als een weerlicht naar de VUBtiek te gaan 

en daar een fles w ijn o f een pakje ko ffie  (voor 

ze opslaan) aan te schaffen.

O f ga eens naar de wereldwinkel zelf: 

R ijkek larensrraat 12 in BRUSSEL (vlak blj de 

Beurs)

o f Tel: 02/511.75.29 

VUBtiek deel II

Omdat de VUBtiek ook wel van een con trad ik tle  

houdt, verkopen ze ook het 'P a llte rke ', het meest 

rechtse b lad dat <In d it V laanderen verkocht 

wordt. Op vraag naar de bedoeling van d it alles, 

w ist Ludo R eu te r ons alleen te  verte llen da t hij 

nog niet goed wist hoe dat za t, maar op dat 

moment waf het 'Pa llte rke ' in ieder geval n iet 

binnen.

Tweed» ie l' waar onze ogen een beetje  pijn  van 

deden waren soft-porno boekjes. Ook daar wist 

Ludo weinig over te  verte llen, a lleen w ist h ij ons 

nog te verte llen dat er vroeger ze lfs meer dan 

"so ft" verkocht Is geweest.

Tenslotte zagen we nog een gewetensbezwaarde 

staan die In de VUBtlek werkte. Ook daar wist 

Mr. Reuter weinig over te  verte llen, a lleen dat 

het ergens vaag m et de 3e-wereIdprodukten te  

maken had (hij zou zich m et die zaken wel eens 

bezighouden), dus wij weer naar Sam Biesemans 

(nog maar eens). Bleek dat die gew etensbezw aar

de inderdaad als een deel van zijn  opdracht had 

de 3e-wereldprodukten te  promoten . M aar de pro

b lemen in de VUBtiek (zie daarvoor andere Moei- 

als) hebben ervoor gezorgd dat hij daar weinig 

aan kunnen doen heeft.
ft.H.

Lees ook "Vul uw kelder" over 
de wijnen die verkrijgbaar zijn 

in de Vubtiek !

Via goed ingelichte bronnen is het ons ter ore 

gekomen dat de hedendaagse veiligheidsvoor

schriften aanzienlijk  strenger zijn  geworden. Het 

pand gelegen aan de N ieuwelaan, dat al jaren 

studenten herbergt en waarover de w ildste ver

halen verte ld  worden, is onlangs aan een strenge 

keuring onderworpen. W at bleek ? U raadt het 

natuurlijk  al, hier en daar werden er enkele 

onvolm aaktheden ontdekt.

Zo bleek dat de branddeuren die een afscheid ing 

vormen tussen een reeks studentenkam ers en 

-flats, niet meer voldoen. Z ij zouden niet vol

doende afslu iten  in geval van brand.

De brandkoepels in de trapza len  s lu iten wel goed 

a f, m aar het mechanisme om  ze te  openen, zou 

moeten worden vervangen door een e lektronisch 

gestuurd mechanisme dat de klep openzet als er 

z ich een e lektric iteitspanne voordoet.

De buislampen in de keuken z ijn  ook aan ver

vanging toe, als we het veiligheidsrapport mogen 

geloven. Deze moeten tegenwoordig spatwater- 

d icht z ijn .

De studentenvertrekken werden eveneens aan een 

keuring onderworpen. De verluchtingen in de 

badcellen zou moeten worden u itgerust met een 

afslu itingsm echanism e om rookverspreiding via 

de kokers tegen te  gaan indien er brand u it

breekt.

D it a lles moet gelukkig niet morgen o f over

morgen gebeuren vertrouwde de heer Em merechts 

ons toe in een v luchtig  gesprekje. Het gebouw 

is nog veilig genoeg. Het is trouwens al meer 

dan tien  jaar veilig, waaroin zou dat nu plots 

veranderen vanwege een veiligheidsinspectie.

D at we nu met een gerust hart kunnen studeren 

zonder gestoord te worden door het kloppen en 

boren, ten gevolge van verbouwingswerken, kun

nen we voorlopig nog garanderen. Vooraleer men 

verbouwingswerken kan u itvoeren dienen verschil

lende instanties op de VUB hun fia t te  geven. 

Voorlopig dus geen reden to t paniek.

Helaas, via-via is ons ter ore gekomen dat de 

kamers eveneens gecontroleerd zu llen worden. 

Het is in sommige gevallen zo dat elektrische 

insta lla ties  van somm ige bewoners van de 

N ieuwelaan te  wensen overlaten. 'Luchterklem- 

men', ze lfgefabriceerde verlengdraden waarvan 

de draadstukken aaneengeweven zijn  en dan ge

ïso leerd door middel van een beetje  tape, ouder

wetse 'kattekoppen' en andere geïmproviseerde 

constructies worden niet meer als 've ilig ' be 

schouwd en dienen verw ijderd te worden.

Robert P.

ISAVUB, a new President
The executive council o l ISAVUB would like to 

inform  the student body and the university as 

a whole about a m ajor decision tha t has been 

taken, and to explain issues c learly  to everybody 

so that no one would be le ft in  the dark. First 

and formost we are announcing to  a ll th a t Ms 

Audrey Van Z ijl ls no longer president o f the as- 

sociation for the reason that she unlaw fully  of- 

fered herself to be e lected.

It ls a common prac tice  in modern tim es that 

a ll human associatlons are founded on rules which 

regulate the a c tiv ity  and behavior o f the  m em 

bers. ISAVUB is one o f  those assoclations and 

has a constitu tion  which enables the association 

to be recognized by the university . We members 

o f the executive council have the m andate  o f 

the members to  see to  lt th a t the constitu tion  

is respected by a ll, w ithout exception .

On the day o f the e lec tion  o f  the present execu

tive council members, the e lec to ra l o ffic e r  deci

ded to  obey the constitu tio n  by making sure tha t 

there was no fraudulent deal in the e lec tion  and 

as such demanded th a t a ll candidates satisfy the 

requirem ents o f our constitu tio n . We quote the 

relevant clauses on membership o f the executive 

council.
A r tic le  13.1: The executive council is composed 

o f e igh t duely e lected  e ffec tive  members.

A r tic le  6.1 defines an e ffec tive  mem ber as: "A ll 

foreign students o ff ic ia lly  registered at the VUB 

and who agree to  respect the provisions o f these 

s ta tu tes  and pay the annual membership fee".

It is unabigeous th a t to  be a duely e lected  m em

ber o f  the executive one must (1) be a foreign 

s tudent, (2) be a reg istered student of the uni

versity , (3) be a reg istered m ember o f the asso

c ia tio n  and (4) must agree to  respect the provi

sions o f  the statutes.

In order to  verify  these conditions, the names 

o f a ll candidates were checked on the foreign 

students list which was provided by the public 

relations o ffice  o f the university . Ms Audrey Van 

Z ij l was not on th a t list and was therefore asked 

to produce her particu lars  to prove tha t she ls 

a registered foreign student o f VUB. She did not 

produce the documents, but explaned th a t a ll her 

particu lars  and money were lost on the eve of 

the e lection . Some members objected to  her 

standing as a cand idate  but a comprom ise m otion 

was moved and unanim ously adopted by the 

G eneral Assembly. We quote the m otion Irom  the 

m inutes o f tha t meeting: "Ms Audrey Van Z ijl 

is a llow ed to contest for the e ledtion but her 

votes w ill be nu llified  if  she is not able to prove 

her leg itlm acy  to stand for e lec tion". The e lec

tion went on and she won as a cand idate  presi

dent.
La ter , when the executive  verlfied  w lth her, it 

becam e c lear that:

-she has Belgian na tiona lity  but was born in 

south A fr lca

-she was not a reg istered student o f the univer

s ity  by the day of the e lec tion  and 

-she was a registered mem ber o f  the association. 

We therefore inv ite  everyone to  judge whetter 

she R E A L LY  met the requirem ents to  be e lected 

as a member of the council; knowing tha t she 

is not a foreign student o f the VUB and tha t she 

was not a registered student o f th is university 

before presenting herself as a candidate .

We are convinced, and we th ink everybody is, 

tha t she flagrant ly v io la ted  the constitu tio n  she 

is supposed to respect, before c lim b ing  to  power. 

It is therefore our unpleasant duty to  nu llify  her 

e lec tion  as demanded by the  m otton o f  the G e 

neral Assembly on the  e lec tion  day.

We would like to le t everyone know th a t the Ge

neral Assembly is supreme and lts decisions must 

be executed. Our decision is non-personal but ra

ther constitu tiona l and we are just doing our du

ty .
While w a iting  for a su itab le  date to c a ll an ex- 

traord inary General Assembly m eeting to have 

a bi-electlon and to  have a constitu tiona l review 

com m lttee , we appoint M r KW AKU A M EN Y A H  

SHEIK as the In terim  president o f ISAVUB.
In te rim  President 

Kwaku Am enyah Sheik

Van Z i j l
"We have had enough o f it , le t's  change it !"  has 

been the slogan in H a ïti, South-Afrlca and the 

Philip ines. Am erican critis ism  has forced Marcos 

to  leave, just like it forced Baby Doc to  leave. 

The anti-d ictatoria l lobby seems to  be able now 

to  levy great trasses o f people. This is due to 

the spontanity  o f the protests. The question 

about what will happen to  South-Africa 

However, if  a good running boycot-apartheid— 

machinery could be put into fu ll operation, many 

things m ight change; unfortunatly  this machinery 

isn 't working that well yet!

In general, on m ight say th a t all d ic tators , big 

or sm all, continuously excel in exageration, and 

dem ogagic and em otionally  coloured utterances 

in order to consolidate the ir d ic tatorsh ip. You 

often  hear them  say:"Problems? W hich problems? 

There aren 't any problems concerning the 

president e lection". And th a t is what is happening 

at the VUB. The disproportions which have 

occured in ISAVUB have not yet finished. 

Audrey, a .k .a O 3, is a striking example. Despite 

a ll her fidd ling to try and persuade her fans to 

sign a petition, so tha t she could rem ain 

cha irm an, she missed her aim : a change was 

c leariy  detectab le . G radually  Foreign Students are 

beginning to understand tha t thls struggle for 

power must come to an end and. tha t the 

sta tu tes o f ISAVUB have to be respected. 

ISAVUB's reputation has been d iscredited enough 

already.

C han ta l.

9-
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Aan de grond in Brussel.
Pierre Culinaire bij het Leger des Heils.
Het slaat in het leven al eens tegen. Soms moeilijk in te denken, 
als de enige problemen die u hier overvallen een zeurderige hospi
ta, een veeleisende prof en een loopse vriendin zijn. Terwijl u in 
uw universitaire ivoren toren een relatief rimpelloos bestaan leidt, 
dplen elke avond trosjes mannen en vrouwen doorheen de kille 
straten van de hoofdstad - oud, doorzopen, moe, hongerig. 
Clochards ongetwijfeld, hopeloze gevallen wellicht, maar nog 
steeds menselijke wezens, die zich ooit een hoger doel stelden, 
dan in een doorpiste overjas in een tochtige stationshal te hok
ken.
Sedert 1878 bekommert het Leger des Heils zich om het lot van 
deze mensen - voedt ze, geeft ze onderdak, probeert ze in enige 
mate terug met het leven te verzoenen. Pierre Culinaire verliet 
even de klasserestaurants en de mondaine cocktailbars, trommelde 
fotograaf Johan De Deken op, en begaf zich samen met "majoor” 
van Egdom op reis doorheen de duistere dalen van het menselijke 
bestaan.

Brussel, v rijdag  21 februari, - 6*

T ien uur 's avonds. Brussel vriest : sneeuw ln de 

straten en w einig volk. De weergoden z ljn  de 

M oeial du ide lijk  gunstig  gezind  - w at betere  te m 

peratuur voor een reportage over het Leger des 

Heils, dan d ie  onder nul.

in on thaa lcen trum  "D e  Foyer", in de vervallen 

buurt rondom het Anneessenspleln, w acht sociaal 

werker M artin  L ievens o»*  op . De dagen dat het 

LdH enigszins am ateuris tisch  tew erk ging tn haar 

opvang van dak lozen z ijn  voorgoed voorbij - het 

huis wordt erkend en gesubsidieerd door he t Ge- 

m eenschapsm inisterie  van G ez in  en Gezondheids

zorg, en s te lt  5 beroepskrachten u it de "zach te  

sector" te  w erk. Een honderdtal m annen vinden 

er perm anent onderdak (overwegend OCM W ers 

en po litieke  v luchte lingen tn a fw ach ting  van een 

s ta tuu t), d ie  ln keurige s laapza len  een bed vin

den, en ln een ru im e  ge lagzaal gezelschap, ko f

f ie , e ten , b ilja r t en w arm te. V ictoriaanse rom an

tiek  ls ver te  zoeken : geen un ifo rm en , geen 

vaandels m et b ljbelslogans, geen draaiorgels. 

S lechts aan een aan ta l regels van het huls Is de 

re lig ieuze  en paternalistische  ingeste ldheid van 

het LdH te  merken : om  10 uur m oet iedereen 

het bed ln, a lcohol ls ten strengste verboden, 

vrouwen ook - en e lke morgen om  8 uur, een 

kle ine b ijbe lle z ing .

EERSTE HALTE : C EN T R A A L STATION 

H a lftw a a lf , en het s tation  ls doods. Eén loket, 

een handjevo l la te  reizigers, een paar m annelijke 
hoertjes . En een tr lts je  opa's, dat duide lijk  op 

ons busje z it te  wachten. Handje, p raa tje  en hop, 

mee - op naar een kom soep en een warm bed. 

De k lokvaste verbindingen van het LdH zijn  on

overtro ffen .
Een paar zw aarberugzak te  knapen houden de 

"m ajoo r", m et z ljn  mooie uniform  voor een toe 

r istische  gids, en w illen geld wisselen. Argentijnse 

studenten , m et een vertraagde tre in , geen Be lg i

sche franken en geen hote l - na een korte  u itleg  

("The S a lva tlon  A rm y ls no H llton ") stappen ook 

z lj ln. N le t Iedereen ls echter even happig op 

een bed - een doorgezakte vent w eigert elk ge

sprek, z ljn  N oordafrlkaans vriend innetje  ho lt ver

schrik t weg als Johan een sfeerfoto  w il. De "m a 

joor" gaa t onverdroten verder, en u ite lnde lijk  be

d raagt de oogst 7 man.

T W EEDE H ALTE : N OORDST AT ION

De logées worden ln  het on thaaltehu is  afgeze t,

w ij gaan verder.
N aar he t N oordstatlon, d ie  w ansta lte lijke  sem i— 

moderne openbaar vervoersburcht. KU, desolaat 

(ze lfs  geen hoertjes), m et norse agenten en hon

den van een privé-bew aklngsflrm a. D ie  hebben

D at een aan ta l stugge geesten zich h ierm ee nlet 

kunnen verenigen , en liever ln de goot slapen dan 

ln de Foyer, ls ergens te  begrijpen. M et bevroren 

tenen Is he t ech te r soms m oeilijk  om je  stugheid 

te  bewaren - daarom  voorz ie t het LdH in de 

barre w interdagen 50 ex tra  "bedden" (flinterdunne 

m atrassen m e t een verlept deken, ln  de TV-zaal). 

S om m ige  bevroren tenen kom en er ze lf  op a f, 

andere z ljn  te  ge laten , te  dronken o f te  lul en 

b lijven In hun favo rie te  s tationshal hangen. We

tende, d a t h e t LdH  elke avond m e t een busje 

door de stad r ijd t, naar hen op zoek. O p  21 fe

bruari za t de M oe ia l mee ln dat busje, m et "m a 

joor" van Egdom , een kwieke N ederlander m et 

een m ooie kepie, d ie  a l 6 Jaar aan he t hoofd van 

de Sociale  D ienst van het LdH ln Brussel staa t, 

en soc iaa l agoog M artin  Lievens, een Joviale 

W estv lam lng ln s lobbertrul. De vrouw van de "m- 

ajoor" b li jf t  m et een paar v rijw illigers  achter, 

om de k lan ten , d ie  w ij geregeld zu llen  droppen 

op  te  vangen en ln bed te  stoppen.

he t n le t a lleen op dom pelaars gem unt, maar ook 

op de fo tog raa f. A ls hij een aangespoelde Frans

m an In een heel dun tru itje , d ie  la te r  m et ons 

m ee za l komen, w il vereeuwigen, kom t een stoer 

un ifo rm  kordaa t tussenbeide - "pas de photos", 

het mag nlet van m in is ter De C roo. M eteen de 

flauw ste  u itv lu ch t van de maand. O f  toch - bouw 

je  zo 'n  mooi s ta tion , en gaan er een paar im be

c ie len  le lijke  fo to 's  van maken.

Onderw eg naar huls, houden we even ha lt blj me- 

trow ta tlon  Rogier. Onderaan de trap  lig t een 

kartonnen doos, m et Iemand er in. De "m ajoor" 

t ik t de bewoner heel behoedzaam  wakker (een 

B ritse co llega kreeg onlangs een messteek van 

een opgeschrik te en w antrouw ige slaper) - die 

k ijk t even op van z ljn  Jeneverfles, d ie  als teddy

beer fungeerde, en schudt neen. H ij kent het 
LdH , he t LdH kent hem - ze kunnen n ie t met 

e lkaar opschieten .

B ijzonder lang za l onze vriend trouwens nlet 

meer slapen - de po litie  ls b ijzonder a c tie f  ln

D a t alles za l natuurlijk  de vaste k lanten van het 

LdH een zorg zljn - z ij die een bed In p laats van 

een goot krijgen, en een warm m aal in p laats  

van een vuilnisbak.
Het b li jf t  derhalve voor iedereen betrokken nu t

t ig , dat de overdaad aan re lig ieuze  z61e, die het 

Leger des H eils be toont, z ich gaa t verta len  tn 

ware menslievendheid, in p laats van ln het kaa l

geschoren rondklepperen m et cassetjes van John 

Lennon, o f ln het luidkeels verkondigen van de 

nakende ondergang van de wereld op elke s traa t

hoek.

De paar uren, die lk in het gezelschap van het 

Leger des Hells doorbracht, behoren nlet meteen 

to t m ijn verkwlkkendste, wel to t m ijn  boeiendste. 

BIJ al het zinnige werk, dat deze Jongens leve

ren, horen evenwel een paar randbemerklngen. 

M et haar buitengewoon goede bedoelingen, verlost 

het LdH een aanta l lokale Instanties van een 

fundam ente le  taak, het waken over het w e lz ijn  

harer burgers - de gem eente lijke  po lit ie  beperkt 

z ich  aldus to t to t het koudweg op straa t gooien 

van dompelaars, om dat goed gew eten ls, da t het 

LdH die toch binnen de korts te  keren opraapt 

en onderdak geeft, aan een m in im ale  kost voor 

de gemeenschap, bovendien.

Zo vervult he t LdH ln fe lte  een subversieve soc ia

le ro l. De armoede en e llende ln onze sam enlevi

ng, die gezien  de polltiek-econom lsche conste lla 

t ie  ln de nab ije  toekomst ongetw ijfe ld  overhands 

za l toenem en, wordt keurig gemaskeerd, en kri

jg t ze lfs  een romantisch t in tje  : de Heilssolda
ten , die in de kerstperiode de straten vol zingen 

z ijn  toch o zo charm ant - en m et 20 o f 50 Ft 

in hun kerstpotten te  deponeren, ls een mens' 

gew eten weer voor een ja a rt je  gesust.

M igra lia  ls een veertiendaags (17-28 m aart) pro

jek t van de 1ste licen tie  Sociale  e r  K u ltu re le  

Agoglek van de VUB. Door m igranten en nlet- 

m lgran ten samen te  brengen rond a k t iv lte lte n  als 

f ilm , toneel, m uziek, sport, een griekse avond 

en een p lurlku ltureel feest, proberen ze b lj te 

dragen to t een betere kennis van en meer begrip 

voor verschillende kuituren b innen de m aatschap

p ij. D aarnaast wordt ook de m lgrantenproblem a- 

tlek  u itged iep t door een ten toonste lling  (17 to t 

28 m aart B ib liotheek HSW), een infobeurs (17 

m aart 10-17h Aula  Q) en een debat over A rtik e l 

124-125 Ivm  sociale u itkeringen voor m ig ranten 

(25 m aart 20h Q)

A D B

het op s traa t gooien van mensen, d ie  's nachts 

w arm te  zoeken in openbare gebouwen. D ie  horen 

ln fe lte  opgepakt te  worden wegens land loperij, 

m aar dan is men verp licht hen enige tijd  voedsel 

en onderdak te  geven - en daar ls geen geld 

voor. O o it teveel zwembaden gebouwd?

Ook de Belgische Spoorwegen hebben veel van 

hun gastvrijhe id  ingeboet - C en traa l en Noord 

gaan om  een uur o f  één onverbiddelijk  d ich t, wie 

geen t lcke tje  heeft wordt 's avonds al u it de 

w ach tzaa l gezet.

D E R D E  HALTE : ZUIDSTATION 

H et Zu ids ta tion  ls wel de hele nacht open, we

gens de frequente In ternationale  verbindingen. 

H et Is ook het ijz ig s te  en tochtigste  s ta tion . En 

het drukbezochtste - door clochards allerhande. 

H ier spelen we een k le in binnen en bulten-spelle- 

tje  m et een moeder en haar zoon. ZIJ, 74, du ide

lijk  dem ent, voorzien van 2 p lastic  zakken, een 

reistas en cen boodschappcnkarretjc gaat graag 

mep - haar zoon n let. Z lj In het busje, w ij op

zoek naar nieuwe k lanten . W aarvan zoon gebruik 

m aakt om moeder terug u it het busje te  slepen. 

M artin  bem erkt de ouderroof, en praat moeder 

terug het busje ln - zoon gaat briesend af. 

Ondertussen heeft de "m ajoo r" nog 5 daklozen 

opgesnord, en z it het nachtw erk er b ijna  op.

Ware het n ie t voor m am a. Op de achterbank 

k raam t ze de jam m er lljks te  nonsens u it, maar 

ze is er wel ten s te lligste  van overtu igd , dat 

haar zoon zonder haar ze lfm oord  gaat plegen, 

en wel nog deze nach t. De k lanten worden dan 

m aar op he t bekende adres gedropt, en w ij gaan 

m et m am a op zoek naar de verloren zoon. Een 

ha lfuur s traatschu lm en levert niets op - dus te 
rug.

En wie, dach t u, s taa t ons aan de overkant van 

de straa t tre ite r ig  op te  w achten, wie schreeuwt 

er ons beledigingen toe, wie verdw ijn t er u ite ln 
de lijk  la llend  in de nacht en ln de koude - h ij. 

H et gevoel voor humor van deze knaap ls feno
m enaal.

De volgende morgen nom t h ij z ljn  moeder wel 

opplkken, verzekert M artin  m ij, h ij doet het va

ker. Ondertussen k rijg t m am a nog eer. kopje 

soep, te rw ijl z lj mevrouw "m ajoo r" de oren van 

het l i j f  zaagt m et een verhaal over een perfide  

vrouw, die haar al sedert 1942 w il verg iftigen . 

U ite lnde lijk  wordt ze te  slapen gelegd ln de T V -  

zaa l, tussen 50 ronkende lijven, knus aaneenges- 

chaard - in de noodbedden mogen m annen en 

vrouwen samen. De meeste gasten vinden het de 

m oeite  n let, om  hun kleren u it te trekken, w aar

door het gezelschap een doordringende geur van 

zw eet, urine en armoede verspreidt. Jam m er dat 

de M oeia l nlet ln "O doram a" gedrukt wordt. M ig ra lia
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De SoR 
te Jette.
Sinds 24 februari hebben de diensten van de So

c ia le  Sek tor Studenten in Je t te  nieuwe openingsu

ren.

STUDIE-ADVIES:

te l. /  478.48.90 
binnenpost: 12.07

Open op m aandag en 

woensdag van 12u30 to t 

15u30

SOCIALF. DIENST EN JOBD IEN ST :

te l.: 478.48.90 

binnenpost: 12.06 

open op woensdag van 

I2u30  tot I5u30

SPORTDIEN ST  EN ON T HA AL:

te l.: 478.48.90 

binnenpost: 11.17 

open van m aandag to t 

v rijdag , van 9u30 tc t 

l l u  en van 15u to t 

16ul5

DIENST KU LT U UR:
de studenten ln Je t te  

mogen zich gelukkig 

p rijzen  dat ze geen 

D ienst Ku ituu r op hun 

kampus hebben!

Een beknopt ove rz ich t van de werking van de So

c ia le  Sektor te  J e t te  v ind t u in in fobrochure "So

c ia le  Sek tor Kam pus Je t te " .

De brochure ls te  verkrijgen op het sekre tariaa t 

van de Sociale  Sek tor Je t te

■ —“ (advertentie) —— —— —Vul uw 
kelder!
Vul uw w ijnke lder aan m et w ijnen u it de VuB- 

tlek:

FR A N SE  W IJN :

COtes du Lubéron, 1984, V .D .Q .S ., m is en bou- 

te ille  en F rance , 75 c l. P R IJS : 99fr.

F ltou , 1981, m is en bou te llle  en France, 75 c l., 

P R IJS : 125 fr.

C e llie r  des Dauphins, 1984, COtes du Rhöne-Villa- 

ges, A C , M Is en B oute llle  en France, 75 c l., 

P R IJS : 149 fr.

Sauvlgnon T ouralne, D om alne  G uenau lt, A C , 1983 

(w it), m is en bou te ille  en France , 75 c l. P R IJS : 

125fr.

A L G E R IJN S E  W IJN :

COteaux de M ascara, 1983, M Is en boute ille  en 

A lgérie , 75 c l., P R IJS  109 fr.

C uvée  du président, m is en boute llle  en A lgérie , 

75 c l., P R IJS  120fr.

Medea, 1983 (rosé), m is en boute llle  en A lgérie , 

75 c l., P R IJS  109 fr.

Verzopen ogen.
De nieuwe Story.
W ORDT  DE M OEIAL DE N IEUW E ST O RY ?

De vorige M oeial kon de regering geen grotere 

dienst bew ijzen. In het ed ito  en het verslag van 

het R A K  werd de strateg ie  van d e fic ita ir  wer

ken, zoals voorgesteld door de ALS en het MLB, 

be lachelijk  gem aakt. I.p .v . te  mobiliseren voor 

akties tegen de m aatregelen waardoor we allen 

ge tro ffen  worden slaagt De M oeial erin verwar

ring te  zaa ien onder de studenten en enkele 

vooroordelen te versterken. De bedoeling van de

ze brie f is een aan ta l zaken recht te  zetten .

De M oeial beweert dat 2 weken voor de bewuste 

vergadering een komprom ls werd aanvaard dat 

het volgende zou Ingehouden hebben:" Als de 

blokkering van de sociale  toelagen erdoor zou 

komen, dan zou de SoR . het a lzo  onstane tekort 

op de begroting trach ten te  d ichten door het geld 

elders te gaan zoeken, ln geen geval zouden de 

gevolgen van het tekort ten laste van de studen

ten gelegd worden. Om  het gat te  d ichten zou 

aan de RvB  gevraagd worden om  3 m iljoen uit 

het n let-geaffekteerd patrim onium  te  halen." De 

M oeial e ind igt met te  zeggen dat d it voorstel 

enkel besproken was en dat er nlet over gestemd 

werd. Nochtans suggereert De M oeial dat de 

ALS-voorzltter een beslissing (het niet gestemde 

komprom ls) weer ter sprake wou brengen met een 

reeds u itg e typ t voorstel. Op de laa ts te  vergader

ing werd echter ln het geheel geen komprom ls 

bere ik t! O p  d ie  vergadering waren er immers 

twee tegengestelde standpunten: dat van de SoR. 

en dat van de ALS/M LB . Toen Goubin (voorzitter 

SoR.) echte r beweerde dat Iedereen akkoord was, 

en er na één uur diskussie nog steeds verwarring 

heerste over de voorstellen, werd de diskussie 

zonder beslissing afgesloten. Om  deze lfde  verwar

ring te  verm ijden had lk voor de volgende verga

dering een tekst u itge typ t waarover gestemd zou 

kunnen worden. D it gebeurde ook zo en de meer

derheid keurde het voorstel goed. Verschillende 

van de onthoudingen z ljn  het gevolg van de ver

w arring die nog steeds bestaat rond de inhoud 

van "de f ic ita ir  werken". D aarom  w il ik hier nog

maals op Ingaan.

W at de ALS m et de f ic ita ir  werken bedoelen is 

dat de SoR de 3 m iljoen besparingen van de re

gering terug e ist en n iet u it eigen zakken wil 

halen. Het ls Inderdaad zo dat de ALS zich ver

gist heeft over "he t op z ljn "  van het geld tegen 

eind decem ber. Het tekort za l inderdaad moeten 

ingekalkuleerd worden in de begroting van vol

gend Jaar. M aar dat verandert niets aan de tak- 

tlek  van het d e f ic ita ir  werken! H et standpunt van 

de SoR . kom t er echter op neer dat van de RvB  

geëist wordt da t voor d it tekort geput wordt uit 

het patrim on ium . D it betekent, hoe Je het ook 

d raa lt o f  keert, een besparing. Het geld voor d it 

tekort u it de reserves halen betekent dat d it geld 

n let voor andere doeleinden (b.v. verbetering van 

de studentenwoningen...) kan gebruikt worden. 

Daarnaast zu llen de reserves op d ie  m anier b in

nen enkele Jaren (de besparingswoede van M ar
tens is trouwens pas begonnen!) toch u itgeput 

moeten raken. De SoR . beweert dat op deze ma

nier de studenten en het personeel kunnen ge

spaard worden. D a t is m isschien zo zolang er u it 

de reserves kan geput worden, maar hoe lang zal 

d it nog het geval z ljn? De ALS ste lt dan ook dat 

deze m anier van werken a lleen maar u its te l van 

executie  kan betekenen.

De M oeial beweert dat de f ic ita ir  werken a lleen 

m aar mogelijk  is als het gros van de studenten 

en het personeel er achter s taa t. Precies alsof 

wij met tien  man en een paardekop een gevecht 

w illen  leveren tegen de regering. We hebben a l

tijd  gezegd (en dat s taat trouwens ook ln de re

solutie !) dat d e fic ita ir  werken enkel kan indien 

de m eerderheid van de studenten en het perso

neel d it steunen. W illen we h lerrond mobiliseren 

dan m oet h ierrond echter eerst en vooral duide

lijkhe id  bestaan. De verw arring die De M oeial 

de wereld instuurt kan deze m obilisatie  a lleen 

m aar m oeilijker maken.

De A I.S  s lu it het gebruiken van het patrim onium  

(of andere kunstgrepen) in laa tste  instan tie  niet 

u it, m aar alleen naflat in de prak tijk  gebleken 

is dat de studenten en het personeel (en d it 

lie fs t samen met en nlet tegen de RvB) niet be

reid zijn  voor meer poen tegen de regering te 

vechten, ln fe ite  geven de SoR en De Moeial 

zich al op voorhand gewonnen. Bovendien probe

ren ze A I.S  nog be lache lijk  te maken.

De M oeial beschouwt ons scenario als be lachelijk  

en zegt dat de RvB , indien de SoR weigert te 

besparen, de taak van de SoR zal overnemen en

de besparingen ze lf za l doorvoeren. D it is inder

daad m ogelljk , maar wat bew ijst d it?  Indien de 

RvB  de SoR zal a fschaffen  en besparen bewijst 

d it ten eerste dat de RvB  de politiek  van de re

gering tegen de studenten en personeel uitvoert 

(dus een bondgenoot van M artens-Verhofstadt is) 

maar ten tweede dat de zo heilige dem okratie  

op de VUB slechts getolereerd wordt zolang de 

SoR (waar de studenten en het personeel ln te

genste lling to t de RvB  een meerderheid hebben) 

binnen het beleid zoals u ltgestlppeld door de RvB 

b lijven werken. Dem okratie  op de VUB betekent 

dan dat een kleine kliek professoren in de RvB  

aan 6000 studenten en de 1000 personeelsleden 

een besparingsbeleid op legt.

De M oeial en de SoR koesteren b lijkbaar de il

lusie dat de bevoegdheid van de SoR zal gevrij

waard b lijven als ze de 3 m iljoen u it de reserves 

halen. M aar wat Is deze 'bevoegdheid' dan nog 

waard wanneer de SoR a lleen maar naar de pij

pen van de RvB  mag dansen?

Welke is nu de les die w ij h ieru it halen? Elke 

hervorm ing, het behoud van dem okratie  en het 

nlet doorvoeren van besparingen z ljn  slechts m o

gelijk  indlen de studenten en het personeel z ich 

massaal verze tten . M aar ook de idee van verzet 
wordt door De M oeial door het s lijk  gehaald. De 

ALS heeft Inderdaad beweerd dat we enkel door 
te staken kunnen bekomen worden. Indien de 're 

daktie  van De M oeial de geschiedenis m aar even

tjes zou bekijken, dan zou ze vlug to t de konsta- 

ta tie  komen dat de sociale wetgeving, de demo- 

kratisering van het onderw ijs, het a lgemeen en

kelvoudig stem recht, de dem okra tie ... er a llen 

gekomen z ijn  na massale s tr ijd  en verzet van de 

arbeidersbeweging.

A lso f er nog niet genoeg verdraaid werd vond 

De M oeial het tenslotte  ook nog nodig om  de re

vo lu tie  erb ij te  halen. Voor de duidelijkheid toch 

eerst d it: de ALS is een studentenorganisatie  van 

a lle  socialistische studenten, zowel marx isten als 

nlet m arx isten. Over revolutie  werd op het RA K  

niet gesproken, maar toch deze rech tze tting : De 

M oeial beweert dat de ALS/M LB  de revolutie  vla 

een de fic lta ire  begroting w illen doen ontketenen. 

De Standaard zou geen betere verdraaiing kunnen 

u itv inden! De bedoeling van d e fic ita ir  werken is 

in eerste instan tie  de besparingen tegen te  hou

den. Daarvoor z ijn  m obilisatie  en str ijd  nodig. 

Ju is t in s tr ijd  worden zich meer en meer mensen 

bewust dat een rad ikale  om vorm ing van de m aat

schappij noodzakelijk wordt om zelfs de kleinste 

verbetering van het kap itaa l a f  te dw ingen. Het 

is dan ook via aktie  dat z ich op te rm ijn  een re

vo lutiona ire  gisting binnen de m aatschappij zal 

ontw ikkelen. Op te rm ijn  ts ak tie  dus ook vanuit 

revo lutiona ir standpunt be langrijk . M aar zeggen 

dat de ALS met deze ak tie  "p lo ts  v la een boem , 

bam  en een zucht" de revo lutie  za l ontketenen 

dot een beetje  aan de journalistiek  van Palie terke 

denken (op bepaalde m om enten, zoals ln de s ta 

king '60-'61 kon je d it echter ook in de kw ali

te itsk rant De Standaard lezen).

Jo  Cou lier 

Voorz itte r ALS

M L B ’s eenheidsfront
Als men aan een m ilitan t van het M LB vraagt 

o f ze voor een progressief eenheidsfront op de 

VUB zljn , lu idt het antwoord: Jazeker, w ij zljn  

voor 'eenheid ln de ac tie  rond concre te  punten ' 

m et a lle  organ isaties. D it ts trouwens ook het 

standpunt van de PvdA ln België. Toch groeit er 

stila an  wantrouwen op de VUB tegen hun opvat

ting  over 'eenheid ln aktie '; Je moet er m aar de 

lezersbrleven ln  de M oeial op na lezen, van zo

wel onafhanke lijken als georganlseerden, die ne

ga tieve  ervaringen hebben opgedaan, vooral in 

het 'K om itee  Boycot Zuid-A frika ' en het 'R e 

gionaal A k tleK om itee ' (RAK)

Daarom  w il lk h ier een k le in c ita a tje  geven over 

hun werkelijke opvatting  over eenheid ln de ak

tie: "In de M arxistisch-Lenlnlstlsche opvatting  ls 

het eenheidsfront een wapen van de par tij. Om  

de revolu tie  te  la ten  tr iom feren z ljn  er drie 

'm ag ische ' wapens: de par tij, het eenheidsfront 

en het leger, de laa ts te  twee worden door de 

p a r tij ge leld". (Theor. Bulle tin , nov-dec 1981, 

p l4 ). D aarom  gebruiken ze hun 'eenheid ln aktle- 

', louter en alleen om ten eerste rad ica le  e le

menten ln de ak tie  te rekruteren en ten tweede 

om hun e igen po litieke  lijn  er door te  drukken, 

o f  dat nu ten koste gaat van d ie  eenheid o f 

niet.

H et lig t niet in m ijn  bedoeling het M LB h ier te 

bekladden, maar het moet toch stille tjes  aan ge

noeg z ljn  met dergelijke gang van zaken. A ls het 

M LB werkelijk v indt dat z ij de waarheid op alle  

v lakken en pacht heeft, en de rest a llem aa l bur

ge rlijk  is dan za l er oo it voor haar een tijd  ko

men van 'po litieke  iso latie ', net zoals haar Zuld- 

-Afrlkaanse M aoïstische bondgenoot (Pan Africa- 

nlst Congress) overkomen ls (1).

( I)  Sinds 1963 wordt het PAC  gesteund door C h i

na, wat het PA C  er bijvoorbeeld toe bracht C h i

na te  volgen in z ijn  Angolese po lit iek , waar het 

de rechtse beweging FN1.A steunde.

S te f Van Beethoven

Aan de M oeiallezers en de M oeialredaktie ,

De lektuur van de eerste pagina van M oeial nr. 

10 (20/2/'86) bezorgde m ij gezien de (Inhoude

lijke) k w a lite it een aangenaam  tijdverd r ijf . Een 

lich te  grijns speelde echter op m ijn gelaat toen 

lk op de tweede pag ina een fo to  van m ijn  per

soon (artike l SoR in egelpositie) mocht aanschou

wen. Aanvankelijk  vergrootte  de afstand nog tus

sen m ijn beide mondhoeken bij het lezen van de 

ondertite l (De SoR-ondervoorzitter met verzopen 

ogen: G eert Deruyck. N eofie t net zoals Verhof

stad t.). In tweede Instantie  ging lk echter over 

het gegeven dieper nadenken en besloot lk U te  

verzoeken deze b rie f ln D .M . op de nemen. De 

fo to  gepubliceerd ln de M oeial werd door m ijze lf  

aan de redaktie  overhandigd. Hl] werd gem aakt 

t .t .v . de SoR-verktezlngen om op het verklezlngs- 

p am fle t van de Sociale  L ijs t (links gericht!) a fge 

drukt te  worden samen m et die van de andere 

leden ven de lijst. A ch te ra f drukten we echter 

op het pam fle t een groepsfoto a f die enige m inu 

ten na de Individuele fo to 's  werd getrokken.

M ijn  beeltenis w eerhield er me n ie t van 730 

stem m en in de w acht te slepen. N iets aan de 

hand dus. Sinds de ondertite l b lj deze lfde  fo to  

In D .M . beginnen vele lezers zich echter a lle r le i 

fantas ierijke  denkbeelden te vormen over m ijn 

persoon. D it laatste zal wel (hopelijk !) nlet de 

bedoeling van dc redak tie  geweest z ljn  maar toch 

wens lk h ierb ij enkele verduidelijk ingen mee te  

delen.

Over de spitsvondigheldsgraad van het neologisme 

"verzopen ogen" za l ik hier m aar zw ijgen. Fe it 

is dat ik de dag van de fo tografering enorm  last 

had van een oogontsteking. M ijn z ie lige  b lik  was 

dus n iet a fkom stig van één o f andere met bler- 

nat overspoelde nach te lijke  u its tap . De lezers die 

naar aanle id ing van het M oelalwoordgebrulk den

ken dat Ik een beroepsboemelaar ben, slaan de 

bal dus m is. Op jaarlijkse  basis gem eten za l lk 

n ie t meer liters  b ier drinken dan elke andere 

VUB-student die van een p in tje  houdt. W il de 

redaktie  van haar kan t m isschien duide lijk  m aken 

wat "verzopen ogen" z ljn?  Een wetenschappelijk  

woord voor oogontsteking m isschien?

Een tweede onbegrijpelijk  punt is de Iden tlf ik a tle  

met Verhofstadt. De enige gelijken is is dat we 

allebei "ergens als nieuw eling z ijn  terech tgeko

men?" leder verstandig mens gaat echter bij een 

dergelijke vergelijking dieper zoeken. A lle rle i an

dere vergelijkingspunten zijn  echter u it den boze: 

als lid  van de Sociale  LIJst kan lk zeker nlet 

bestempeld worden als neo-llberaal noch als cen- 

trum-rechts gezinde (volgens som m igen wel als 

p la tte  reform ist, m aar dat doet h ier weinig te r 

zake). Bovendien be z it lk voldoende trots om  elke 

eventuele u lter lljke  gelijken is met Verhofstadt 

a f te  w im pelen . Kortom , het Is Jam m er om ver

geleken te  worden m et Iem and wiens verschijn ing 

op de beeldbuis te lkenm ale  een oprisping ln m ijn  

maag teweeg brengt. H ierin schuilt een bewijs 

van m ijn  vorige ste lling : als lk ln de spiegel k ijk  

heb lk een dergelljk gevoel n ie t (pas op, lk w il 

bescheiden blijven!).
M isschien behoren dergelijke vergelijk ingen to t 

een nieuwe Moelal-stlj! w ant m ijn  co llega E rlc 

Goubln wordt ln het artike l to taa l ten  onrechte 

vergeleken m et W. M artens.

Tot s lo t nog enkele journalistieke  tips. Volgens 

m ij beschikt het artike l inhoudelijk  geen enkel 

gegeven die he t rech tvaard igt fo to 's te  publiceren 

van om  het even welk SoR-lid. N iem and (ook Ik 

niet) wordt immers b ij naam  genoemd. N aar m ijn 

persoon wordt onder geen enkele andere vorm 

in het a rt ike l verwezen. A lles beperkt z ich  to t 

een b izarre  ondertite l zonder enige u itleg . Van

daar w aarsch ijn lijk  ook de aan le id ing to t verkeer

de interpre taties.
Deze In terpre ta ties  z ijn  bovendien negatie f en 

hebben de kenmerken van afkooksels van een 

sensatlegerlchte berichtgev ing . Ik w il h ier onmid- 

de llijk  een vergelijking die u it de laa ts te  zin blj 

de lezer zou kunnen voortsprutten u it de weg 

ruimen: de M oeial is niet zoals B lld ze ltung  maar 

heeft goede bedoelingen.

Zo ben lk er van overtu igd dat de M oeial m ij 

als neo fiet op de één o f andere m anier aan de 

lezers wou voorstellen. M ag lk er de redak tie  op 

w ijzen dat het voor de m edia  gebruike lijk  ls om 

b ij zulke gelegenheden op de één o f andere be te 

ken isvolle  manier de figuur te rzake  in het dag

lich t te stellen, b ijvoorbeeld v la een (kritisch) 

in terv iew . Daar kunnen ze lfs  fo to 's  blj opgenomen 
worden!

M ag lk de redaktie  vragen deze b rie f volledig 

te publiceren. Op deze m anier zu llen er Imm ers 

m inder b lanco's to t stand komen b lj de lay-out 

en zu llen overbodige fo to 's en ondertite ls  evenals 

de verm eld ing van dozijnen cock ta ll- lngred iënten 

en -recepten niet a ls opvu lling  m oeten fungeren.

En deze zin mag er ook nog ln: gebeurlljke d t— 

fouten vloeien nlet u it m ijn  pen maar u it de 

typm achine  van de M oeia l (d it om een tweede 

lezersbrle f van Rasquin te  verkomen)

Overtu igd  van haar goede bedoelingen wil lk de 

redak tie  to t slot toch nog bedanken voor het 

publiceren van de fo to 's  en het verslag van de
SoR .

G eert Deruyck 

Ondervoorz itter Soc iale  R aad  Studenten.

De ALS verwijt de 

Moeial Storyachtige 

journalistiek te be

drijven. Wie geeft de 

aanleiding? Een be

stuurslid van de ALS 

in een typische 

Story-pose. 

(gevonden foto.)
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M .L.B .-onafhankelijken
De ondertekenden, ona fhanke lijken van het 

R .A .K . en het Boycot aparthe idscom ité  VUB pro

testeren tegen de verdraa iing van de fe iten  zoals 

d it gebeurde in De M oeials 9 en 10.

1. MLB was n le t gekant tegen een ANC-spreker 

op boycot-apartheidsdag, m aar wel tegen alleen 

een ANC-spreker. Een p lura lls tischer standpunt, 

nl: ook de andere bevrijd ingsorganisaties BCM  en 

PAC  u it te  nodigen was door hen naar voor ge

schoven.

2. AIB-discussle. Volgens Peter V .R . mobiliseerde 

MLB fors voor de volgende vergadering en lie t 

de s tem m ing overdoen.

a. D it is be led igend voor de onafhanke lijken op 

het c om ité , d ie  h ierdoor in de MLB-hoek gedrumd 

worden.

b. De discussie over de u it te  nodigen organ isatie  

was reeds gevoerd in de werkgroep "debatten", 

waar besloten was a lle  3° wereldorgan isaties u it 

te nodigen. Deze werd op het eerste com ité  op

z ij geschoven.

c. Het fe it dat A K Z A  en B OA n ie t kwamen op

dagen lig t n ie t in het gem an ipu ieer van MLB, 

m aar sim pelweg in  het fe it dat de organ isaties 

nlet correct gecontac teerd  werden door de men

sen d ie  z ich  hiervoor v r ijw illig  hadden opgegeven. 

Bewijs hiervan is het fe it dat Eddy Sm lth  (V.O.- 

-BTK'er) de dag ervoor en de ac tiedag  ze lf  de 

organ isaties gebeld heeft en h ierb ij b leek dat 

beide organ isaties wel gecontac teerd  waren, maar 

dat de be lo fte  van terug te  be llen  (vanu it VUB) 

n ie t gebeurde, zodat de beide organ isaties niet 

vastgelegd hadden.

Ten tweede had de AIB-spreker de m oeite  gedaan 

een AKZA-stand mee te  brengen om  deze afwe

zigheid (gedee lte lijk) recht te  ze tten .

Het was trouwens geen MLB-lid dat Rose M ot

sepe opgebeld heeft m aar Ann ie  Van Der 

Stichelen (nu vertegenw oordigster van VVS-SVB 

in het secre tariaa t van het ac tie com ité )

"de hele anti-apartheidsdag was een m islukking" 

Deze  ongenuanceerde u itspraak van V .R . is een 

regelrechte be led iging van a lle  onafhanke lijken 

die zich ingeze t hebben voor de ac tiedag , van

wege de inac tieve  M oeiallers. De organ isatie  van 

de dag iag ook voor een groot deel in handen 

van de ona fhanke lijken , zodat De M oeial een be

langrijke rol had kunnen spelen In de m obilisatie  

van de studenten , hetgeen nauw elijks gebeurde. 

T erw ijl wel ru im e  aandacht besteed werd aan de 

m eeting ingerlch t door ALS-SVB-JK-SAP, is d it 

p lura lism e? De ona fhanke lijken worden eens te 

meer bu iten  spel gezet ten  voordele van de poli

tieke  organ isaties.

H et was tevens ook een succes dat dat de krin

gen bereid waren mee te  werken aan een rugby- 

m atch , te rw ijl ze ja ren volled ig  apatisch  waren 

t.o .v . po lit ie k . De kringen m anifesteren zich 

meer en meer als po lit ie k  kritisch:

- praesesconvent tegen NSV

- St-Vé them a tegen aparthe id

- oproep aan ta l kringen voor 

N AK

- speeches door bestuursleden 

in lessen

- a c tie f deelnem en van be

stuursleden ln RA K

De system atische aanvallen  van De M oeial tegen 

de kringen lijken ons dan ook m isp laatst.

H et voorstel de f ic ita ir  te  werken van ALS-MLB 

wordt in het M oeialverslag u it de con tex t van 

het gehele m aatrege lenpakket gerukt: he t verslag 

was o.a.:

- een begroting ind ienen m et een hoger budget 

dan de (verw achtte) toegew ezen gelden.

- nu geen gelden zoeken om  het d e f ic ita ir  te  f i

nancieren, m aar ze eventueel achter de hand te  

houden.

M otiva tie : - geen toegevingen aan de re

gering

- de bere idheid to t ac tievoe

ren van studenten te  demons

treren

- de RVB en de SoR een dui

de lijk  s tandpunt te  la ten  in

nemen (lie fs t voor de studen

ten)

- geen e ffec tiev e  afdankingen 

o f  prijsverhogingen te  force

ren, m aar principee l te  weige

ren toe te  geven aan bespa

ringen

- van "revo lu tie "  is er geen 

sprake, wel van brede fronten

V erm its het voorstel d e f ic ita ir  te werken demo- 

kratisch aanvaard werd op het RA K  is het o .i. 

niet opportuun d it zo eenz ijd ig  voor te  s te llen 

als gebeurt.

De "w aarhe id" is hier enkel de SoR-visie. De ar

gum en ta tie  voor d it voorstel wordt enkel a fge

daan als "krakkem ikk ig  gauch istisch". Waar stem 

de het R A K  dan voor?

A ls beslu it protesteren tegen het fe it dat het 

boycot-apartheidscom ité  en het RA K  in een 

slecht dag lich t gep laatst worden door de persoon

lijke haa t van de M oeiallers tegen bepaalde groe

peringen. D it w erkt actie-verlam m end en schrikt 

andere studenten a f om  deel te  nemen aan de 

antl-regerlngsactie .
De onafhanke lijken kunnen m eesta l meer respect 

en sym pathie  opbrengen voor groeperingen en 

mensen die e f fe c t ie f  werken i.p .v . a f  te  breken.

A . D aeninck , G . Van G ijseghem , A . Wouters, D . 

Schouterdem , F. Van Holen, B. Verlo igne, D . Van 

Evercooren, K . Verstegen.

Antwoord: De M oeial is noch scha tp lich tig  aan 

het R A K , noch aan de SoR ., noch aan het MLB, 

noch aan andere. We bepalen ons standpunt ze lf. 

D a t is pas echte  onafhankelijkheid .

Proudhon vs. Marx
HET AN ARC H IS IT SC H  VERZET JE

W at in de loop van de jaren op de VUB al a lle 

m aal als "anarch ism e" is voorgeschoteld! M eestal 

bestaan anarch istische groepjes op de VUB 

slechts enkele maanden. De besten hebben het 

anderha lf jaar volgehouden.

We hebben met MLB, in het jaar 1979-80 -het 

m odejaar van het anarchisme op de VUB- ooit 

eens een vorm ingsvergadering gegeven over het 

anarch ism e. Er waren toen een 150-tal aanw ezig

en, waarvan de meesten beweerden dat ze anar

chist waren. Nu, zes jaar la ter, is b ij ons weten 

geen enkele van al die ex-studenten nog politiek  

ak t ie f  a ls 'anarch is t'.

M et som m ige anarch isten hebben we als MLB in 

de loop van de jaren goed kunnen samenwerken. 

De basis voor deze samenwerking was steeds 

eenheid in de aktie; zo stonden MLB en anarch is

ten samen vooraan in de anti- fascistische strijd . 

O nder de vlag 'anarch ist' gaat sp ijtig  genoeg 

vaak ook een andere lading schuil: door hun b lin 

de haat tegen het marxisme werken deze mensen 

de ac tie  tegen, wanneer h ieraan wordt meegedaan 

door MLB.

W anneer het zgn. 'Anarch istisch V erzet' in z ijn  

beoordeling van het marx isme in 'D e  M oeial' nr 

10, niet verder kan komen als 'links fascisme', 

en wanneer haar enige bijdrage, in verband met 

het R A K , erin bestaat een hetze  tegen M LB te 

komen versterken, moet het niet a fkom en met:- 

"om  de akties te doen slagen heeft men de mas

sa nodig". A ls je de massa e f fe c t ie f  wil mobilise

ren zijn  er be langrijker zaken.

Meneer 'Anarch istisch V erzet' die zo tegen elke 

vorm van d ic ta tuur is roept ondertussen wél op 

tot u its lu iting  van MLB uit het kom itee.

Het 'Anarch istisch  V erze t’ e ind igt z ijn  schrijfsel 

m et:"W e hoeven geen d ic ta tuur , noch van links, 

noch van rechts". De voorbije verkiezingskam pan

je  was er ook een par tij die zich de derde weg 

noemde tussen links en rechts. We raden het 

'Anarch istisch  Verzet dan ook aan zich te wenden 

to t de Tweekerkenstraat.

Van De Velde M artine 

Vanderlinden Myriam

Vrije democraten.
Beste M oeial,

lk zou w illen reageren op het artike l "Geen 

d ic ta tuu r" van het "Anarch istisch  V erze t" (Moe

ial, nr 10, 20 februari 1986). D aarin  k laag t de 

au teur de au to rita ire  houding van het MLB 

(M arxistisch-Leninistische beweging) aan. W ij, 

v rije  dem ocraten , vinden d it een ju is te  weergave 

van de verhoudingen op de VUB. Fe it is dat het 

M LB een zeer au to rita ire  houding aanneem t 

tegenover andersdenkenden. G etu ige  hiervan de 

dom inerende houding tijdens de vergaderingen van 

het c om ité  "Boycot A parthe id" en de samen

komsten van het RA K . D it geeft dan weer aan

le id ing to t ruzie  met andere linkse groeperingen. 

Het gevolg van d it k le inz ie lige  gedoe is dat het 

beoogde doel niet haa lbaar is. C oncreet voorbeeld 

van hoe het niet moet was de ac tiedag tegen 

A parthe id . Deze actiedag  was organisatorisch een 

com p le te  ram p (nauwelijks a lte rna tieve  lessen, 

een geplande video-uitzending die niet doorging 

en het schrappen van een debat).

Verder w illen w ij erop w ijzen dat het MLB niet 

ongestraft haar in t im id a tie  van onafhankelijken 

mag voortze tten . In d it verband w illen wij a lle  

onafhanke lijke  studenten, die op woensdag 5 

februari meebetoogden tegen de m aatrege len in 

verband met het hoger onderw ijs, bedanken. W ij 

roepen tevens a lle  vrije  studenten op om niet te 

zw ichten voor de arrogantie  van het MLB. De 

niet-partijgebonden studenten moeten, los van alle 

druk en in a lle  vrijhe id , hun eigen standpunten 

bepalen.

De VUB is en b li jf t  een pluralistische universite it 

V rije Dem ocraten , VUB

(naam en a fdeling  gekend.)

Aktiealternatieven.
Het M LB  zou een m iniem ere , ze lfs onbeduidende 

rol spelen als er gewoon meer andersdenkenden 

aanw ezig  waren op de vergaderingen. M aar van 

de massa studenten hebben we steeds weer (m its 

enkele u itzonderingen) steeds dezelfde selektle 

gezien , o f d it nu het raketten , antl-raclsme, 

antl-aparthelds o f antl-regerlngsmaatregelen ko- 

m ltee  was. lk moet zeggen dat ik m ijn bulk vol 

heb van overgepresenteerde m arg inale  groepen 

die pro fite rend  van de afw ezighe id  van de cen- 

trum -aanw ezlgheld , d ieze lfde  meerderheid met 

een p rogram m a o f w erkw ijze konfronteren dat 

ze nlet kunnen aanvaarden . Ik begrijp die a f 

w ezigheid want de debatten  en konfron tatles  op 

de vergaderingen z ijn  zo e llen lang, zo onover

z ich te lijk , ha te lijk  scherp blj tijden en afsto te lijk  

voor derden, dat het haast nlet anders kan. A ls 

een kom itee  nog representatie f za l w illen wer

ken, dan za l ze op een to taa l andere w ijze moe

ten worden sam engeste ld . Ik dacht aan verk iez in 

gen per fa ku lte it. D it zal hoedanook to t po lem ie

ken en dus m ob ilisatie  aanle id ing geven. De ver

kozene m oet z ljn  achterban op de hoogte houden

en ls be ter verbonden. A lle  faku lte iten  z ljn  dan 

evenredig vertegenwoordigd (alhoewel een aanta l 

kleinere zouden moeten worden samengenomen). 

De studenten zouden zich dan ook betrokken voe

len dat ze ze lf  hebben verkozen. Door enquête 

o f referendum  zouden de studenten kunnen gemo- 

btleseerd worden om ook hun stem te  la ten  ho

ren.

En om de grond van de zaak te  regelen...Is de 

huidige redus van akttem iddelen niet erg '68 

ouderwets. Bewijs m ij eens dat betogingen de 

laatste  4 jaar Iets hebben u ltgehaald  en dus niets 

anders waren dan (rauw )stoeten van mensen die 

met de moed der wanhoop toch maar eens nog 

eens voor de zoveelste goede zaak op s traa t ko

men. Bewijs aan de studenten dat er geen stra- 

teg iën o f aktieop  ties z ljn  d ie  be ter en proffes- 

sioneler zouden werken dan steeds weer dezelfde 

rotzoo i doe steeds weer voorgeschoteld wordt. 

Ik dacht dat enkel steenezels zich steeds weer 

tegen deze lfde  steen s to ten ...
Lavens Len

Uitzending door derden.
Het ls nu al een poosje geleden dat het NSV op 

de VUB-campus propaganda kwam voeren. G e luk 

kig maar, kan men zeggen. Inderdaad, deze neo— 

nazistische flam inganten dachten bij de b ijna

6.000 VUB-studenten een groot aanta l poten tle le  

leden te vinden. Gelukk ig was d it nlet het geval 

en werden deze neo-nazies korte t ijd  na hun op

duiken op de VUB-campus verdreven. M et recht 

en rede!

Deze  fascistische bende mag inderdaad niet op 

de VUB geduld worden. M ochten deze H ltle rlanen 

het ooit nog aandurven om opnieuw de VUB-stu- 

denten m et hun w aanzin te  komen te isteren dan 

moet deze bende m et man en m acht, massaal 

en met vereende krachten , verjaagd worden. Men 

hoeft z ich n ie t te schamen en te  verontschuldi

gen als men daarb ij geweld moet gebruiken. Het 

NSV kent immers maar één taa l, nl. die van het 

geweld! W aarom zouden deze fascisten anders 

voorzien z ijn  van knuppels en boksbeugels? K a 

meraden, wees gerust, ze kleven Imm ers een i- 

deologie aan die de mensheid b ijna  volled ig om 

zeep wou helpen.

H oeft men deze mensen (?) te  on tz ien  en te  to 

lereren? Het Anarchistisch Verzet v indt van n iet. 

D aarom  m ocht deze orde nazies het aandurven 

terug te komen dan moeten alle  dem ocratische 

en anti- fascistische studenten d it kordaat verh in

deren.
Het NSV mag nooit één voet aan de grond k rij

gen op de VUB. (D it misschien to t spijt van en

kele u ltra- liberalen op de VUB die zich ook niet 

schamen om de rechtse kerel u it te  hangen).

D it was een u itzending van:
het Anarchistisch Verzet

STAR WARS
Donderdag 13 m aart gaat er >p de ULB een de

bat over SDI (Star Wars voor het gewone volk) 
door. Het debat wordt georganiseerd door Studie 

kring Vrij Onderzoek en hun franstallge co llega 's  

C erc le  Libre Examen. Aan het debat doen mee:

- kolonel Hollants Van Loocke: Defensie  S tu

d iecentrum

- Xavler Zeebroeck: Groupe de Recherche 

e t d 'ln form atlon  sur la Paix
- R ik  Coolsaef. S tudiecentrum  Em lle  Van Der 

Velde Instituu t

- André De Decker: PRL

DEBAT: "SDI - KANS TOT EEN ALTERNAT IEVE

DEFEN SIE  O F  TOT EEN N IEUWE DETENTE"

Donderdag 13-3

ULB cam pus Solbosch

Avenue Paul Héger, vanaf 20u ln H1301

GEVONDEN

een paar blauwe handschoenen werden gevonden 

ln gebouw Y '. De eigenaar kan ze komen afha len  

ln het SoR-lokaal (gebouw naast het K u ltuu rka f

fee). Haast u w ant de w inter ls b ijna  voorbij!

V ERLOREN

verloren op m aandag 17 februari: 

polshorloge van het merk G la llo . Zw arte  achter

grond, rode w ijzers en rode rand, zw art bandje. 

De horloge Is verloren op de VUB-kampus o f om 

streken. Indien de horloge gevonden werd, dan 

aub bellen naar S te fan  Cools op het numm er 

02/641.29.46 (9u-!8u)

GEZOCHT

VZW U niversita ire  Vredesdagen zoekt a lle  moge- 

lijke bureaubemeubellng , lie fs t gratis , voor Inrich- 

Ing lokalen.

Wij komen blj u langs. Kontak teer ons op het 

nummer 02/640.93.02 (T riom flaan 74, 1160 Brus

sel.)

G EZO CH T

Zoveel m ogelijke ob jektleve In form atie  over ex

treem  rechts. D ie in fo rm a tie  zal dan gebruikt 

worden om  de publieke op in ie  over extreem

rechts te  Inform eren en om  du ide lijk  te  maken 

wat het waar gezicht van extreem  rech ts Is. Dus 

In form atie  over extreem  rechts naar:

"H a lt"

P  316, Brussel 22 

1000 Brussel

JO R -IN F O
Op donderdag 13 m aart 1986 organiseert de Oud- 

studentenbond een doorlopende Joblnfobeurs. Bo

vendien wordt er ook nog een so llic ita tie tra in ing  

georganiseerd. Twee onderwerpen ru llen  daar aan 

bod komen:
- waar In form atie  v inden, hoe lezen van va

catures

- hoe een so llic ita tie b r ie f ♦ curr icu lum  v ltae  

opstellen
- hoe sollic iteren . In terv iew techn ieken 

Voor meer inform atie :
OSB-YUB

Brand W hltlocklaan 50 

1200 Brussel 

te l. 02/734.95.07

WO. 12/3, 19 TOT 22 U. IN LO K A A L  F l l l :  

SO LLIC ITA T IET RAIN IN G

DO . 13/3, 9 TOT 17 U ., A U D . Q: JO B INFO - 

BEURS

DELEGATIEAKTIE
DELEGATIE-AKTIE IN FLORENNES O P  Z O N D A G  

16 M AART

Sinds één jaar staan er kernraketten in  Floreiv- 

nes. Het VAKA en het Overlegcentrum  voor de 

Vrede, alsmede duizenden vredesm llltan ten , wen

sen d it moment nlet onopgemerkt te  la ten  voor

b ijgaan .

D aarom  de deiegatieaktle: een zo groot m oge lijk  

aan ta l organisaties en verenigingen worden u itge 

nodigd om te r  plaatse hun protest te  la ten  horen 

en u iting  te  geven aan hun vredeswil.

Ook de VUB werd hiertoe u itgenodigd. D aarom  

heeft S tudiekring Vrij Onderzoek beslist een bus 

in te  leggen, die s tip t om 13u vertrekt voor he t 

k u ltuurka ffee . T ickets (nu reeds bij VO te  beste l

len op num m er 02/641.23.28 o f ze gewoon komen 

afha len  ln het VO-lokaal) kosten 200fr. Leden van 

VO en gewetensbezwaarden beta len  slechts 150fr.

FLORENNES. ZONDAG 16 MAART 1986

organisatie: VAKA - OCV

_MoeiaU
Samenwerkend met VO, BSG en 
de Dienst Kuituur. 
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