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DE MOEIAL
tweewekelijkse tijding van en voor vub-studenten

Linguï-pedagogisch
Als "offlclee!" studententijdschrift zou de 
"Moeial" toch een eMgszins lite ra ir  elan moe
ten hebben.
Normaal zou je dit kunnen verw achten, m aar 
het gram m atikale ls niet steeds in overeen
stem ming met de hoge edukatie die hier 
gegeven wordt.
Vorig jaar reeds had Yves Rasquin reeds 
kritiek  op de gram m atika. Een bepaald mede
w erker kreeg van Yves een In terpellatie  In 
de SoR, wegens zljn s te rk te  ln het schrijven 
van een onaanvaardbaar aantal d -t-fou ten  
in een minimum aan tekst.
V er'sden week ging het nog b e te r. Toen werd 
Fr.H. het onderwerp van studie (en h ira llte lt) 
in de 2de Kan. Germ aanse. In zljn les Engels 
gebruikte Dhr. Frank W inter het artikel "The 
03-in terv lew " om aan te  tonen hoe het niet 
m oest. Bleek dat vooral nederlandstaligen 
e r  een handje van weg hebben om een nogal 
verbasterd  Engels op papier te  zetten .
U it goede bron weten we dat ft.H. zijn artikel 
nochtans had laten  verbeteren  door een, 8 
toeval, een student l°kandldatuur Germaanse.

Frans

Opening SSS Jette EDITO
Over de aangekondigde regeringanaat- 
regelen inzake onderwijs is al heel 
vat te doen geweest. En niet alleen 
in studentermiddens wordt er druk 
over gesproken, ook bij de vakbonden 
is men meer dan nieuwsgierig naar 
hoe de hele zaak zal evolueren. 
Ben blokkering van de sociale betoe
laging is niet alleen uiterst pijn
lijk voor de studenten maar zou 
eveneens grote gevolgen hebben voor 
het personeel dat werkzaam is in 
die geviseerde sociale sektor. Blok
kering van de sociale toelagen houdt 
in dat er in de sociale sektor zal

Op 22 januari werden In J e t te  officieel de 
nieuwe kantoren van de Sociale Sektor Studenten 
(SSS) geopend, m et name de Jobdienst, Sport
dienst, Sociale dienst en het UCOV, het Universi
ta ir  Centrum  voor Ontwikelingssamenwerking 
en Vrede. Zij kregen nieuwe huisvesting in het 
complex waar ook he t res tau ran t en de Vubtiek 
zich bevinden. Een verbetering  voorwaar, want 
vroeger moest de student in een eerder afgelegen 
gebouw ach ter een paar deuren m et als opschrift 
'verboden toegang voor onbevoegden' zijn Sociale 
Sektor zoeken.
Zelfs U zal wel inzien da t dit in tijden waarin 
bezuinigingen tro e f zijn een  zeldzaam  feit is. 
Als dit dan nog aan de VUB gebeurt zijn we 
e r  zeker bij, al zijn we alleen.
Het ak tiekom itee  tegen de regeringsm aatregelen 
zorgde voor een gepast ontvangst m et rouwkapel, 
rouwbanden en stroppen. D it alles moest de 
t->ekomstpersv>ektieven van tie Sociale Sektor 
symboliseren. Nu M artens VI en zijn 'dansm arie
kes' terug  h e t roer in handen hebben, is het 
kruis over deze diensten zowat gem aakt. De 
bouw van de nieuwe in frastructuur in Je tte  
d a tee rt dan ook van voor de nieuwe 'besparings'- 
plannen.
Niet dat het ontvangst door veel volk werd 
genoten. Op een 3 -ta l persmensen na, was vooral 
de incrowd (* Sociale Sektor) van de VUB naar 
J e tte  afgezak t om de opening bij te  wonen. 
Jam m er voor hen die e r  niet waren, want zelden 
hebben wij zo een goed georganiseerde dag 
gekend. Er was ech t geen vuiltje aan de lucht, 
m aar de pers bleek niet geïn teresserd  in de 
(problemen van de) Sociale Sektor, ze waren 
nochtans verw ittigd.
Na het ontvangst volgde, vrij trad itioneel, de 
toespraken.
De ee rs te  die zijn laatk lep  m ocht opentrekken 
was Prof. H. Corijn, v o o rzitte r van de Raad 
van Beheer.

moeten bespaard worden. Nu al voor
spelt men dat, indien de aangekondig
de plannen ook uitgevoerd worden, 
er verschillende diensten zullen 
gesloten moeten worden.

Het onderwijzend personeel daarente
gen zal niet onmiddellijk en slechts 
onrechtstreeks gekonfronteerd worden 
met de nefaste gevolgen van de rege- 
ringsplannen. Het is daarcm ook 
zeer waarschijnlijk dat het in eerste 
instantie vooral het administratief 
en technisch personeel zal zijn 
dat de neiging zal vertonen om de 
studenten daadwerkelijk te steunen 
in hun akties tegen het onderwi jsluik 
van het regeerprogranma. Indien 
we het tij willen doen keren, komt 
het er echter op aan om met alle 
betrokkenen een zo groot mogelijk 
en eensgezind blok tegen de Rooms— 
Blauwe koalitie te vormen.

RLt betekent dat ook het Ohderwij- 
zend Personeel bij de akties betrok
ken zal moeten worden wil er iets 
konkreets bereikt worden. Onder 
het Onderwijzend Personeel leeft 
er misschien wel al sympathie voor 
het studentenprotest maar het moet 
er van overtuigd worden dat de plan
nen van Martens VI ook voor hen 
nadelig zijn. Hoe duurder universi
tair onderwijs, hoe minder jongeren 
kunnen studeren en hoe minder tewerk
stelling er zal zijn.

Het is dus meer dan tijd voor een 
ernstig gesprek tussen zowel Onder
wijzend, wetenschappelijk, adminis
tratief en technisch personeel ener
zijds en de studentenbeweging ander
zijds over samenwerking en gezame- 
lijke initiatieven in de strijd 
tegen de afbraak van een gedeeltelijk 
gedemokratiseerd onderwijs.

VoL

Marcelis, Goubin, Laveyt - 
voor wie de strop ?

Hij had het eers t over de rol van een universi
te i t ,  la te r  over de VUB en dan over de rol 
die de SSS in d it alles speelt (of zou moeten

De nieuwe kantoren van de Sociale
spelen). En die rol is niet te  onderschatten. 
Omdat wij het niet b e te r zouden kunnen, laten 
wij Corijn zelf aan het woord: "Alle aspecten 
van het studentenleven om vattend, is de Sociale 
Sektor in de ee rs te  plaats een vormingscompo- 
nent, met pedagogische draagw ijdte, aanvullend 
op de hoge kw alificatie die op de universiteit 
wordt geboden. Hij verzorgt in die zin een 
essentieel deel van de universitaire vorming". 
VoilS! U snapt het, wij hebben de SSS broodno
dig, en dit is n iet cynisch bedoeld. (Al was 
het voor één keerl
Ook belangrijk om te  verm elden (om ons ego 
te  stre le  is dat Prof. Corijn een c itaa t uit 
de Moeial nam i.v.m. Foreign Students (Moeial 
7). Wie zei daar dat wij niet gelezen worden? 
Tenslo tte  reageerde hij op een eerder verdoken 
en m eer dan diplom atieke wijze (nee, niet die 
uit het Oosten) tegen de regeringsm aatregelen 
door te  zeggen dat afbouw van de Sociale Sektor 
niet mag aanvaard worden, dat elitevorm ing 
(van universitairen) dem ocratisch onverantwoord 
is en dat de VUB heel sterk  zou getroffen 
worden.
Dan was het _ de beurt aan Dhr. Wim Laveyt, 
Algemeen Koördinator van de Sociale Sektor, 
om zijn zegje te  doen. In tegenstelling to t 
zijn inleiding: "het is niet makkelijk om het 
kort te  houden", was hij in 5 minuten al uitge— 
babbeld. N iettegenstaande dat speelde hij het 
klaar om (heel kort dat wel) de verschillende 
services binnen de SSS uit te  leggen.
Ook binnen die 5 minuten streelde hij ons ego 
(en nog geen klein beetje) door het volgende 
te  zeggen, wij c ite ren  weer, anders denkt U 
dat wij het zelf verzinnen: "Voor de afgelopen 
twee jaar is de m eest opvallende vernieuwing, 
de geboorte van een goed studentenjoum aal, 
met name 'DE MOEIAL'."
T enslotte reageerde hij al iets  heftiger dan 
zijn voorganger tegen de regeringsm aatregelen. 
Hij voorspelde de to ta le  afschaffing van de 
SSS als er niet doelm atig gereageerd wordt, 
wat vooral van jullie (studenten) afhangt. Ook 
noemde hij het plan een regelrechte  aanval 
op de VUB, "en dat is niet eerlijk", oh nee.
Als laa ts te  (niet kortste) voorm iddagaktiviteit 
kregen we de voorzitte r van de Sociale Raad, 
Eric Goubin aan het woord. Zljn grootste  ver
dienste was dat hij de regeringsm aatregelen 
in detail uitlegde, tenm inste dat deel wat de 
SSS tre f t.

Sector Je tte .
Zoals U allemaal weet kan de VUB naar zijn 
hogere schijf (voor het eers t bereikt dit jaar) 
fluiten. Weg 11,1 miljoen. Blokkeren is blokkeren 
zegt (katholieke) Coens.
Goubin kreeg ook twee interventies tijdens 
zijn speech. Eerst van de voorzitter van de 
Raad van Beheer van Leuven. Hij beweerde 
dat hij minder geld kreeg dan Coens beweerde. 
De tweede interventie was grappiger. Het aktie- 
kom m lttee had zelf een regeringsafgevaardigde 
van Coens m eegebracht die de sociale toelagen 
zou komen uitdelen. Hij had enkele enveloppen 
mee. Van zeer groot naar zeer klein, respectie
velijk voor KUL, UFCIA, RUG en VUB. Doch 
van het hele kleine envelopje van de VUB ging 
dan nog (adm inistratief foutje) de ex tra-sch ijf 
af. Dit interm ezzo werd dan ook op gelach 
en een warm applaus onthaald.
Goubin drukte er tenslo tte  nog op dat de VUB 
niet e ist dat andere uniefs minder zouden moeten 
krijgen (wegens het steeds benadrukken van 
de unfaire behandeleing van de VUB zou die 
indruk kunnen ontstaan), m aar dat de m aatregelen 
zelf aangevallen worden, en dat het die m eer 
dan unfaire (anderen noemen het ondem ocrati
sche) bezuinigingen zijn die moeten verdwijnen.
In de namiddag mocht Prof. Corijn de nieuwe 
kantoren officiéél openen, wat op verzoek van 

'h e t  aktiekom itee gebeurde door het weghalen 
van een strop. Daarna kregen de bezoekers 
dan nog eens de Sociale Sektor in haar geheel 
te  zien. De 3 persmensen waren al verdwenen. 
Maar, u kent de SSS (Sportdienst, Jobdienst, 
restau ran t, huisvesting enz...) natuurlijk wel. 
We zullen daarm ee de Moeial m aar niet vullen. 
Wel in teressant om weten is bijvoorbeeld dat 
de huisvesting in J e t te  geen w achtlijst heeft 
(op de Campus bestaat die uit zo'n 350 mensen), 
dat de restaurant voor een enorm defic ie t zorgt 
(95% van het to ta le  tekort komt uit Je tte ) 
enz ...Je  hoort het ze hebben ook daar hun goede 
en kwaade dagen.
Wat U nu gelezen hebt is zowat het enige 
dat in een o f andere vorm van media to t U 
zou kunnen komen. Op één enkele krant na 
werd er ook niets gepubliceerd over deze gebeur
tenis. De vraag kan gesteld worden waar onze 
nationale pers nog in geïnteresseerd is. In AIDS, 
CCC en de "Bende van Nijvel" waarschijnlijk? 
Wij hebben Kamiel al gehad.

Fr.H.

V.



R.A.K.-V.U.B. 19. feb. Een scenario
H et Regionaal A ktiekom itee tegen de regerings
m aatregelen  kwam donderdag 23 Januari voor 
de tw eede keer bijeen en het lijkt erop dat 
de studenten  ech t de strijd  m et de regering 
willen aanbinden want ook ditm aal was de op
komst bevredigend, zo'n 55-tal. Het kan natuur
lijk nog steeds b e te r m aar voorlopig ls het 
een goed resu ltaa t. De verschillende prlkaktles 
die deze dagen gevoerd worden zullen misschiet) 
nog andere studenten  overtuigen om toch eens 
een bijeenkomst van he t RAK bij te  wonen.

Als e e rs te  punt op de agenda was e r  de bespre
king van het onderhoud dat studentenafgevaardig
den uit Gent, Leuven en Brussel m et m inister 
Coens hadden. Erlc Goubin, de v oorzitte r van 
de Sociale Raad gaf een verslag van dit onder
houd (voor m eer details  hierover lees Je best 
he t a rtik el "VUB als g ro te  s lachtoffer" in Moeial 
nr. 8). De mening van de aanwezigen over het 
gesprek m et Coens was duidelijk. De m inister 
van onderwijs h ee ft de ee rs te  slag gewonnen. 
Zowel voor de radio en de televisie heeft hij 
verklaard dat he t onderhoud onderhandelingen 
waren en dat de studenten m et gerust gemoed 
naar huis waren vertrokken. Het RAK zag het 
e c h te r  anders. Ten ee rs te  waren he t geen onder
handelingen tussen Daniël Coens en de studenten 
m aar was het slechts een Inform atief gesprek. 
De studentenafgevaardigden wilden enkel m eer 
u itleg over he t nogal vage onderwljsluik ln 
het regeerakkoord. Ten tw eede ging geen van 
de sprekers, behalve misschien Coens zelf, ge
rustgeste ld  naar huls. Wel weten de studenten 
nu m et zekerheid waar ze voor m oeten vechten. 
Wat b e tre ft  de blokkering van de sociale toela 
gen: de VUB zal ln de volgende tw ee Jaar 31,2 
miljoen m inder krijgen. Al bij al betekent dit 
da t de Sociale Raad dit Jaar al op zoek zal 
m oeten gaan naar 3,5 miljoen (dat ls de normale 
indexaanpassing).

Aan de KUL en de RUG hebben ze de bevriezing 
van de sociale toelagen al opgevangen door 
een verhoging van de m aaltljdprtjzen. De Sociale 
Raad op de VUB wil e c h te r  niet zo vlug van 
stapel lopen - de aangekondigde regeringsm aatre
gelen zljn trouwens nog niet eens wet -  en 
wil voorlopig n iet dat dit tekort van 3,5 miljoen 
ten  laste  van de studenten komt (voor m eer 
inform atie zie he t a rtikel over de SoR. In deze 
Moeial). Volgens Goubln kan de Sociale Raad, 
zoals Coens he t zelf h ee ft gezegd, die 3,5 
miljoen halen bij he t n le t-g eaffek teerd  patrim o
nium. H et n le t-g ea ffek tee rd  patrimonium  zljn 
gelden van de VUB die nog geen vaste  bestem 
ming hebben. Die gelden valien e c h te r  onder 
de bevoegdheid van de Raad van Beheer en 
niet van de SoR. en het ts een g ro te  vraag 
of de RvB zo vriendelijk zal willen zljn om
3.5 miljoen fr. aan de SoR. te  willen geven. 
De Social Raad h eeft ech te r  een flinke stok 
achter de deur. Vorig Jaar beslisten de SoR.-leden 
dat ze zouden tussenkom en ln de financiering 
van het zwembad dat de RvB zo graag op de 
kampus zou hebben. Meer bepaald zou geld 
uit de schatk ist van de SoR. gebruikt worden 
om een sp o rtk afe ta rla  te  bouwen. De RvB heeft 
dit geld van de SoR. nodig wil ze haar plannen 
met het zwembad annex ka fe ta ria  niet ln rook 
wil zien opgaan. Indlen de RvB weigert om 
het tekort van 3,5 m iljoen van de sociale sektor 
bij te  leggen m et gelden uit het niet geaffek- 
teerd  patrimonium  dan zal, nog altijd  volgens 
Erlc Goubln, de Sociale Raad misschien het 
geld da t ze voorbestem d had voor he t zwem
bad, aanspreken om he t tekort te  dekken. De 
RvB zal in da t geval dan m aar ergens anders 
geld voor haar zwembadcomplex m oeten gaan 
zoeken.
Niet a lle aanwezige studenten waren het m et 
het voorstel van de SoR .-voorzltter eens. Het 
MLB vond dat alles m oet gelaten  worden zoals 
het ls, m et andere woorden het tekort van
3.5 miljoen moet behouden worden, het niet 
geaffekteerd  patrimonium  mag niet aangesproken 
worden voor besparingen die door de regering 
opgelegd worden. Er m oet geëist worden dat 
de regering de sociale toelagen wel Indexeert 
zodat er geen tekort van 3,5 miljoen zal ont
staan. Rond die els m oet volgens he t MLB 
dan ook gemobiliseerd worden.
Erlc Goubln antwoordde daarop dat dit betekent 
dat e r  d efic ita ir gewerkt diende te  worden 
met als resu ltaa t da t de RvB ach ter de rug 
van de SoR. de prijzen zou doen stijgen. Over 
dit punt was e r  zelf onenigheid binnen de A ktief 
Linkse Studenten. De A L S-voorzitter vond ook 
dat de SoR. d efic ita ir m oet werken m aar Alain 
Isaac, ALS-afgevaardlgde in de Sociale Raad, 
dat men toch b e te r  kon zoeken naar die 3,5 
miljoen. Daarop werd gerepliceerd dat als de 
SoR. die 3,5 miljoen gevonden zal hebben dat 
de studenten dan tevreden zullen zljn en niet 
m eer op s tra a t  zullen komen om hun rechten 
op te  eisen.
Uitelndelijk kwam men to t een kompromls. 
In plaats  van u f vuiieaig  d efic ita ir te  werfcïn 
m et als logisch gevolg dat de RvB op het einde 
van het jaar de prijzen verhoogt (de studenten 
zouden dan voelen wat de regeringsm aatregelen 
juist lnhouden en m akkelijker protesteren) of 
de 3,5 m iljoen zoeken (met het gevaar dat 
de studenten niet m eer gemobiliseerd kunnen 
worden) zal men nu blijven mobiliseren rond 
het p latform , m aar In de hoogste nood zal 
de SoR. toch  op zoek gaan naar die 3,5 miljoen.

Het tweede agendapunt was de bespreking van 
de akties die door V.O.-leden en m oelalredaktle- 
leden gevoerd werden tijdens de opening van

de sociale sektor in Je tte .  Ook hierover meer 
details in het artikel op pagina 1.
Nadien werd een overzicht gegeven van de 
werzaam heden van het regionaal s ek re ta riaa t.' 
Belangrijk punt hierbij waren de ak ties die 
gepland waren. Een ee rs te  ak tie  die besproken 
werd was deze van 29 februari, de dag waarop 
de pas afgestudeerde werklozen hun eerste  
stem pel m ochten gaan halen na een wachttijd 
van 150 dagen. Die ak tie  ls ondertussen voorbij 
en Iedereen die vorige woensdag ln het k afetaria  
kwamzal wel een dopkaart in zijn hand geduwd 
gekregen hebben die men nadien kon laten  a f
stem pelen op één van de tw ee geïmproviseerde 
kontrolebureaus. Een andere ak tie  die op het 
RAK aangekondigd werd was de bezetting  van 
het kantoor van de regerlngsafgevaardigde. 
Ook deze ak tie  zal als de Moeial verschijnt 
al voorbij zljn. Wat het geworden ls zag u 
g isteren.
A kties die nog niet voorbij zljn zljn de volgende: 
het aanbrengen van borden bij alle diensten 
van de sociale sektor waarop uitgelegd s taa t 
wat e r  van de respektlevelljke dienst zal over- 
blijven In 1990, 4 Jaar na de m aatregelen van 
M artens. Ook zal op de borden verm eld staan 
hoeveel de studenten zullen m oeten betalen 
om van die diensten gebruik te  mogen maken. 
Tenslo tte  zal e r  net voor de Nationale Bijeen
komst van 19 februari nog een ak tie  naar de 
VUB-overheid gevoerd worden. Voor die algemene 
vergadering van 19 februari zullen afgevaardigden 
van de Sociale Raad, samen m et mensen van 
het RAK ln de lessen gaan speechen om de 
studenten op te  roepen om naar die bijeenkomst 
te  gaan.
Tenslo tte  moest he t Regionaal aktiekom itee 
het vertrouwen geven aan het sek re tariaa t. 
Dit ging vrij vlot om dat M artine Van De Velde, 
ondervoorzitter van MLB, m aar tevens vertegen
woordiger voor BSG (hetgeen het RAK tijdens 
de vorige vergadering geweigerd had te  aanvaar
den om dat elke politieke groepering m aar één 
vertegenwoordiger ln het sek re tariaa t mocht 
hebben) zichzelf terugtrok  uit het sek re tariaa t. 
Er volgde wel een dlskussle m aar de m eeste 
aanwezigen waren het e r  over eens dat BSG 
vertegenwoordigd zou worden door Iemand uit 
h e t BSG-bestuur zelf. Zoals vorige keer al ln 
De Moeial geschreven stond wordt dit dus Frank 
Van Holem.

JB
VoL

Die rare  kwleten zljn volgens mij helemaal 
op hUn donder gevallen. Ik heb het nu natuurlijk 
over M artens, Coens en co. In verband met 
de voorgenomen regeringsm aatregelen inzake 
het hoger onderwijs, de legerdienst en de wacht
tijden. Je  weet wel: ze willen het inschrtjvings- 
en examengeld gaan indexeren (totaal: 12.200 
fr. In 1986), ze willen de sociale toelagen voor 
de unlefs blokkeren (wat neerkom t op het wurgen 
van de sociale sektor), Wijnen (die onverlaat 
van de Orde der Geneesheren) vroeg Coens 
m aatregelen te  nemen te r  voorkoming van de 
overbevolking in bepaalde fakulteiten (ruikt 
naar numerus clausus) en het hoger onderwijs 
m oet worden "gerationaliseerd" (schrijf dit m aar 
dadelijk op je lijstje "Mooiste Woorden Met 
Minst Mooie Betekenissen", want rationaliseren 
komt neer op het ontslaan van een massa men
sen, werkzaam in het hoger onderwijs buiten 
de unief (HOBU) en op het sluiten van een 
aantal scholen, zodat een hele hoop HOBU-stu- 
denten elke dag veel verder naar school moet 
dan nu terw ijl de prijzen van het openbaar 
vervoer ook nog opgeslagen zijn).

Verder zouden schoolverlaters als deze regering
sm aatregelen er door komen 300 dagen moeten 
wachten alvorens uitkeringsgerechtigd te  zljn 
(dit is een verdubbeling van de huidige wachttijd) 
en zou de leger- en burgerdienst behoorlijk 
worden verlengd. Waar we in de gouden jaren 
'60 op een dem okratisering van het onderwijs 
schenen a f  te  gaan, worden, vooral met deze 
regeringsm aatregelen een paar forse stappen 
gezet in de richting van de elite-unlef. En 
dat is doodgewoon om te  huilen. N iet te  vlug 
echter: het kan goed zijn dat je je  zakdoek 
helem aal niet hoeft boven te  halen want als 
wij met z'n allen besluiten dat we die ro tm aat- 
regelen niet pikken, dan komen ze e r  gewoon 
niet. Maar m et z 'n  allen ls dan ook m et z'n 
allen: arbeiders, studenten, scholieren, bedienden, 
dienstplichtigen, werklozen, gepensioneerden, 
kortom alle slachtoffers van dit wan"herstel"- 
beleid. Voordat het te  laat is. W eet Je, e r  is 
al vanalles gebeurd. We hebben al een eers te  
Nationaal A ktiekom itee gehad, net voor de 
Kerstvakantie, m et studenten uit Gent, Leuven 
en Kortrijk. Dan ls er op de VUB (ln Gent

N.A.K. vs Martens
De regering M artens VI zal zich sinds oktober 
vorig Jaar nog wel n iet verveeld hebben. Zlj 
leverde reeds een aantal verklaringen die de 
jongeren gruwelijke dingen in het vooruitzicht 
stellen . U krijgt ze nog eens op een rijtje:

Voor de universiteiten t re f t  men drie specifieke 
m aatregelen.
- Een au tom atiese binding van het inschrijvings
geld aan de prijsindeks. Zo'n verhoging van 
de studiekosten past alw eer prim a ln de afbraak 
van de dem okratisering van het onderwijs.
- Blokkering van de 'socia le  gelden' op het 
huidig nivo. Dit zal uitelndelijk zorgen voor 
een verhoging van de huur- en m aaltljdprljzen 
aan de unlversltelt. Gebrek aan sociale toelagen 
zou de sociale sektoren to t sluiting kunnen 
dwingen. Voor de VUB zou dat al in 1987 zware 
gevolgen kunnen hebben.
- "Numerus Fixus"(om m aar geen Numerus Clau
sus te  m oeten zeggen). Volgens Dhr. Swaelen 
m oet de overbevolking voorkomen worden in 
alle "probleemf»’ uite lten" waar men voor de 
eerstkom ende 10 jaar geen werk in het vooruit
zich t kan stellen . Dat komt neer op een wille
keurige reducering van het aantal studenten. 
De m aatregel t re f t  natuurlijk vooral de middel
bare scholieren van wie de vrije studiekeuze 
belem m erd zal worden.
Er worden tevens m aatregelen getroffen  die 
fiasko 's zuilen aanrichten op een m eer akademies 
nivo van de universiteiten  (zie e lder ln deze 
Moeial). D aarnaast kondigt de regering de nodige 
"rationaliseringen" aan voor het hoger onderwijs 
buiten de universiteit (HOBU) en het m iddelbaar 
onderwijs. Bovendien werd voorgesteld de wacht
tijd  voor werkloze schoolverlaters te  verdubbelen. 
Ook een aantal besparingsm aatregelen bij defensie 
tre ffe n  de jeugd. De dienstplicht zal verlengd 
m oeten worden, en wel hierom: Er werd berekend 
dat 5000 beroepsvrijw illigers in he t leger zullen 
moeten af vloeien. Men kan één beroepsvrij williger 
vervangen door drie miliciens. Er m oeten 1 5 0 0 0  
bijkomende dienstplichtigen worden gerekruteerd 
ofwel moet de legerdienst verlengd worden. 
Een dienstplichtige kost zevenm aal goedkoper 
dan een beroepsvrijwilliger.
De Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap 
(waarin onderm eer ook de CVP-Jongeren verte
genwoordigd zijn) reageerde reeds verontwaardigd 
op de regeringsverklaringen. Volgens deze raad 
zijn e r  heel wat andere besparlngsmogelljkheden 
op defensie denkbaar dan door het vervangen 
van beroepsvrijw illigers door miliciens. Een 
verbetering  van het s ta tu u t van de miliciens 
z it e r  m et deze m aatregel hoegenaamd niet 
in, en ook de gewetensbezwaarden zullen ekstra  
belast worden. Een gelijkschakeling van miliciens 
en gewetensbezwaarden lijkt helem aal ondenk
baar. Op het kongres van de PRL opperde minis

te r  van defensie De Donnea dat de tew erkstelling 
van gew etensbezwaarden in de sociaal-kulturele 
sektor b e te r werd afgeschaft. Gew etensbezw aar
den zouden nog uitsluitend worden ingezet voor 
"m aatschappelijk nuttige taken", tew erkstelling 
in de socio-kulturele sektor (om. Jeugdwerk) 
zou dus niet m aatschappelijk nuttig  zljn volgens 
de regering. De tewerkstelllngsm ogelljkheden 
van gewetensbezwaarden zou ln elk geval flink 
wat beknot worden door een dergelijke m aatre
gel.

De grieven om al deze regeringsverklaringen 
deden een aantal organisaties de handen ln 
m ekaar slaan. Daaronder bevinden zich ook 
studentenorganisaties. De studentenorganisaties 
verenigden zich In een N ationaal Aktie Komitee 
(N.A.K.) dat voor het eerst samenkwam op 
17 decem ber 1985. Op dit N.A.K. werd volgende 
platform tekst opgesteld:
1. Geen indeksering van de inschrijvingsgelden
2. Geen blokkering van de sociale toelagen
3. Geen Numerus Clausus
4. Geen "rationalisatie" van het hoger onderwijs 
bulten de universiteit (HOBU)
5. Geen verlenging van de wachttijden
6. Geen verlenging van de dienstplicht
7. HOBU/Unief : gelijk sociaal s ta tuu t
8. Indeksering van de studiebeurzen

Het N.A.K. plant naar de toekom st toe  een 
grootscheepse Inform atie- en senslbillseringskam- 
pagne. Het ls de bedoeling zoveel mogelijk 
groepen, organisaties en Individuen samen te  
brengen rond deze platform tekst om eventueel 
samen to t akties over te  gaan.

OP 19 februari zal e r  een Algemene Vergadering 
worden gehouden van alle betrokkenen: studenten 
en leerkrachten van Unief, HOBU en middelbare 
scholen, onderwljsvakbonden, ouderverenigingen 
en Jeugdorganisaties. Deze Algemene Vergadering 
zal doorgaan op
WOENSDAG 19 FEBRUARI '86 OM 15.00 U 
IN AUDITORIUM O VAN DE VUB.

Het program ma zie t e ru it als volgt:
15.00-I6.00u: overzicht en toelichting bij de 
regeringsm aatregelen, bespreking van de plat
form tekst en voorstellen van aktlevorm en.
16.00-17.00u: regionaal overleg m et het oog 
op het plannen van verdere werking: lnform atle- 
kampagnes, standpuntbepaling, (prlk)aktles...
17.00-18.00u: plenaire vergadering; samenbrengen 
van Ideeën en het opstellen van een motie 
van de voorbije vergadering.
Als er heel veel mensen bij betrokken zljn 
zal onze slagkracht het grootst zljn. Geen smoe
zen, kom naar de Algemene Vergadering!

AK.

en Leuven gebeurde dit ook) een Regionaal 
A ktiekom itee opgericht, van w aaruit een Regio
naal Sekretariaat, met een louter uitvoerende 
taak , is ontstaan, dit naar analogie van een 
Nationaal Sekretariaat. Over dit laa ts te  orgaan 
wil lk het nog even hebben. Op de laa ts te  verga
dering van dit S ekretariaat werd naast een 
hoop plooi- en schrijfwerk, ook besproken hoe 
het Nationaal Aktiekom itee van 19 februari 
georganiseerd zal zljn. We kwamen to t het 
volgende resultaat.

SCENARIO:
Dekor: QA
De zaal z it boordevol scholieren, studenten 
en andere mensen. Ze wachten vol spanning 
af: zal er, na deze vergadering lets  uit de 
bus zijn gekomen?
Geert Mareels (RUG) G ilberte Broekmans (KUL) 
en Emanuel Boon (VUB) bestijgen het podium. 
Het ls 15 uur. Tot 16 uur zullen zlj de regering
sm aatregelen algemeen toelichten.
16 uur. De mensen worden per regio opgesplltst. 
Er wordt gedlskussleerd over een ontwerpm otle 
en over specifieke problemen van de regio waar
toe  men behoort.
17 uur. De verschillende regio 's verdedigen 
hun uitelndelljke versie van de motie. Zo komt 
men to t één nationale motie!

Op nationaal vlak vallen ook nog een nationale 
affiche, een dito badge, een dito  p e titie  en 
een dito betoging te  noteren. En, om ook een 
beetje  voor mijn eigen stal op te  komen: Studle- 
krln Vrij Onderzoek zorgt die dag vanaf 18 
uur voor heerlijke (laat het ons althans hopen) 
hapjes ln het Kultuurkaffee. Daarna komt er 
nog een debat over Afrikaanse muziek en de 
invloeden ervan op de Europese muziek en daarna 
nog een leuke TD, en dat allem aal aan zeer 
demokratlsche prijzen In het KK. (ln samenwer
king m et het Masereelfonds). Maar Je moet 
wel opletten: alleen naar de leuke dingen komen 
is voor ons dan weer niet leuk, want he t is 
vooral (voornamelijk en hoogst) belangrijk dat 
je naar het Nationaal Aktiekom itee kom t, op
19 februari om 15 uur in QA. Tot Dan!

Voor Vrij Onderzoek 
Slaatje

£ Studenten £
Er zijn nog m eer problemen op komst. De over
heid ste lde  reeds een g ro ffe  sanering in het 
vooruizlcht voor de unlverslteiten, oa. in de 
vorm van de zogenaamde "20/10-regellng". ln 
elke studierichting m oeten voortaan minstens
20 studenten zljn ingeschreven in elk van de 
kandldatuursjaren, en minstens 10 ln de licenties. 
Studierichtingen die dlt_ minimum niet halen 
zijn niet langer subsidiëerbaar. De VUB ziet 
al enkele studierichtingen onder de "20/10" 
duiken. Zullen probleemrlchtlngen worden wegge- 
snoeld?

Door de demograflese regressie zal ook het- 
studentenaantal In de komende 5 jaar met 25% 
inkrimpen. Elke onderwijsinstelling zal het 
moeilijk krijgen nog voldoende Inschrijvingen 
bij mekaar te  schrapen. Ook de VUB dus.
De VUB wil kost wat kost een volledige universi
te it  blijven. Er zullen voorzorgsmaatregelen 
moeten worden genomen. Begin 1985 werden 
er reeds op de Onderwijsraad konkrete beslis
singen genomen. Men opteerde voor een kwali
teitsverbetering  in de kandidatuursjaren. De 
VUB zou er daarmee aantrekkelijker gaan uitzlen 
en mogelijkerwijze studenten afsnoepen van 
andere onderwijsinstellingen.
De verbetering zou streven naar een goede 
opvang van eerste  kan studenten en evenwichtige 
en toekom stgerichte onderwijsprogramm a's. 
De middelen waarmee deze vernieuwingen kunnen 
worden doorgevoerd werden ook al zonder veel 
problemen gevonden. De VUB brak zljn spaarvar
ken open en haalde er de zogenaamd "saldi 
14-bls" u it. Daarmee kan een ex tra  aantal AP-ers 
worden bezoldigd die zich bezighouden met 
verbeteringen van het onderwijs ln he t algemeen 
en van de aansluttlngsmogelljkheden tussen het 
sekundair onderwijs en de unlversltelt. Door 
zware inspanningen kan de VUB misschien de 
kop boven water houden, ook m et de "20/10" 
regeling. Of niet? We hielden geen rekening 
m et de leepheid van Dhr. m inister van onderwijs. 
Onlangs werd aangekondigd dat elke kursus 
voortaan door minstens 50 studenten m oet ge
volgd worden Ipv. 20. Dat ls natuurlijk een 
m aatregel die de VUB erg tre f t ,  denken we 
maar even aan de gespecialiseerde Ucentlepro- 
gram m a's. De regering s te lt blijkbaar alles 
ln het werk om de VUB te  nekken, ten  voordele 
van de universitaire instelling die haar persoonlij
ke voorkeur geniet. De m assa-fakultelten van 
Studentenaantallen hangen heel nauw samen 
m et subsisie-grcotorden. Studenten zljn flnanciëel 
belangrijk. Ook op de VUB.
Leuven zullen immers weinig hinder ondervinden 
van de nieuwe universitaire bepalingen. De 
.VUB ech te r zou wel eens verplicht kunnen wor
den om haar m inder suksesrljke richtingen te 
am puteren. En een lijf waaraan een arm  ont
breekt zal misschien helem aal w egrotten. Zo 
ver mag het beslist niet komen. De VUB-overheld 
zal de tanden laten  zien en zal hard  grommen 
naar de nieuwe, duidelijk politelk geïnspireerde 
m aatregelen. Dat kan natuurlijk nooit zonder 
de hulp van de studenten. Scherp dus alvast 
de tanden.



De Strijd in Zuid-Afrika Honds...
DE UITWERPSELENGUERILLA

"Dit jaar nog zal de strijd tegen het apartheidsregim e beslecht 
worden, want het zw arte verzet s taa t sterker dan ooit!" Zo sprak 
Godfrey Motsepe, A .N.C.-vertegenwoordiger voor de Benelux, op 
een anti-apartheidsm eeting, die plaatsvond op woensdag 29 januari 
in een behoorlijk bevolkt auditorium QD. Motsepe, leraar van 
opleiding, bleek een gepassioneerd en boeiend spreker, die blijk 
gaf van een helder inzicht in de geschiedenis en de ontwikkelingen 
van de gevoerde strijd in zijn land.

Voor de organisatie van de m eeting hadden 
diverse progressieve organisaties (SVB, JK, SAP, 
ALS) de handen ln elkaar geslagen, wat wellicht 
des te  m eer aanleiding gaf voor MLB om osten
ta t ie f  een g ro te  stand voor de Ingang neer 
te  kwakken. Elke bezoeker werd bestookt m et 
M aoïstische "tegenlnform atie", want wat op 
de m eeting verte ld  zou worden s trook te  volgens 
de M LB'ertJes n iet m et de ware revolutionaire 
leer. MLB steunt namelijk de piepkleine verzets
beweging PAC (Pan A frican Congress), die vol
gens hun de "enige ware" is.
Het feit da t MLB steeds  p a ras itee rt op de 
Inspanningen van andere progressieve VUB-organl- 
sa ties lokt steeds m eer ergern is u it. Een stand 
ze tten  op anderm ans ak tiv lte lten  ls heel wat 
gem akkelijker dan zelf een a k tiv lte lt organiseren, 
niet?

REVOLUTIONAIRE SITUATIE

De m eeting werd ingeleid door een videofilm 
over de rec en tste  ontwikkelingen ln Zuid-Afrika. 
Naast h e t belich ten  van de werking van de 
twee g ro te  verzetsbew egingen, U.D.F. en A.N.C., 
werden beelden getoond van de steeds escaleren
de bloedige strijd: schrijnende beelden die je 
ook bijna dagelijks in he t Journaal voorgeschoteld 
krijgt.
Na de video was he t woord aan Godfrey M otse
pe. Zijn vrouw Rose, die ook zou komen spreken, 
was er wegens z iek te  van hun dochter niet 
bij.

M otsepe karak teriseerde  de huidige toestand 
in Zuid-Afrika als 'z e e r  revolutionair'.
"Het fascistisch regim e (een term  die Motsepe 
vrl/wel s teeds  gebruikte) is ln de greep van 
een diepe econom ische krisis. De bewonderaars 
van H ltler leven ln een diepe angst. H et regim e 
m oet onderhandelen m et de bankwereld om 
u itste l van schulden te  verkrijgen, m aar de 
bankiers vertrouw en de s itu a tie  n iet m eer. Vele 
kapita listen  ontv luchten  he t land, vele onderne
mingen zljn bankroet. Wat we vandaag zien 
zljn de la a ts te  stuiptrekkingen van een stervend 
paard."

"Het A .N .C .(A frlcan N ational Congress) zegt:- 
'm aak Zuid-A frika onregeerbaar, maak apartheid 
onbruikbaar!' Op een  co n feren tie  ln Tanzanlë, 
enkele Jaren geleden, werden de vier pilaren 
van de A .N .C .-stra teg ie  vastgelegd, nl. een 
ondergrondse beweging opbouwen om In het 
land een belangrijke rol te  spelen, een revolutio
nair leger uitbouwen ( 'th e  spear o f  the  natlon'), 
de in ternationale  gem eenschap oproepen voor 
een to ta le  Isolatie van Zuid-A frika enerzijds 
en voor he t m aterieel steunen van he t v erzet 
anderzijds en ten slo tte  he t c reëren  van een 
'politiek leger', dat m oet participeren  in alle 
legale aspecten van de strijd ."

"Belangrijk ls ook de nieuwe eenheldsvakbond 
COSATU (Congress of South A frican Trade 
Unlons), die 500000 leden te lt , afkom stig uit 
de belangrijkste economische sectoren  (o.a. 
goud-, koper- en koolmijnen). COSATU kan, 
als het tijdstip  aangebroken ts, de gehele econo
mie verlammen."

"Als de plannen van he t A.N.C. uitgew erkt 
worden, zal het apartheidsregim e voor eens 
en voor a ltijd  kapotgem aakt worden en plaats 
ruim en voor een non-raclale s taa t, waar de 
m acht In handen ligt van he t gehele volk (zowel 
blank als zwart). Zo s ta a t het ln het 'Handvest 
van de vrijheid ', opgesteld door het A.N.C. 
ln 1955 en erkend door o.a. he t U.D.F."

INTERNATIONALE GEMEENSCHAP

"Wat de Internationale gem eenschap b e tre ft, 
kunnen we vaststellen  dat alle W esterse m achten 
Zuld-Afrlka steunen, m et de V.S. en  Reagan 
op kop. M eer dan 3 0 0  Am erikaanse m ultinatio
nals m aken superw insten door de b ru ta le  uitbui
ting van de zw arte  bevolking. Elke Inspanning 
op het in te rnationale  forum om sanktles tegen 
Zuid-Afrika a f  te  dwingen stu it op een  Am eri
kaans veto. Ook de Belgische regering, m et 
Tlndemans voorop, is tegen economische sanktles 
gekant.
De V.S. en haar trouw ste bondgenoten zljn 
ech ter wèl al te  graag bereid om sanktles te  
nemen tegen  bv. Lyblë en Polen! Met de massale 
steun van de In ternationale  progressieve krachten  
zullen we e c h te r  he t apartheidsregim e vern ietig
en, ondanks de hulp van Reagan, T atcher en 
KohL"

BLANK VERZET

"Zelfs de blanke Jeugd weigert steeds m eer 
om te  vechten ln het leger. Ze worden opgeslo
ten  o f vluchten weg. Het fascistisch regime 
tra c h t overal te r  wereld Jonge blanken te  recru- 
teren , o.a. door hen aantrekkelijke Jobs aan 
te  bieden.
Ook een deel van onze eigen mensen wordt 
overhaald om de kant van het regim e te  kiezen 
en te  vechten tegen het eigen volk. We zljn 
er ech te r  van overtuigd dat als de tijd komt 
ze hun wapens tegen het regim e zullen keren."

Tot slot beklem toonde Motsepe da t hij sterk  
rekent op onze hulp, o.a. voor de verdere uit
bouw van een school ln Tanzanlë, gestich t door 
het A .N.C.(zle kader)

Hierna was het aan het publiek om vragen 
te  stellen. Een aantal buitenlandse studenten 
m aakten zich hierbij verdienstelijk.

(Vraag) ls het niet zo dat ln andere Afrikaanse 
landen ook een vorm van apartheid bestaat?  
Er ziln Immers heel wat zw arte dicta turen  
(o.a.Zaïre) waar het volk even sterk  onderdrukt 
wordt dan ln Zuld-Afrlka.

Motsepe: "Men kan hier niet spreken van ap a rt
heid. In Zuid-Afrika s ta a t het apartheidsprlncipe 
in de grondwet, in andere landen (zoals Zaïre) 
ts dat niet het geval."

Leidt de keuze tussen gewelddadige stra teg lën  
en nlet-gewelddadlge s tra teg leen  niet tot onder
linge conflicten? Ik denk hierbij aan Gatsha 
Buthelezl. die ln een conflict verwikkeld ls 
m et het A.N.C.

Motsepe: "Zuld-Afrlka ls een klassiek voorbeeld 
van een revolutie. Je  k&n niet neutraal zljn: 
de hele m aatschappij is op alle niveaus verdeeld 
ln twee kampen. Mensen zoals Buthelezl zljn 
gezwicht voor het geld, dat hen door de m acht
hebbers aangeboden werd. Buthelezl spreekt 
enerzijds van een vreedzam e s tra teg ie , en ander
zijds is hij tegen de vakbonden, tegen economi
sche sancties, tegen de vrijlating van Mandela, 
tegen het A.N.C. en tegen het U.D.F. Het 
is duidelijk dat hij aan de kant van het regime 
s ta a t en dat hij het volk slechts wil verdelen. 
Buthelezl m aakt misbruik van mensen die onwe
tend zljn. Hij heeft ech te r nog weinig steun 
bij de g ro te  massa, om dat hij min of meer 
ontm askerd ls."

"Weet Je, revolutie maken is zeer moeilijk. 
Veel mensen zljn bang, durven niet meewerken. 
Ikzelf heb ach ttien  maanden ondergedoken ge
leefd. Als ik naar een van mijn broers ging 
vragen of ik een paar dagen bij hem zou kunnen 
blijven, sm eekte hij me om weg te  gaan. HIJ 
wilde geen moeilijkheden."

Hoe evalueert U de stam m entw isten tussen 
Zoeloes en Pondo'sT

Motsepe: "Het fascistisch regime, beangstigd 
door het revolutionaire proces, wil de eenheid 
van he t volk breken, o.a. door zw arte m arionet
ten te  gebruiken om etnische geschillen te  
creëren . Het opze tten  van de Zoeloes tegen 
de Pondo's is hiervan een voorbeeld.
Men m oet de tw isten ook zien ln een economisch 
kader: de streek  waar de Pondo's vandaan komen 
biedt to taa l geen economische s tructuren , zodat 
velen naar Durban uitweken waar ze wèl jobs 
aangeboden kregen. Durban ls ech te r  overbevolkt: 
de mensen vechten e r  voor werk, voedsel, zelfs 
w ater. V erhitte Zoeloes wijten de slech te  toe
stand aan de Pondo-aanwezlgheid, wat geleid 
heeft to t bloedige tw isten.
Overbevolking ln zw arte gebieden Is overigens 
een algem een probleem: 70% van de bevolking 
beschikt slechts over 13% van het land!"

De spanningen tussen Zuld-Afrlka en haar buur
landen (o.m. Zambia) werden vooral veroorzaakt 
door de A.N.C.-basissen ln die landen. Hoe 
zie t U dat?

Motsepe: "Het fascistisch regim e zegt altijd: 
het A.N.C. b estaa t niet in het land, m aar alleen 
in he t buitenland. Wij hebben ech te r bijna al 
onze basissen ln Zuld-Afrlka zelf! Een revolutie 
kan Je Immers niet 'exporte ren '.
Het regim e v e rte lt zulke leugens alleen maar 
om de blanken gerust te  stellen . Ze hoeven 
zogezegd n iets te  vrezen, om dat het A.N.C. 
toch ln het buitenland zit.

De m achthebbers w eten ech ter verdomd goed 
wat er gebeurt. Onze mensen worden nu zelfs 
getraind (basistraining) in Zuid-Afrika, we hoeven 
hiervoor niet m eer naar het buitenland. In de 
buurlanden zijn e r  wel Zuid-Afrikaanse vluchte
lingen, die geen andere keuze hadden, alsook 
enkele projekten (o.m. school in Tanzanlë), 
maar voor de rest z it het verzet vrijwel volledig 
ln Zuid-Afrika zelf, waar er streken  zljn waar 
de veiligheidstroepen zelfs niet m eer durven 
komen. Wij zijn e r  van overtuigd dat d it jaar 
de strijd  tegen he t apartheidsregim e beslecht 
zal worden, want we staan  ste rker dan ooit!"

Kan le le ts  verte llen  over het 'Pan  African 
Congress' en de 'Black Consclous M ovementt?

Motsepe: "We spreken vrijwel nooit binnen het
A.N.C. over P.A.C. Ze zljn zo onbetekenend 
dat het tijdverlies is e r  zelfs m aar aan te  den
ken. Maar goed, kort dan: P.A.C. sp litte  af 
van het A.N.C. om dat zlj vonden dat he t A.N.C. 
communistisch gedomineerd werd en omdat 
ze niet m et blanken wilden samenwerken. Nadat 
ze ons verlieten zijn ze uiteengevallen ln vele 
frak tles die tegen elkaar vechten. Ze vinden 
alleen steun ln de V.S. en in sommige Arabische 
reaktionaire landen."

"Wat de Dlack Consclousness Movement b e tre ft, 
liggen de zaken anders. WIJ kunnen begrijpen 
dat jonge zwarten, in hun jeugdige onstuimigheid, 
woedend zljn op de blanken. We trach ten  ze 
e ch te r  bij te  brengen dat wij niet tegen het 
apartheidsregim e zijn omdat het een blank regim e 
is, m aar om dat het een fascistisch regim e is. 
Vele leden van de Black Consclousness Movement 
zljn reeds overgestapt naar onze kant (A.N.C.)."

Welke rol spelen de Zuld-Afrlkaanse vrouwen 
ln de strlld?

Motsepe: "In het A.N.C. is e r  a ltijd  bijzondere 
aandacht geweest voor de vrouwen. In feite  
zijn zw arte vrouwen drie keer m eer onderdrukt 
dan hun mannen: om dat ze zw art zijn, omdat 
ze als werkers slech ter betaald worden dan 
mannen en om dat ze, wegens trad ities en gebrui
ken, vaak 'onderdrukt' worden door hun man.
Het A.N.C. s te lt  duidelijk dat mannen en vrou
wen gelijk zljn. Ze zitten  ln he t Uitvoerend 
Com ité, ln het revolutionair lager, In allerlei 
com ités, enz. In Stockholm en Parijs zijn het 
vrouwen die afgevaardigde zljn voor het A.N.C. 
Kortom, vrouwen spelen een zeer belangrijke 
rol in de strijd , als mobiliseerders, als vrljhelds- 
vechters en als ondergrondvechters."

Hierop werd de m eeting afgerond. A chteraf 
had Ik nog een kort gesprek m et Motsepe over 
het 'one man, one vote'-prlnclpe. Wil het A.N.C. 
bepaalde procedures ln het kiessysteem  om 
etnische minderheden (blanken, kleurlingen) 
te  beschermen, zoals dat ln Zimbabwe het geval 
is, o f wtl het 'one man, one vote ' tou t court?

Motsepe: "Wij wensen geen minderheldsbescher- 
mende procedures, om dat we er de noodzaak 
niet van inzien. Kijk, in het A.N.C. z itten  zowel 
blanken als zwarten, ook ln de top van de bewe
ging. Binnen het A.N.C. bestaa t geen rassenonge- 
lijkheid en zo zal het ook zljn in het Zuid-Afrika 
van morgen."

Albrecht Stippel

SOLOMON MAHLAHANGU FREEDOM COLLEGE

Een _school voor Jonge A .N .C .-aktlvlsten ln Tan- 
zanie. Mede dankzij Belgische steun (Socialisti
sche Solidariteit) werd deze instelling opgebouwd. 
Er is w h te r  nood aan geld om kleding, boeken 
en studiem ateriaal aan te  schaffen.
Indlen U wil steunen kan U s to rten  op Rek. 
nr. A.N.C. 001-1222255-34, m et vermelding 
'freedom  college'.

Echt gebeurd
Laatst kwam ik, om dat ik mijn identiteitspapieren 
kwijt was in het rijkswachtbureau ach ter het 
parlem ent, lk begaf mij naar de balie en zei 
tegen de man ach ter het loket:"Ik kom aangeven 
dat ik mijn id en tite itskaart kwijt ben".
De man in kwestie bekijkt mij als een koe 
een tre in  en vraagt na héél hard nagedacht 
te  hebben: "Mag ik Uw papieren eens .A.U.B.?" 
Zoals U nu had ik toen ook moeilijkheden met 
het onderdrukken van een lach. Een duidelijk 
m eer in teligente rijksw achter verklaarde de 
man toen, heel traag , begrijpelijk en pedagogisch 
verantwoord: "Euh, m aar het ls eigenlijk Juist 
omdat hij zijn papieren verloren is dat hij hier 
is".
De man ach ter het loket: "Ah, (stilte). Ah, 
ja. Zet U m aar in de wachtkam er".
1 uur late r was ik bediend.
VEILIGHEID? EEN KWESTIE VAN GEZOND 
VERSTAND...

Q-Mark

Er ztjn e rge dingen ln dit bestaan; hongersnood, 
AIDS, té  grote Nederlanders op popconcerten, 
de fllm artlkels van YDM, sex, drugs, rock 'n 
roll, e tc . En er ls ook..."Belgle op zljn smalst", 
zlj treden  op ln paren bestaande uit één ( lj  
bevelen brakende twee-(2)voeter+één trouw ste 
vler(4)potlge vriend (op enigerlei geam puteerde 
stellen bulten beschouwing gelaten). U raadt 
het, honden en hun bassende baasjes.
Hoe wonderlijk het schouwspel van de passerende 
paren die over de campus paraderen. Ik heb 
twee (2) dagen in een s tra teg isch  opgestelde 
boom doorgebracht. De boom en lk hadden 
ons schrap gezet In een bocht m et panoramisch 
overzicht en wat bleek nu: we hadden net 
zo goed in de rechte  lijn kunnen gaan zitten , 
de UITWERPSELENGUERILLA opereert namelijk 
op alle hoeken van dit domein en op leder 
m oment van de dag en  de nacht! Sinds het 
ontdekken van de vogelm est zou dit wel eens 
de m eest ophefmakende gebeurtenis in de analen 
kunnen worden. "De quoi s 'ag lt-ll?"

Sinds zijn opening is de campus voor de honden- 
-uit de omgeving en van de campus zelf-de 
ideale p laats om eens flink uit de bol te  gaan 
en tersluiks hier en daar een hoopje te  poneren. 
Nog niks aan de hond! ABER, ten  gevolge 
van die andere natuurlijke behoefte heeft hun 
getal zich uitgebreid en voelden zlj de-overigens 
zeer Julste-nood tot enige territorium suitbreidlng. 
De Jonge nieuwkomers vinden namelijk moeilijk 
plaats  op de klassieke schijtplaatsen die zich 
op en rond de grasvelden bevinden en aan de 
habitués gereserveerd zljn. Gevolg: de dames 
en heren lichten hun poot op de betonnen wan
delpaden, tegen hun eigen wil (beton ls zo koud) 
m aar toch...

En dan? (hoorde de allesvoorzlende pennelikker 
enkele dierenvrienden al roepen van ach te r 
hun krantje), Je kan e r  toch naast wandelen!
Ach zo,(diende hij hen gezwind van repliek),dacht 
u dat lk een van die mensen was die zich in 
deze m ate  m et 's  mens trouw ste vriend vereen
zelvigen dat zij eveneens m et de snuffelaar 
de grond op gaan om eventuele drollen op  te  
sporen en ze te  bezigen? Wel dan z it u em aast- 
(en hij wandelde beslist de kam er uit).
Wat wel gebeurd ls dat zo'n drol daar m aar 
Ugt te  liggen to t een paar honderd studenten 
hem to t de laa tste  molecule aan de schoenzool 
geabsorbeerd hebben. Dit betekent een ernstige 
aantasting van het Imago dezer collega's! Stel 
u m aar eens voor dat zlj la te r In een leiding
gevende functie door ex-m edestudenten herkent 
worden als "die met de stront aan zijn voeten".

Zo brengt ~ d e  UITWERPSELENGUERILLA de 
enige ware orde in gevaar! Nu reeds sijpelden 
plannen to t mij door van een s taa tsg reep  door 
de dierenbescherming die van de geveinsde 
naïv iteit van de honden gebruik zou maken 
om vanuit de w etstraat een com plete "stron t— 
anarchie" te  lanceren.
De naïv iteit van de beesten  ls ech te r  SLECHTS 
GEVEINSD! De leeuw ls allang onttroond als 
konlng der dieren. N iet kruiperig genoeg mag 
hij nu nog slechts in kooien en bewaakte reser
vaten schijten. Zljn plaats werd Ingenomen 
door de hond. De hond ls namelijk een trouwe 
vriend. Een trouwe vriend laat zich gewillig 
op zljn bek ram m en, antwoord nooit en doet 
enkel dat wat hem door Iemand m et een gro tere  
muil wordt opgedragen. Als beloning van dat 
mag hij dan zljn anus openzetten en andere 
gortigheden bedrijven naar believen.
W ellicht hebben door deze ontwikkeling de bees
ten  de gave om te  denken uitgewerkt. Zo 
denkt de hond veel en h eeft hij waarschijnlijk 
m eer filosofie dan P lato ln pacht. Wellicht 
beseft hij op die m anier dat hij zo een stap 
voor heeft op zijn bassend baasje, m aar omdat 
hl] zljn imago van trouwe mensenvriend moet 
hooghouden voert hij zljn w eerstand-ten-einde— 
m achtsovernam e verdekt, schijnbaar natuurlijk. 
Doch de tijd  zal komen dat wij ons lngedljkt 
zullen weten door enorm e drekmuren, dat we 
nog veel hondser zullen worden als we al niet 
zljn. Alle m acht aan de beesten ln ' t  algem een 
en de honden ln het bijzonder. Is het toevallig 
dat M artens de trekken van een platgereden 
poedel heeft en Swaelen die van een verzadigde 
pekinees? NEEN, het zljn tekenen aan de wand!
Ik ken lieve, mooie, grappige, plezante honden 
m et dito  baasjes (het woord alleen al). En ik 
heb van alle honden gehouden to t de dag dat 
ik ontdekte dat ik e r  zelf een aan he t worden 
was. Vanaf toen ben Ik mij gaan distanclëren 
de honden m et de gedweëe blik, die z itten  
als het m oet, opstaan als het m oet en schijten 
als het m oet...voor mijn deur.
IL CATTIVI

Zoek Honda Amigo. 
Max. 2000 Fr 
Tel. 02/ 735 44 10 
Na 19h vraag naar Eric.



KULTUURKRANT
BEELDENDE KUNST. OOK VOOR JONGEREN
Een a sp ek t van de werking van de VUB D ienst 
K uituur d a t  s te rk  a a n g ro e i t ,  i s  de aandacht 
voor h e t bekend maken van beeldende kunst b i j  
de jeu g d . D it g eb eu rt op m eerdere vlakken .
Er i s  de te n to o n s te l l in g s z a a l  Y ', waar jonge
ren (vaak z e l f s  l a a t s t e j a a r s s t u d e n te n  van 
k un stsch o len ) de kans k r ijg e n  hun e e r s t e  te n 
to o n s te l l in g  t e  houden. S inds k o rt werd d i t  
u i tg e b re id  t o t  f o to g r a f ie .  In h e t K u ltu u r
k a ffe e  worden fo to te n to o n s te l l in g e n  g eo rg an i
seerd  van vooral jonge fo to g ra fe n .

D aarnaast g e e f t  de D ienst K uituur ook au th en 
t ie k e  kunstw erken u i t  aan ze e r  dem ocratische 
p r i j z e n .  Zo bv. een l i t h o  van P ie r r e  V le ric k , 
een b i b l i o f i e l e  map met e tse n  van Enk De 
Kramer en l ie fd e s g e d ic h te n  van Clem Schouwe
n a a rs ,  een lu d iek e  p o s te r  van Marcel M ariën, 
een m a a ts c h a p p ijk r i tis c h  b e e ld je  van Tom 
F ran tzen .

Om een derde elem ent van k u n s ta c t ie  te  r e a l i 
seren  werd door de VUB een aanvang genomen om 
van de groene campus een beeldenpark  te  maken, 
een k le in  M iddelheim a lsh e tw a re . Een bronzen 
beeld  van 2 ,6  m eter werd midden in  de v lak te

g e p la a t s t .  Het s t e l t  Enkidoe voor, een f ig u u r 
u i t  een oud m ythologisch v e rh a a l ,  bekend a ls  
v o o r s te l l in g  van de w ildheid  en s p o n ta n i te i t  
van de jeu g d . Om d i t  p ro je k t  t e  f in a n c ie re n  
wordt de reed s  opgesomde reek s  van k u n s tu i t-  
gaven aangevuld met de u itg av e  van een k le in  
en een i e t s  g ro te r  b ee ld  van Paul Van G ijse -  
gem. Beide u itg av en  z i j n  een weergave van het 
r e u z e g ro te  monument..

Wie z e l f  kunst wil beoefenen kan d i t  nog 
a l t i j d  in  de K rea tiev e  A te l ie r s .

Verdere in fo rm a tie  t e  v e rk r ijg e n :
D ienst Kuituur/Gebouw Y ', n a a st K u ltu u rk affee  
P le in la a n  2 
1050 B russel 
T e l. 02/641 23 25

tentoonstellingen
LUC BCNDUELLK
PCTTO'S EN FOTOSTRldUREN

"Ben ik  fo to g ra a f?  Nee, r e i z ig e r .
Een boodschap? Hm."
Voor Luc i s  fo to g r a f ie  geen d o e l ,  maar een 
m id d el. Z ijn  b ee ld en  z i j n  v rag e n , d ie  geen 
antwoord a fv e c h te n . Chzeker i s  de weg.
I e ts  s c h e u r t ,  w rikt en duwt. Het g r o e i t ,  
h a r t s to c h t e l i jk  en b randend. Het b e e ld  zoekt 
veradem ing, lu c h t ,  v r i j h e id .  Het b re e k t .
En verwonderd s ta  j e  op een weg. Je  v o lg t de 
weg a f ,  op en e r la n g s .  Je  v in d t een k i e z e l ,  
d ie  je  opraapt en in  het v a te r  s m i j t .  Z ie 
het b ru te  o p sp a tte n , de s teen  zakt t r a a g ,  
hard in  z a ch t. De k rin g en  trek k en  z ich  in 
o n w illig e  r ib b e l s  weg. Verzet en o p stan d . 
Zo ta s te n  j e  ogen over on reg e lm atig e  vormen, 
g l i jd e n  lan g s  de zach te  t i n t e n .  T exturen 
hangen lo s j e s  opengevouwen, s tru c tu re n  z i jn  
u ite e n g e ru k t en vaag .
Vfcar i s  het b e e ld ?  Je wordt v e ro n d e rs te ld  
een r e i z ig e r  t e  z i j n  om de b ee ld en  van Luc te  
b e lev en .

A lla rd  Lakke

K u ltu u rk a ffee  V.U.B.
Van d i . 4  fe b ru a r i  t .e .m .  d o .27 fe b ru a r i  '86  
Toegang: g r a t i s

KRIS FIERENS 
SCULPTUREN EN TEKENINGEN

K ris F ie re n s  (1957) i s  s in d s  z i jn  eenmans- 
t e n to o n s te l l in g  b i j  "9915", in  het n a ja a r  van 
1984 doorgebroken . Hij behoort nu to t  de 
b e te r e  Vlaamse asserrblagekunst e n a a rs . Z ijn  
assem blages van tak k en , d rad en , p a p ie r  en 
d iv e r s e  an d ere  m a te ria le n  doen nog s teed s  
kw etsbaar a a n . Z ij z i jn  e c h te r  duurzam er dan 
veel van de v ro eg e re  werken in  g ip s .
Wit o g e n s c h i jn l i jk  een vormloos kluwen i s  
wordt d o o r een geraam te g est ru k tu re e rd . 
F ie re n s ' b ee ld en  z i j n  a b s t r a k t ,  maar d ik w ij ls  
le id e n  d e  vormen to t  p la n ta a rd ig e  of d i e r 
l i j k e  a s s o c i a t i e s .  Eén enke le  keer wardt de 
v e rb e e ld in g  een hand je  geholpen door een 
g e z ic h t op één van de takken .

Robert M elders

G a le ry ' V.U.B. (boven K u ltu u rk a ffee )
Van d i . 4  fe b ru a r i  t .e .m .  d i .1 8  feb ru a r i '86 
Elke werkdag van 11 to t  17u 
Toegang: g r a t i s

OVERZICHT VAN DE KUNSTUITGAVEN

-Z e sk le u re n lith o  van P ie rre  V lerick  
2 .0 0 0 ,- f r

-P o s te r  Marcel Mariën 
( s le c h ts  100 getekende exemplaren) 
7 5 0 ,- f r

- B ib l io f ie le  map Enk De Kramer en Clem 
Schouwenaars ( s le c h ts  30 e x .)  
7 .5 0 0 ,- f r

zicht op kultuurkaffee 1985J86

“THE MAGNIFICENT AMBERS0NS"
Orson W elles, USA 1942, ZW/88'

Film  d ie  Orson W elles o n m id d e llijk  na “C i t i 
zen Kane" r e a l i s e e r t  en waarvan F ran^ois 
T ru ffa u t zei d a t h e t g e re a l is e e rd  i s  ' i n  fe l  
k o n tra s t  met "C itiz e n  Kane" zodat he t l i j k t  
a ls o f  h i j  gemaakt i s  geweest door een andere 
r e g is s e u r  d ie  de e e r s te  verafschuwde en hem 
een le s  in  bescheidenheid  wou geven".
Het i s  he t verhaal van he t verval van de mach
t ig e  fa m ilie  Amberson in  In d ia n a p o lis  op het 
e in d e  van de vorige  eeuw. Het i s  de en ige 
f ilm  waarin W elles z e l f  geen ro l s p e e l t .  Toch 
i s  h i j  e r in  aanwezig door z i j n  stem , aangezien 
h i j  he t gebeuren a ls  v e r t e l l e r  in o ff-s te m  
kom m entarieert. De h e rin n e rin g  d a t W elles 
cinema benadert v an u it een ander medium, n l .  
de r a d io . W elles b e h e e rs t volkomen de s n e l 
heid  en he t su g g estiev e  k a ra k te r  van de klank 
v o o ra le e r deze aan he t bee ld  gekoppeld wordt. 
De merkwaardige so ep elh e id  van de klank gaf 
hem he t kader w aarin een v isu e le  atm osfeer 
o verladen  kan worden.

K u ltu u rk affee  V.U.B.
Maandag 17 fe b ru a r i  '86 - 20u30 
Toegang g r a t i s

WORDT VERWACHT :

T e n to o n ste llin g  "Het Niemandsland" 
over th e a te r  en beeldende kunst 
een p ro je k t  van J .  Kenis en J .P .  Coenen 
Van d i .  25 f e b r .  t .e .m . do. 13 maart 
K u ltu u rk affee  en G alery ' VUB 
Toegang g r a t i s

O nderbronders'1
Rock-concert :
"Mensen B laffen  
Woe. 26 f e b r .  '86 
K u ltu u rk affee  VUB -  21u 
Toegang g r a t i s

R ock-concert :
"World War Rockers“- “L 'A t te n ta t" - “ Ivy Green" 
Zo. 2 m aart '86 
K u ltu u rk affee  VUB - 20u
P r ijz e n :  150fr (voorverkoop), 200fr (avond)

MIDOAGEN POEZIE ft PROZA BRUSSEL - V.U.B. 

"MISTROOSTIG, MAAR THUIS"
P e te r  NIJMEIJER over de I e r s e  d ic h te r  Seamus 
Heany.

Seanus Heany (Londonderry, 1939) veroverde z ich  
reeds met z i jn  debuut "Death o f  th e  N a tu ra -  
l is t" (1 9 6 7 )  een b e la n g r ijk e  p l a a t s  in  de hed- 
dendaagse B r i ts e  p o ë z ie . Alhoewel z i jn  -  
s c h rijv e n  g e tu ig t  van een zeldzame e igenheid  
wordt z i jn  d ich tk u n s t door k r i t i c i  op één l i j n  
g e p la a ts t  met d ie  van Y eats. S eanus' thema
t ie k  b e s t r i j k t  zowel het meer in tiem e a u to b io 
g ra f isc h e  a l s  he t meer b red e re  p e rs p e k t ie f  van 
de waanzin d ie  N o o rd -le rlan d  t e i s t e r t .
P e te r  Nijmeyer (Amsterdam, 1947) p u b lic e e rd e  
onder eigen  naam twee bundels:"D e a fs ta n d  to t"  
en "De sprong", vaarmee h i j  mee r ic h t in g  gaf 
aan de in te r n a t io n a l is t i s c h e  t r a d i t i e  in  de 
moderne p o ë z ie . Door z i j n  werk a l s  p o ë z ie -  
k r i t ik u s  in  de Volkskrant k r i j g t  z i jn  d i c h t e r 
l i j k  standpunt een polem isch r e l i ë f  en ontw ik
k e lt  h i j  een g ro te  b e la n g s te l l in g  voor de 
nieuwe in te r n a t io n a le  p o ë z ie .  Naast z i j n  v e r 
ta l in g  van Seanus' " S ta t io n  i s la n d ” (nog te  
v e rsc h ijn e n  b i j  Meulenhof) v e r ta a ld e  h i j  werk 
van P .S e la n , H.M. E n zen b e rg e r,. . .
Seanus door Nijm eyer; een boeiende doch 
m is tro o s tig e  in le id in g .

G alery ' VUB (boven K u ltu u rk a ffee )
Donderdag 20 fe b ru a r i  86 - van 12u40 t o t  13u30 
P r i j s :  2 0 fr

EEN LIED VAN DE AARDE : ARABISCHE POEZIE 
P ie t  COOREMAN 
V oordracht : B r i t  Alen

G alery ' VUB (boven K u ltu u rk affee)
Donderdag 6 m aart 86 - van 12u40 t o t  13u30 
P r i j s :  2 0 fr

R.M. RILKE : DE WOORDEN EN DE DINGEN 
P ie t  THOMAS
Voordracht : Tine R uysschaert

G alery ' VUB (boven K u ltu u rk a ffee )
Donderdag 20 m aart 86 - van 12u40 t o t  13u30 
P r i j s :  2 0 fr
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Moeder

Moeder gaat over een vrouw die plots alleen 
komt te  staan en m et een haar onbekende en 
agressieve m aatschappij geconfronteerd wordt. 
Het is een zoektocht naar mogelijke manieren 
om een goed of gelukkig leven te  leiden.
Het 2* plateau van de KVS brengt deze produktie 
in de speelruite van het BKT, Kapellem arkt
8, 1000 Brussel. Van 13 februari to t 2 m aart, 
en dit (uitzonderlijk ook op woensdagavond) 
♦ do, vrij, za om 20u30, zondag om 15u.

AB verzam eld 

KURT VAN EEGHEM

"Afscheid van een e tiq u e tte "  is de laa ts te  voor
stelling 'Van Van Eeghems succesvolle E tiquette.
In de AB wordt de toeschouw er een feested itie  
voorgeschoteld, evenwel zonder de gebruikelijke 
minitalkshow.
Op di 11 februari om 20u30 in de Ancienne 
Belgique. A lwaar ook:

SOUF

door het TANIT DANCE THEATRE.
Net terug van een tournee door A tlan ta , her
neemt de groep zijn nieuw ste produktie over 
de Islam itische filosofie, m aar ook veel dans: 
vrij 14, za 15 en zo 16 februari, telkens om 
20u30.

Op zaterdag  8 februari gaat ln de Ancienne 
Belgique de 3° hom o-nacht door.

SWANS (rock- New York)

Swans wordt vaak in één adem genoemd met 
Clint Ruin (Jim  Thirlwell, Foetus), Sonic Youth, 
Clenn Branca, Chinese Puzzle ... In hun schaduw 
beweegt zich ook de controverse  rockdichteres 
Lydia Lunch. De band op ereert vanuit New 
York en b estaa t uit Michel G ira (zang, tapes), 
Harry Crosby (bas), Norman W estberg (gitaar) 
en drum beest Roli Mosimann (vormt samen 
m et C lin t Ruin -m om enteel de snelste man 
op deze planeet- het duo Motorslug; 'keep your 
hands on the  road and your hands on the wheel'). 
Hun p laten klinken als een ziedende soundtrack 
bij de andere, zw arte gedaante van de Ameri
kaanse m ythe, The Am erican N ightm are. T otaal 
verz iek te  rock 'n  roll, weerzinwekkend en bedor
ven.
Tickets: 260 frs. Vrijdag 21 februari, 21u ln 
de Ballroom van de AB.

Maandag 24 februari, 20u30 in de gro te  zaal: 
LESTER BOW1E (jazz, US)

Lester Bowie is de tro m p e ttis t van het Art 
Ensemble of Chicago (begin 1987 voert een 
toernee d it muzikaal kollek tief naar Brussel). 
Nu kom t L este r Bowie a lvast m et het BRASS 
FANTASY-ensemble, bestaande uit 8 blazers 
en I percussionist.
Het e tik e t  "jazz" op het projekt kleven klopt 
niet helem aal, ook reggae-invloeden zljn in 
het rep e rto ire  geweven.
Met oa. Philip Wilsons (vaste drum m er van 
Lester), C reag Harris (trombone), Bob Stew art 
(tuba, ooit al te  gast in de AB m et C arla Bley).
Dinsdag 25 februari, 20u30 in de gro te  zaal 
van de AB:
WIM MERTENS - SOFT VERDICT

(onder voorbehoud) 
co-produktie AB/Beursschouwburg.
Woensdag 26 februari, 20u30 in de gro te  zaal 
van de AB:
QUILAPAYUN (Chili- folk)

Politiek geladen, m aatschapplj-kritische folkgroep, 
opgericht in 1965 in Chili. Sinds septem ber 
1973 verblijft deze groep in Frankrijk.
Organisatie en inlichtingen: Fondatlon Jacam otte  
512.07.04.

Donderdag 27 februari, 20u30 in de grote zaal 
van de AB:
GATO BARBIERI (Argentinië, jazz)

Virtuoos saxofonist, van Argentijnse afkom st 
maar woonachtig te  New York. Erg populair 
ln de jaren  60-70, waagt hij zich nu aan een 
com e-back. Hij brengt, samen met zijn quintet, 
lekker gekleurde jazz.
Tickets: 450frs.

BEURSSCHOUWBURG 

THEATRE DE COM PUCITE

Het T héa tre  de Com plicitê werd opgericht in
1983 door ex-studenten  van de Jacques Lecoq- 
-school: één Engelsman, één Vlaming en één 
Italiaan. De groep scoorde hoog op het Festival 
van Edinburgh en in he t Londens ICA en toerde 
uitgebreid door Europa. Is het Théfltre de Comp- 
llc ité  een mim egroep? Ja  en nee! Het werk 
herinnert aan wat T hea ter Radeis destijds klaar
speelde, m aar heeft een eigen stem pel. Hun 
eers te  produktie, "A m inute too late", ls een 
absurde, morbide slapstick rond De Dood. "A 
minute too late"  wordt opgevoerd te  Brussel

ln de Beursschouwburg (en niet in de AB, zoals 
eerder werd aangekondigd) op woensdag 5 en 
donderdag 6 februari, 20u30.

AKT Vertikaal

AKT Vertikaal speelt "Im itatie S", een hommage 
aan de rom antische liefde zoals die gedoceerd 
werd in de Hollywood-musicals; Ginger Rogers 
en Fred A staire in de jaren 80...
Regie: Ivo Van Hove; met Goele Derick en 
P e ter van Asbroek. Op woensdag 12 februari, 
20u30.

THEATER TIERLANTIJN

Deze Londerzeelse 'am ateur'-g roep  speelt, in 
een eigen organisatie, "Don Juan" van Molière, 
bewerkt en geregisseerd door Rud Vanden Nest; 
op zaterdag  15 februari, 20u30.

Concerten ln de Beurs

TERRY RILEY: minimal music, op zaterdag 
8 februari, 20u30.

THE BANGLES: ooit geroemd als een kruising 
tussen Mamas and Papas, Everly Brothers, Ramo- 
nes en P retenders. Zondag 9 februari, 20u30.

BLAINE L. REINIGER: concert annex opname 
live- LP. Donderdag 13 en vrijdag 14 februari, 
20u30.

(in april neem t ook Anna Domino een live-LP 
op in de Beurs)

DE 12 GEZWORENEN

12 Am erikaanse juryleden moeten het verdict 
uitspreken over het geval van een Jonge man 
die zijn vader m et een dolk zou neergestoken 
hebben. Is hij schuldig? Eén van de gezworenen 
tw ijfe lt.
Tot en met 9 februari in de KVS, 20u (zondag 
om 15u).
DE KON1G STERFT - IQNESCO

Koning Béranger I regeert over een rijk dat 
reeds lang opgehouden heeft te  bestaan, dat 
langzaam  afbrokkelt en in de afgrond verdwijnt. 
Tijdens de koffie en de croissants verneem t 
hij van de hofgeneesheer dat hij nog m aar ander
half uur m eer te  leven heeft, de duur van een 
voorstelling. Bérenger weigert te  sterven.
Het NTG opende vorig seizoen met deze produk
tie , in een regie van Franz Marijnen.
Op 11 februari om 20u in de KVS.

WAT DOEN WE MET BOMPA?

Echt Antwaerps Theater. Letterlijk  en figuurlijk. 
Dit stuk zal één van de referen ties blijken 
om platvloers-volks th ea te r  mee aan te  duiden. 
Boulevard th ea te r  van het zuiverste water:
Bompa woont alleen. Zijn vrouw overleed zeven 
jaar geleden. De man voelt zich eenzaam . Hij 
heeft twee gehuwde zoons en een kleinzoon 
waar hij best mee kan opschieten.
Er moet Iets gedaan worden om Bompa uit 
zijn isolement te  halen. Zal één van zijn zoons 
zijn vader in huis nemen of gaat men trachten  
den Bompa te  overtuigen zich in een home 
te  vesti»/ n? De fam ilieraad leidt to t een fameu
ze ruzie.
"Wat doen we m et Bompa" is ech te r een blijspel. 
Dus eind goed, al goed. Bompa wordt weer 
zeer levenslustig. Cupido's pijlen raken zelfs 
zljn hart.
Op 12,13,14,15 februari om 20u, en op 16 februa
ri om 15u in de Koninklijk Vlaamse Schouwburg.

VOETBAL

LEZING in de Beurs

Moet het voetbal worden afgeschaft? Dat hoeft 
niet zegt auteur W alter van de Broeck. het 
voetbal is namelijk bezig z ichzelf af te  schaffen 
en zal binnen tien jaar hooguit nog op wijk
en buurtnivo worden gespeeld. Een "straffe" 
stelling en hoe W alter van den Broeck die hard 
m aakt, kan beluisterd worden tijdens zijn lezing 
in Hard op de tong, op dinsdag II februari, 
20u30.
Elke zondagmiddag (telkens om 15u) kindertheater 
in de Beurs: natuurleuk! Op 2 februari speelt 
T héatre Isocéle "Tadavari", een soort danstheater 
voor 5 Jaar en ouder, over 2 moeders die elk 
een baby krijgen.
Op 9 februari brengt Eva Bal's S peeltheater 
"Struikrovers" (voor 8-12 Jaar), een zeer intelli
gente voorstelling, vol humor, em otie en m yste
rie.
Op 16 februari speelt De Kolk "De beer is 
moe", voor kleuters.
Op 23 februari speelt het Nederlandse T heater 
Kwlebus "Kind in de aanbieding", over een kind 
dat gevonden wordt op een pleintje in de stad 
en da t zelf zljn pleegouders wil kiezen. Een 
cabareteske, sprookjesachtige thriller, voor 6-12 
jaar- CODB

Koeck en pen
De modale student kent hem al als panellid bij Namen Noemen, 
maar Paul Koeck is méér: nl. schrijver, en niet bepaald de eerst 
de beste. Met romans, tea te r- en filmscenario's en journalistiek 
werk slaagt Paul Koeck erin om "van de pen" te  leven, en dit 
als 1 van de weinigen in Belgenland. 2 weken geleden mocht hij 
dan ook ons land vertegenwoordigen op het internationale PEN-kon- 
gres te  New York. Zo'n 700 schrijvers kwamen er samen om rond 
de vergadertafel te  zitten  en om elkaar te  "bevruchten" en te 
inspireren over het centrale tem a 'de verbeelding van de schrijver 
en de verbeelding van de s ta a t'. Kwijlend van nieuwsgierigheid 
en bewondering stak uw reporter een oor naar hem uit: een in ter
view.

De Moeial: Deze Amerikaanse aflevering van 
het PEN-kongres leek wel een prestigieus weekje 
waar • vooral veel geluld werd. In Newsweak 
lazen wij alvast: "The real work was gettlng 
done ln the  bar and in bed".

Paul Koeck : Ik had ook wel gedacht dat afge
vaardigde spelen voor de Vlaamse PEN lnhield 
dat lk daar 2 dagen zou vergaderen en dat 
lk voor de rest van de week de kans zou krijgen 
om rustig New York te  bekijken, m aar... dat 
was dus niet het geval. Ik ben nauwelijks van 
het kongres weggeweest, gewoon omdat het 
zo verschrikkelijk Interessant was.
Er werd inderdaad m aar 2 dagen 'e ch t ' verga
derd, m aar daarrond werden er lezingen en 
debatten  gehouden over 'de verbeelding van 
de schrijver en de verbeelding van de s ta a t ',  
over censuur op litera tuu r, over hoe het tea te r  
zich kan verdedigen tegenover de film en zo 
verder, 's  Avonds waren e r  natuurlijk recepties 
en feestjes.

DM.: Het was een geslaagd kongres?

PK.: Het was de ee rs te  keer dat e r  zoveel 
bekende schrijvers bij mekaar kwamen. Ik heb 
e r  voor het eers t gevoeld dat PEN ech t nodig 
Is. De vereniging ls er natuurlijk _voor het ver
spreiden van lite ra tuur en Ideeën, m aar ook 
voor het bestrijden van censuur. De lijst *Van 
schrijvers die ln de gevangenis zitten , gewoon 
omddt ze schrijven, ls heel erg lang. We hebben 
m eer dan 400 moties gestem d om schrijvers 
proberen vrij te  krijgen. Je  vraagt je dan wel 
af wat het voor zin heeft om zo maar wat 
telegram m en naar regeringen te  sturen, Je ge
looft er niet In als je daar een hele dag z it 
te  vergaderen. Als Je daarna weer bulten komt, 
bots je op schrijvers die Inderdaad uit de ge
vangenis zljn vrijgekomen. Dat geeft toch weer 
moed. Breyten Breytenbach was er bijvoorbeeld.

DM.: Die is door de PEN-club vrijgekomen?

PK.: Dat was onder andere door de PEN-club 
Ja.
Er werd daar een show opgevoerd ln New York, 
die $ 800 000 gekost heeft, m aar die toch 
ook heel wat heeft opgebracht. Nu weet tenm in
ste  iedereen wat PEN ls. Voordien was het 
m aar een duister kringetje. Nu weet de wereld 
wat het ls en daardoor krijgt PEN m eer gezag 
naar de verschillende regeringen toe.

DM: Dat kon misschien ook door e r  wat minder 
geld tegenaan te  gooien?

Als er in New York iemand 
een wind laat wordt die over 
heel de wereld gehoord"

PK.: Het klinkt Inderdaad tegenstrijdig dat 
e r  fondsen zijn voor 'schrijvers ln nood', en 
dat PEN mij toch in een hotel stopt waar een 
kamer zo'n 6000fr. per nacht kost. Toch zal 
dat grootse de repu ta tie  en de geloofwaardigheid 
van PEN verbeteren.

DM.: Zo krijg Je natuurlijk wel de Indruk dat 
schrijvers rijk zijn en veel geld verdienen.

PK.: Het hele kongres was een p rlvee-ln itla tlef, 
alles gebeurt zo In Am erika. De voorzitte r 
van PEN, Norman M aller, heeft het geld m aar 
van sponsors gekregen. Die sponsors verw achten 
e r  wat voor in de p laats, in d it geval was dat 
een b eetje  publiciteit voor Am erika, "de m eest 
vrije dem okratie te r  wereld" zoals ze zelf zeg
gen.

DM.: En toen verscheen m inister Shultz ten 
tonele?

PK.: Dat was de rel van het kongres. Shultz 
ls iemand die weigert om nobelprijs winnaar 
én schrijver Marqués het land binnen te  laten, 
en die man komt dan p raten  op de openlngszlt- 
tlng van een organisatie die Ijvert voor de 
vrije meningsuiting. Shultz was Ingegaan op 
een persoonlijk verzoek van de voorzitter. Mailer 
had daarover n iet eens het bestuur van de Am e
rikaanse PEN geraadpleegd. De leden van de 
Amerikaanse afdeling hebben daar natuurlijk 
tegen geprotesteerd. De buitenlanders wisten 
eigenlijk nog nergens van die e e rs te  dag. De 
trappen van het vergadergebouw waren bezet 
door dem onstranten en plakkaten m et "Shultz 
out". Ik kreeg een pam flet dat geschreven en 
ondertekend was door Doctorow. Tussen haakjes 
stond er. mijn volgende roman hee t zo en het 
wordt uitgegeven door die uitgeverij. Dat mist 
a lle geloofwaardigheid. Op het kongres trach tte  
een aantal schrijvers te  verhinderen dat Shultz 
zou praten.

DM.: Maller verontschuldigde zich toen bij shultz 
voor he t slechte  gedrag van de schrijvers?

PK.: Ja , Norman Maller is een heel eigenaardige 
vent. HIJ b leef de hele week lang het beleid 
van Shultz verdedigen en hij ste lde zich ook 
erg reaktlonalr op tegen de vrouwen. Er was 
een incident m et de vrouwen. Ze vroegen zich 
af waarom e r op de 117 genodigde sprekers 
m aar 16 vrouwen waren. M ailer ste lde  dat man
nelijke schrijvers tevens ln te llektuelen zljn...

DM.: Ggrrromml

PK .:...dat vrouwen da t dus niet zljn, en dat 
er daarom zo weinig vrouwen waren uitgenodigd. 
Enkele vrouwen verlieten toen de zaal. Maller

ls toen opgesprongen, en brulde: hier is mijn 
voorzlttersstoel. Ik wil m eteen een herverkiezing. 
HIJ vroeg wie voor hem was, wie tegen. Hij 
zei tben: vol la, lk ben herkozen, wie het niet 
m et mij eens ts kan opstappen. Een aantal 
mensen verliet toen de zaal.

DM.: Wat was het belang van he t PEN-kongres 
voor Jou persoonlijk?

PK.: De persoonlijke, inform ele kontakten waren 
voor mij erg belangrijk. Ik heb daar veel zelfver
trouwen mee gewonnen. Ik ben bijvoorbeeld 
bij Jerzy  Kosinskl thuis geweest. Ik ben m et 
een aantal schrijvers doorgezakt aan den toog, 
ik heb ook wat nieuwe Amerikaanse schrijfsters 
bezocht. Je  zie t dan hoe zlj wonen en werken 
ln New York, of elders. Je zie t waar die mensen 
mee bezig zljn. Eigenlijk doen zlj net hetzelfde 
als waar lk hier mee bezig ben, en zlj doen 
h e t niet b e te r of slechter dan lk. Die mensen 
zljn wereldberoemd. Zlj hebben, door toeval
lige omstandigheden, een ekonomlese kracht 
ach ter zich die m aakt dat hun werk overal 
gelezen wordt. Heel de wereld kijkt naar Ameri
ka. Als er ln New York iemand een wind laat 
wordt die door heel de wereld gehoord.
B reyten Breytenbach ls ook wereldberoemd, 
m aar dat ls omdat hij uit een probleemland 
kom t. Zljn lite ra ir werk ls daarom niet be te r 
of s lech ter dan wat sommige mensen hier preste
ren.
Je  kan natuurlijk niet verw achten dat er in 
ons land, m et maar 6 miljoen Vlaamstallgen 
evenveel m eesterwerken geschreven worden 
als ln een land m et 60 miljoen mensen. Dat 
ls kansrekenen. Je m oet de verhoudingen ln 
acht nemen.

vervolg zie pag. 7
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Het blijft eetbaar
Pierre Culinaire in VUB-Restaurant

Het kan niet alle dagen zondag zijn.Op restaurant eten mag dan 
leuk en lekker zijn (zie Moeial nr. 8), het is jammer genoeg ook 
duur.De student, die niet bankroet wil, geen ondervoedingszwelbuikje 
op prijs s te lt en te  lui, onhandig of stom is, om zijn eigen potje 
te  koken, zal derhalve volgaarne gebruik maken van de restaurant- 
faciliteiten , die de academische overheid hem, in al haar goedheid, 
te r  beschikking heeft gesteld.De twee VUB-restaurants (Oefenplein 
en Je tte ) zullen in kalenderjaar 86 dan ook naar raming 270.000 
warme middagmalen serveren.H et is evident, dat een dergelijke 
mastodont niet lang aan de aandacht van uw culinaire scherprechter 
kon ontsnappen - midden januari hield Pierre zijn grote VUB-restau- 
rant onderzoek : hij observeerde, hij enquêteerde, hij pottenkeek, 
hij interviewde en bovenal, hij proefde.En hij concludeerde dat 
het e ten  hier lang niet zo slecht is als soms wordt beweerd.Of 
om Dhr. VAN DE VELDEN, patron van het restaurant, aan te 
halen : "Een gemeenschapskeuken is een gemeenschapskeuken, 
maar het blijft ee tbaar hier".

Vrijdag 17 januari, 09 .00
De keuken van he t V U B-restaurant bezoeken 
ls één ding. De keuken van he t VUB-restaurant 
m et een form idabele k a te r  bezoeken, een  ander. 
Voor uw rech t op Inform atie, m oet e c h te r  mijn 
rech t op m isselijkheid wijken.
Even tegen  de muur leunen, even diep ademha
len, even s tr ik je  rech t -  en zie, lk word weer 
mens, en s tap  w elhaast m onter de personeelsref- 
te r  binnen.
Een week In tensief restau ran tbezoek  h ee ft me 
m et vele rond de o n tb ijtta fe l geschaarde gezich
ten  vertrouw d gem aakt, en enkele gezichten 
m et he t mijne ("da's mijne favori", blaast de 
lieve dame, die mij e lke middag wat pintjes 
uitschenkt, een collega toe). Ik schuif bij, krijg 
een  kopje koffie  en leg Iedereen h e t doel van 
mijn bezoek u it - kijken hoe een doorsnee dag
schotel h ier to t  s tand  kom t. M eteen mag lk 
aan h e t handje van b estu u rssecre ta rls  VAN 
DE VELDEN m ee, die  mij een  u ltgebrelde rond
leiding van h e t res tau ran t g eeft, en mij daarna, 
ln zljn bureau, zeer  om standig te  woord s ta a t. 
VAN DE VELDEN was ooit slager, en u kent 
slagers.

Het V U B-restaurant h ee ft de afgelopen tijden 
heel w at k ritiek  te  slikken gehad -  h e t ls duide
lijk, d a t d it zljn sporen bij h e t personeel heeft 
nagelaten. Een aan tal mensen lopen e r  bijzonder 
waakzaam  bij, en nemen elke p ietlu ttigheid  
(o, w at een  mooi blinkende tegeltjes!) ten  baat, 
om mij breedvoerig  over de algehele excellen tie  
van h e t res tau ran t te  onderhouden. Chef-kok 
DEPRJL ls danig belllgerent zelfs -  lk word 
ln de keuken, die vol s ta a t m et wonderbaarlijk 
p ru tte lende  m achinerie, w elhaast rondgesleept 
: van ajulnsoep naar schorseneer, van aardappel
naar varkensrib . Ik kan geen ln bereiding verke
rend voedingsw aar voorbijlopen, o f DEPRIL 
propt m e een  lepeltje , brokje o f fragm entje 
ln de mond, m et de s tille  m aar duidelijke aanm a
ning h e t en thousiast to t  lekker uit te  roepen. 
L aa t lk m aar een Uef a rtikel schrijven o f u 
kom t m e nog eens tegen als ingrediënt van 
uw kippesoep.

Ernstig nu. Welke bezw aren e r  ook kunnen be
staan  over de Inhoud van he t res tau ran t, op 
de vorm va lt weinig aan  te  m erken -  de keuken 
ls ruim , helder, goed georganiseerd en brand
schoon. Ze zou de uwe to t  voorbeeld kunnen 
dienen.
Het wezenlijke van een res tau ran t b lijft natuur
lijk, wat e r  uitelndelijk  op he t bordje verschijnt. 
En e r  kan n ie t ontkend, worden, d a t men hier 
m et de b este  bedoelingen van s ta r t  gaat.
Er wordt zoveel mogelljk geprobeerd m et verse 
producten te  werken - geen blikgroente, die 
zljn u itsluitend akkerfrls o f diepvries. Aardappel
en komen ongeschild binnen en worden te r  plekke 
to t frie tjes, puree of wat dan ook gem aakt
- het res tau ran t h eeft ook een eigen slagerij. 
Want, m eent VDV, "al die mooi lich troze bief
stukken, die ge ln een gewoon res tau ran t ee t, 
da t ls allem aal geverfd. Er wordt ook gestreefd  
naar varia tie  ln he t dagdagelijkse menu - sedert 
vorig Jaar zijn e r  een aan tal nieuwigheden geïn
troduceerd  : kalkoen, brochetjes, visproducten.
H et jam m ere is evenwel, da t die goede bedoelin
gen n iet a ltijd  gerealiseerd  worden. De biefstuk
ken bijvoorbeeld hebben bij leven en welzijn 
nooit geloeid, m aar steeds gehinnikt - en dan 
nog wel In A rgentinië. M aar goed, VDV zegt 
:"A1 die koelen _hler zljn opgespoten, ln A rgenti
nië o f  A ustra lië  darte len  de paarden nog rond 
ln de velden". W ellicht daarom  da t hun vlees 
aan de taa ie  kant ls.
Met de beloofde v a ria tie  loopt he t ook wat 
mank. Elke week wordt he t zelfde voedselritueel 
afgehaspeld : gehakt, kip, b iefstuk, vis, varken
- om de andere week wordt een v erla te  en 
verdw aalde kerstk lp  de kop Ingeslagen, of een 
bakje flauwe spaghetti opgew annd. Er kan aange- 
voerd worden, da t m am a thuis ook ln herhaling 
vervalt, m aar lk m een mij n iettem in  levendig 
te  herinneren, da t h e t lieve mens m eer dan
8 o f 10 recep ten  ln haar kookboek had.

ZIJ w at zlj, de VUB-student h ee ft na 4 Jaar 
frequent restaurantgebrulk  duidelijk 2 Integrale 
pluim veekwekerijen ach te r de kiezen - donderdag
9 Januari : kip, zaterdag  11.1. (1) : kip, donderdag 
16.1. : kip. Komt de brave student dan het 
weekend thuis, en wordt hem ook daar nog 
eens kip voorgeschoteld -  moord lijkt mij niet 
ImprobabeL
V ergeten we vooral n iet, dat elke dag ln he t 
VU B-restaurant e ten , voor een niet onaanzienlijk 
aan tal studenten  (financiële) noodzaak ls. Rest 
Jan  o f M let Beursstudent weinig anders dan 
(heel) graag kip lusten.
VDV ls, zoals reeds aangehaald, slager, en dat 
ls ook aan he t menu te  m erken. Vlees ls rijk 
vertegenwoordigd, doorgaans van behoorlijke 
k w alite it, m aar soms zou men wensen da t VDV 
h o rtlcu lteu r was - groenten worden u ite rst s tie f
m oederlijk behandeld.
Januari 86 werd 24 keer e ten  v e rs trek t -  8 
keer zonder enige groente, re s t 16. Blijkt ech ter, 
da t w ater/tu inkers (lees In deze con tex t : bosje 
verlept gras) 5 keer voor groente m oet doorgaan
- conclusie : 13 van de 24 keer m oet men 
het zonder zijn dagelijkse dosis v ltam lentjes 
ste llen . Scheurbuik riskeert men h ier dan wel 
n iet, m aar gezonde voeding ls volgens mij toch 
nog le ts  anders.
M aar goed, he t ls duidelijk, dat h e t VUB-restau- 
ran t zljn bestaanreden niet te  danken heeft 
aan culinaire hoogstandjes, m aar wel aan goedko
pe bik. En de blk-pllcht wordt hier nog steeds 
goed vervuld : een warm middagmaal kost de

.P ierre Enquêtère.

EEN WEEK VUB-DAGSCHOTEL EN NOG NIET DOOD !

Ondanks frequent (en niet a ltijd  onterecht) 
gem ekker over het restau ran t, kan niet onkend 
worden da t de globale gebruikers tevredenheid 
behoorlijk hoog is. Tijdens de proefw eek onder
vroeg P ie rre  Culinair elke dag tien  medegebrui
kers (volledig w illekeurig uitgepikt - dit is jour
nalistiek, geen sociale wetenschap) - hoe het 
e ten  die dag gew eest was, of ze e r  een puntje 
op konden plakken en o f ze even hun h art wilden 
luchten over welk aspect van het restaurant 
ook.
R esu lta ten? Het res tau ran t doet het niet slecht
- gem iddelde score, op weekbasis: 6,3 (op tien, 
u iteraard).
Dit kan i tegenspraak lijken m et voorheen 
uitgevoerde peilingen (doorgaans even onweten
schappelijk als deze), die g ro te re  ontevredenheid 
laten  doorschem eren. Het dient evenwel aange
s tip t, da t P ierre  Culinaire enkel m anifeste res
tau ran t gebruikers (betrap t m et een dagschotel 
voor de neus) ondervroeg, niet het niet ontalrljke 
volkje ,d at nooit een voet zet in he t restaurant, 
m aar dat n iettem in  b lijft volhouden dat men 
e r  niets als varkensvoer voorschotelt.
R elatieve tevredenheid im pliceert ech te r geen 
kritiekloosheid. Het VUB-kostje mag dan door
gaans als " best eetbaar"  of "redelijk lekker" 
bestem peld worden, minder te  spreken is de 
gem iddelde k lan t over de afwisseling in zijn 
bordje ("altijd  -netzelfde, a ltijd  hetzelfde, al 
drie jaa r  lang"- B.V.), over he t gebrek aan 
verse groenten, over de onvriendelijkheid van 
het personeel (ik bespaar u de scheldwoorden) 
en over de restau ran tln rlch ting  ("Zelfs als het 
buiten n iet regent, regent he t binnen."- F.T.).
F eit is, d a t de VUB-student dan wel niet mas
saal, m aar toch trouw In het restau ran t blijft 
aanschuiven- zo’n 1400 man per dag. M eteen 
de best denkbare legitim ering van het gevoerde 
beleid.

DAG 1 -  maandag 13 lanuarl 
Een stevige rij wachtenden, de ee rs te  dag van 
mijn week restaurantproeven. Een rij, die e r  
niet ko rter op wordt, wanneer lk onmenselijk 
lang ln mijn zakken m oet wroeten voor Ik 
de soepdame mijn studentenkaart kan voorleggen
- m aar goed, lk trek  ongetw ijfeld heel erg 
op een OCMW-oudJe, dat slinks probeert op 
de kap van V.U.B.'s sociale secto r te  overleven.
De week hier begint anders niet slecht - het 
recep t van de kervelsoep ls wel afkom stig uit 
HOtel de la Plage uit Blankenberge (poedersoep, 
w ater, meel, diepvrleskervel), m aar de Cheese
burger m et Ajulnsaus ls, In zljn genre, u its te 
kend, de kroketjes smakelijk, en het peertje, 
dat afrondt, sappig.
Zes plus, dus.

DAG 2 - dinsdag 14 januari
Mirakels op het menu vandaag - een hoofdschotel 
die ln elk zinnig restau ran t 450 frank kost 
: T arbotflle t ln Duglérésaus.
Ik slaag er evenwel niet ln, te ts  als tarbo t 
ln mtjn bord terug te  vinden - alleen een onbe
stem d vislapje, m et een wee en w aterig smaakje. 
De Duglérésaus (blank, roombasls) ls ook even 
weg, en vervangen door le ts  wit en kleverig. 
In godsnaam, jongens, noem een paard een paard, 
en troep troep.
Eerlijkheid gebiedt mij ech ter te  vermelden, 
dat de M inestrone (wat dunnetjes, m aar veel 
groenten) uitstekend ls, en de aardappelpuree 
niet van het scheerschuim type.
Vijf plus, m et een b eetje  goede wil.

DAG 3 - woensdag 15 januari 
Weinig volk vandaag. En je kunt de afwezigen 
moeilijk ongelljk geven. De soep Is aanvaardbaar 
(volgens het boekje champignonsoep - geen

paddestoel te  bekennen evenwel), de hoofdscho
tel, Gegratineerde Macaroni Bolognaise, m anifest 
niet. Aluminium bakje, m et slappe pasta en 
veel, m aar muffe, saus. Voeg daarbij een infaam 
gebakje, en welke puntjes krijgt he t restaurant 
?
Vier.
Gelukkig is het bier, zoals steeds, op peil. 
Dank u, m eneer Wlelemans.

DAG 4 - donderdag 16 januari 
Wat aangekondigd ls als bonensoep heeft op 
weg naar mijn kommetje veel erw tjes tegengeko
men. Het Is ech ter niet voor dit melige «opje, 
dat het vandaag aanschuiven geblazen isT De 
barm hartige God heeft vandaag kip op het menu 
gezet - en u weet, ons volkje ls dol op kip.
Het beest, wiens borst mijn bord sie rt, ls wel
licht A Fugltive from a L egbatterij, m aar smaakt 
lang' n iet slecht. Alleen jam m er, dat he t bege
leidende witloof (de ee rs te  verse groente, deze 
week) genadeloos klelngeklopt ls, en dat de 
frie ten  kort, grof en v e ttig  zljn.
Toch nog een zes, want het ijsje is lekker.

DAG 5 -  vrijdag 17 januari
Vandaag heeft Pierre Culinaire het kokend perso
neel een beetje op de vingers gekeken. H eeft 
dit hen to t e x tra  inspanningen gestimuleerd 
? - wie weet. Feit ls, dat het e ten  vandaag 
over de hele lijn voortreffelijk  ls.
De ajulnsoep ls zacht en smakelijk, de varkensko
te le t sappig, de schorseneren ln roomsaus zljn 
een b e te re  waardig.
Een acht derhalve.

Eén vraag echter, als het vandaag kon, waarom 
dan ook gisteren o f eerg isteren  niet?

student 78 fr., als de sociale dienst zo lief 
ls een handje toe  te  steken (wat ze voor ca. 
1000 studenten  doet) slechts 45 fr. In deze 
duistere  dagen koopt men zich voor dergelljk 
bedrag hooguit een pakje frie t.

chef-kok DEPRIL, temidden zijne
De prijsstijgingen ln het restau ran t zijn to i 
dusver heel redelijk gebleven - een m aaltljd tlcket 
kostte  ln 1976 ook al 50 fr. Gezien de huidige 
polltlek-econom lsche conste lla tie , en de regering- 
splannen om een bee tje  de bijl te  ze tten  In 
de Sociale Sector van de onderscheiden universi
te iten , laa t he t zich gemakkelljk voorspellen, 
d a t he t binnenkort gaat rommelen In he t restau
rant.
Voor 1986 zljn geen prijsverhogingen voorzien, 
daarna ech te r wel. VDV is er zich evenwel 
van bewust, dat he t van levensbelang ls voor 
he t restau ran t om concurrentleel te  blijven. 
Bruuske prijsstijgingen, w aartoe bijvoorbeeld 
de ULB enkele jaren  geleden overging, leidden 
to t m assale ontvolking - een dagschotel hier 
ls, mijns inziens zljn kleine 80 fr. doorgaans 
waard, veel m eer ech te r niet.
Vergeten we vooral ook de 'sociale roeping' 
van deze unlversltelt n iet - als de VUB wil 
pretenderen onderdak te  verschaffen aan m eer 
dan advocatenzoontjes en dokterdochtertjes 
ls he t nauwelijks te  rechtvaardigen, dat de 
student ook hier to t inleveren gedwongen wordt. 
Of wil men to t een s itu a tie  evolueren als ln 
de RUG, waar het restau ran t veel keuze biedt, 
m aar waar alle schotels op zich verkocht worden 
(aan 2 keer de kostprijs van de Ingrediënten),

glimmende keukenmachinerie
waardoor beursstudenten elke dag melige hambur
gers of worst m oeten vreten, om hun budget 
een b eetje  in evenwicht te  houden.
Neen, het VUB-restaurant zoals he t vandaag 
georganiseerd ls, m et royale tussenkom st vanuit 
de Sociale Sector, ls voor de student ontegen- 
sprekeltjk een goede zaak. Het res tau ran t levert, 
globaal bekeken, een zeer redelijke p resta tie
- m aar e r  kan m et de beste  wil van de wereld 
niet beweerd worden, d a t he t e ten  hier zoiets 
als lekker Is.
H et ls onafwendbaar, da t binnen enige tijd  
stem m en opgaan om een aantal diensten van 
de sociale sector zoniet te  privatiseren, op 
z'n minst toch grondig te  rationaliseren - het 
restau ran t zal ook geviseerd worden.
Zoals de zaken er vandaag voorstaan, ls het 
restau ran t niet ln s ta a t voldoende kw alitatieve 
argum enten te  hanteren, om haar positie in 
d it debat veilig te  stellen.
Doe e r  Iets aan Jongens.

keukentechnlsch advies : Carlos De Deyne
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VUB-ETEN IN CIJFERS
W oorden kunnen veel v erte llen , c ijfers zljn 
e c h te r  nog steeds duidelijker en ondubbelzinniger. 
Hierbij daarom een k a rrev rach tje  sta tis tische

gegevens, a lle afkom stig u it het JAARVERSLAG
1984 (d.d. 11/06/85) van de Sociale S ecto r Stu
denten, dienst R estau ran t. Ze hebben betrekking 
op de a c tiv ite iten  van het_V U B -restaurant tijdens 
k alenderjaar 1984 -adm inistra tieve molens draaien 
traag , recen ter  m ateriaal ls n iet voorhanden. 
A dm inistratieve molens draaien niet alleen traag , 
ze draaien soms duidelijk vierkant- bewust jaar
verslag m aakt niet m eteen een  degelijke Indruk. 
Op p.4 se rv eert de VUB-grill 10 000 biefstukken 
m eer dan op p.5- geen tikfout, want er worden 
percentages 2r staving aangehaald. Eén voor
beeld, e r  zijn e r  m eer. Ik haal e r  P ierre  
Texas-Instrum entaire  bij, en hou u in een vol
gende Moeial op de hoogte.

VDV poseerde graag voor onze 
fotograaf.
Ter zake evenwel. H et budget van he t VUB-res- 
taurant bedraagt ln 1984 een kleine 44000000fr. 
Er worden 265305 w arm e middagm alen v erstrek t, 
waarbij 50169 consum pties genutigd worden. 
Er gaan 17102 biefstukken op de grill , terw ijl 
het c a fe ta r ia  goed is voor 101689 broodjes 
en taa rtje s , en voor 186664 drankjes.
In vergelijking m et 1983 stab iliseert he t aantal 
warm e m iddagm alen zich, m aar boert men op 
andere fronten  c irc a  10% ach teru it. Wat niet 
m anifest goedkoop ts, doet het m anifest minder 
goed. C risis, wat dacht u.
Een warm middagm aal kost de VUB in 1984 
165,18 fr. -u  78fr., of b e te r  nog, m et tussen
kom st van de sociale dienst 45fr. Dank u, VUB. 
Denk evenwel n iet, d a t die 165,18fr. Integraal 
ln uw bord beland t- grondstoffen m aken slechts 
61,82 fr. van d it bedrag u it. Het personeel 
gaat m et 77,05fr. lopen, de res t hangt aan 
energ ie en aan  "nlet-grondstoffen".W at e r  dus 
ongeveer op neer kom t da t u ze lf uw e ten  
b e ta a lt  en  de VUB personeel en w arm te voor 
zljn rekening neem t.
De VUB onderhoudt 2 res tau ran ts, Oefenpieln 
en J e t te .  H et ls duidelijk da t J e t t e  een  e rnstige  
verliespost u itm aak t. Een m iddagmaal O efenpieln 
kost 154,01fr., een J e t te  231,4 fr. N iet dat het 
e ten  e r  m eer o f  b e te r  is, het personeel ls e r  
alleen stukken m inder rendabel- J e t t e  se rv eert 
geen 40000 m alen per jaar.
O ndertussen houdt de VUB toch m aar 46 man 
uit de w erkloosheidsstatistieken (w aaronder 
14 deeltijds).
De post warm e middagm alen kost de VUB dus 
geld. Men ls e c h te r  goed, m aar niet gek- het 
restau ran t m aakt ook winst.
Een broodje uit het c a fe ta r ia  kost de VUB 
12fr., een b iefstuk  u it de grill 85fr., lunches, 
recepties, kofflebreaks, verhuur van m ateriaal 
levert 130461 fr. winst op, voedsel voor de 
gastenverblijven (in de zomermaanden) 716915fr.

En van al die c ijfe rs  zou men honger krijgen.

Moordenaars op V U B ?
Brussel -  op 20 feb ruari begint voor h e t Hof 
van Assizen ( te  velde) h e t  proces van de 20-Ja- 
rige  B art Van R eem pts (studen t in  de Rechtsge
leerdheid) en van de 21-jarige Lorry Limbourg 
(tevens rech tstuden t), beiden beschuldigd van 
roof noord met voorbedachte rade.

Op een gure vrijdagavond va tten  L.L. en B.V.R 
h e t plan op om, onder bedreiging van een vuur
wapen (een to t pistool omgebouwde 9 m m -kara- 
bijn), een tax ichauffeur te  dwingen zijn geld 
a f  te  geven. Bij de uitvoering van he t plan 
gaat het wapen van B.V.R. e ch te r  "per ongeluk" 
a f en wordt de ongelukkige chauffeur getroffen; 
deze wil - zwaargewond - vluchten, doch wordt 
achtervolgd door B.V.R. die hem dan nog tw ee
maal ln he t hoofd sch iet, "opdat de man niet 
zou praten".
B.V.R.'s concubine, L.L., die bl] de feiten  aanwe
zig was, bew eert geen deel te  hebben gehad 
aan de voorbereiding van de misdaad en s te lt
B.V.R. steeds van zijn plannen te  hebben willen 
weerhouden.

Nu onderzoeksrechter P la tevoe t, na voldoende 
bewijs van schuld te  hebben gevonden, het onder
zoek afgesloten h ee ft, zullen de beschuldigden 
de uitspraak van de jury m oeten afw achten 
en zich schikken ln de bestraffing  door de 12 
gezworenen.

Schudden voor gebruik
BRUSSEL TE HUUR OF TOEFOELEKAN.

F likkerlicht h eeft Schudden voor Gebruik voor 
de tw eede m aal onder de arm  genomen. Wie 
vorig jaa r  he t stuk "Mozaïk" van deze groep 
gezien heeft, hoef ik niets m eer te  vertellen. 
H et m ocht een succes heten . Ze zijn e r  dus 
weer, m et een nieuw stuk, da t welisw aar niet 
aan zijn prem iere toe is. De kritieken na op tre 
dens op het M iniplacefestival en in het sleu telgat 
te  Haren waren zeer positief. Daarom even 
een kort interview  m et één van de spelers, 
een tje  da t de naam van de groep waardig is 
en e r  prachtig  in slaagde een ongekend rommelig 
verhaal op te  dissen over wat ons op 7 februari 
te  wachten s taa t.

D.M.: Even voorstellen misschien?

S.V.G.: Wat wij brengen mag geen echt toneel 
genoemd worden, he t ls th ea te r. Wij willen 
het publiek m aar vooral onszelf amuseren. Met 
zeven spelers gaan we op de absurde toer, 
we spelen m et fru s tra tie s  en fantasm en van 
de mensen, we gooien naar de m ensen en zij 
m oeten dan m aar beslissen o f ze het zullen 
slikken o f he t weggooien. De mensen schudden 
om ze dan te  gebruiken. Wij willen "anders" 
zljn, zonder de alternatieveling  uit te  hangen. 
Wij zeggen trouwens niet dat wij kunst brengen, 
het gaat hem om het c re a tie f  zljn. Wij improvi
seren veel, spelen ln op he t publiek en een 
stuk zal nooit tw eem aal hetzelfde zijn.
Feeling tussen het publiek en een personage 
is wel belangrijk. Applaus m oeten we niet heb
ben, als die wisselwerking e r  is, ls alles O.K.

D.M.: M oet het publiek dan participeren?

S.V.G.: Dat ls niet de bedoeling, m aar het mag 
natuurlijk wel, zo'n woedende schreeuw er tussen
door is a ltijd  leuk.

D.M.: Wat breng je in "Brussel te  huur of toefo- 
elekan"?

S.V.G.: Er worden dingen uit een grootstad 
zoals Brussel aangeraakt, m omentopnames uit 
gewone situaties, s traa ts itu a tle s , rela tles ltu a ties  
enz., da t m aakt he t allem aal erg levendig en 
g eeft een s te rk e  visuele kant. Ook als je de 
teksten  niet aanvaard is het nog te  genieten.
H et is een eigen c re a tie  die hier en daar een 
w ortel heeft in Baudeville en lezersbrieven 
uit een  krant.
Veel im provisatie, absurd, kritisch, een beetje  
provocerend. Maar er z it geen bedoeling achter, 
je m oet e r  geen boodschap ln zoeken, het ts 
puur am usem ent. D 'r  kan zêlfs gelachen worden, 
gewoon om dat het onozel kan zijn. Het is zeker 
geen verb itte rd  stuk, wel absurd verb itterd  
in de positieve zin.
Soms is het zelfs gevoelig, vooral de Franse 
teksten . In he t stuk worden nl. m eerdere talen 
gebruikt: Nedl., Frans, Duits, Engels, Spaans.
Er zijn vier hoofdsketches m et daartussen losse 
ac ts , m aar he t is zeker geen cabare t dat we 
brengen!
Onze ingangsprljs wordt m eestal bepaald door 
het gooien van dobbelstenen, m aar ik weet 
n iet o f dat deze keer het geval zal zijn.

Brood en spelen voor de ac teu rs dus.
Schudden voor gebruik hoopt vooral op een 
groot studentenpubliek, want er m oet meer 
th ea te r  op de VUB komen.
Klinkt veelbelovend. Zullen we m aar?

Schudden vr Gebruik: Brussel te  huur of 
toefoelekan.
Vrijdag 7 febr. 20.30u
K.K. VUB, Pleinlaan 2 1050 Brussel.
O rganisatie: Flikkerlicht.

22.00u: FUIF! Karin

Dit assizenproces zal om didactische redenen 
n iet plaatsvinden ln het trad itionele  gerechtshof, 
doch wel in onze eigen Aula Q. Het proces 
wordt voorgezeten door raadsheer I. Lieten, 
he t openbaar m inisterie wordt waargenomen 
door subtltuut-procureur-generaal D irk-P let-P ee- 
ters . De beschuldigden Van R eem pts en Limbourg 
zullen worden verdedigd door respectievelijk  
m eester G ert van Steen en . m eester Freddy 
Apoupen de K asterlee. De jury b estaa t uit s tu 
denten van de 1ste en 2de kandidatuur in de 
rechten  die de voile leeftijd  van 18 jaa r  reeds 
bereik t hebben.

Diegenen die de echtheid van dit berich t nog 
niet in vraag stelden mogen zeker niet nalaten 
op donderdag 20 februari aanwezig te  zljn in 
de Aula van de VUB, daar het ten  tonele brengen 
van bovenverm elde s tra fzaak  haar oorspronkelijk
heid nog m eer zal benaderen: ongetw ijfeld zal 
de nabootsing van dit waargebeurd proces door 
de studenten  van de rech tsfacu lte it een hoogte
punt worden tn de dram atiek anno 1986: sensatie, 
humor, gevarieerdheid en echtheid ln beeld 
en toon zljn Ingrediënten van de vertoning die 
de kijker wil konfronteren m et de duistere 
Belgische rechtspraak  en een Idee wil geven 
van de u ite rst In teressante  rechtspraak  voor 
h e t Hof van Assizen.

K OECK Vervolgt
Vervolg van P.5

Mijn zelfzekerheid werd ook gesterk t door een 
'negatieve vaststelling ' ln verband m et censuur. 
Ik schrijf nu m aatschapplj-krltlese dingen. Men 
lacht er hier vaak mee. Men vraagt mij of 
ik daarm ee nu ech t de wereld denk te  veran
deren, en wat voor zin het nu eigenlijk heeft. 
Nee, natuurlijk verander ik e r  de maatschappij 
niet m ee. Ik weet ook niet precies wat het 
allem aal voor zin heeft. Ik voel gewoon dat 
lk het m oet doen. Maar wanneer er ergens 
een au to rita ir regim e aan de m acht kom t, dan 
is het eers te  wat ze doen de schrijvers oppakken 
en de boeken verbranden. Als Je op het kongres 
ook schrijvers ontm oet die tw intig Jaar in de 
gevangenis zaten, gewoon om dat ze schrijven. 
Dan zie Je toch dat schrijvers heel wat b e te 
kenen.

DM.: ln België ruikt he t toch ook a f  en toe 
naar censuur.

PK.: Tot h ier toe  kunnen wij als schrijvers 
nog wel zeggen wat we willen. We horen wel 
reaktles, m aar die bewijzen alleen m aar dat 
men to es taa t dat wij heel kleine slgnaaltjes 
uitzenden die zeggen dat e r  m oet worden opge
past. We stoppen de term om eter in de m aat
schappij en we houden de mensen wakker.
Ik ben wel eens veroordeeld geweest omdat 
ik de ech te  naam van iemand gebruikte ln een 
verhaaltje. Ik werd toen veel te  zwaar gestra ft, 
en niet om dat lk tets  geschreven had dat niet 
waar was, gewoon omdfit lk le ts  geschreven 
had. Men beweerde dat het krenkend was voor 
de betrokkenen, m aar lk heb alleen m aar objek- 
t le f  weergegeven wat er gebeurd ls. Als wat 
gebeurde krenkend was voor sommige mensen 
kan lk daar toch n iets aan doen. Het was op 
dat proces trouwens een schijnheilige bedoening. 
De rech ter had al eens een hoofdrol gespeeld 
ln een vorig boek van mij, de Celbezoeker,w aarin 
lk de .klassejustltle trach t aan te  tonen. En 
op die m anier... Maar dat kan ik natuurlijk 
niet bewijzen.
Met het geval M artin Coenen en de wet op 
de voorlopige hechtenis gaat het al een andere 
kant u it. Dat j s  een stap  ln de richting van 
censuur ln België.
In andere landen mag Je helem aal niet krltles 
zljn, en m eer dan dat. Je  wordt al b estra ft 
omdat Je niet schrijft over datgene waarover 
de s ta a t wil dat Je schrijft. Het kan volstaan 
te  schrijven "ik geloof ln god", en dan ben 
je niet eens krities geweest, in een groot aantal 
landen valt de censuur niet te  onderschatten. 
In Turkije en Vietnam is het m omenteel heel 
erg, ook ln G uatem ala en Nicaragua.
Er is nog m eer dat mij moed heeft gegeven 
als 'n iet-A m erikaan '. Arthur Mlller heeft eens 
een hele avond tegen mij gezaagd over de recen
senten ln de New York Times, die zljn toneel
stukken kapot schrijven. HIJ zei dat c ritic i 
te  veel m acht hebben en e r  bovendien niks 
van af weten. Ga hier ln Antwerpen een kaffee 
binnen, en een schrijver v erte lt Je precies het
zelfde over de kritiek. Arthur Mlller leest de 
Gazet van Antwerpen niet, m aar wij kennen 
de New York Times wel, lk ken die krltlkus 
waarover Mlller het heeft. Als lk met een Am e
rikaan babbel over de fundam entele gebeurtenis
sen in de lite ra tuur en ln de wereld, weet de 
Amerikaan alleen wat er tussen zljn grenzen 
gebeurt. Daarom ls hij eigenlijk veel provlnctalls- 
tleser. In Amerika liggen de grenzen wel veel 
verder uit m ekaar, m aar ze voelen niet eens 
de behoefte om een keer over die grenzen 
te  kijken. Hier kunnen wij niet anders dan over 
de grenzen kijken, we hebben noodzakelijkerwijze 
een overzicht van wat e r  zich elders afspeelt.

DM.: Amerikaanse schrijvers kunnen toch m aar 
mooi van hun romans leven.

PK.: Ze kunnen e r  zelfs on tze ttend  rijk mee 
worden. Denk m aar aan KosinskL HIJ hoeft 
helem aal niet m eer te  schrijven nu.
Dit jaa r maak lk tw ee toneelstukken, twee 
film scenario 's en lk schrijf een roman. Ik doe 
ook nog wat journalistiek, dat kan lk n iet laten. 
In Amerika komt zo'n 'veelzijdigheid' niet voor, 
men komt er gemakkelljk rond m et 1 rom annetje 
per jaar. Ik weet niet wat lk ln hun plaats 
zou doen, als lk niet zo hard moest werken. 
Ik zou niet weten wat lk dan zou laten  vallen, 
journalistiek, of toneel of scenario 's. Als er 
geen druk op mij wordt uitgeoefend, door mijn 
uitgever of door teatergezelschappen die om 
stukken komen zagen, dan zou ik misschien 
helem aal niets doen. En als ze mij nu genoeg 
geld gaven, zodat lk niet m eer zou moeten 
schrijven, dan zou Ik het toch doen, want schrij
ven,dat komt vanuit den buik!

C lalre L iterair

Bij een niet-geslm uleerd assizenproces stellen  
we steeds een grote toeloop vast van belangstel
den, belanghebbenden en media. WIJ hopen deze 
vaststelling van de rea lite it  te  mogen transpone
ren naar onze "pleltoefening" en vele ge ïn te res
seerden te  begroeten op donderdag 20 februari 
1986 ln de Aula om 18.45 uur (begin proces 
19 uur); voor de studenten ln de rechtsgeleerd
heid en In de crim lnllogle ls d it a.h.w. een 
verplichting; voor anderen is d it een unieke 
kennismaking m et het rechtsleven.

VRG-pleltoefenlng

Geweten!
De Donnea zegt lelijke dingen in verband met 
gewetensbezwaarden. De socio-kulturele sektor 
zou geschrapt kunnen worden als tewerkstellings- 
gebied voor zulke mensen m et een geweten. 
Wat kan e r  nu konkreet veranderen? Zal ook 
het eigenlijke sta tuut van gewetensbezwaarde 
worden aangetast? we vroegen het allem aal 
aan VUB-specialist terzake, Sam Biesemans 
van het universitair centrum  voor ontwikkeling 
en vrede (UCOV).

Biesemans: Gewetensbezwaarde zijn is een ver
worven mensenrecht. Het valt niet m eer te  
verdonkeremanen. De Raad van Europa wil 
het in zijn Handvest opnemen, en ook het parle
ment wenst d it. De Belgiese regering zal er 
dus niet m eer op kunnen terugkomen.

Moeial: Maar gewetensbezwaarden kunnen in 
de toekom st misschien niet m eer ln de socio-kul
turele sektor worden tew erkgesteld?

Biesemans: De Donnea heeft dat verklaard op 
het Kongres van de PRL, (ook de m eest konser- 
vatieve partij in België). De beslissing daarover 
ligt bij Binnenlandse Zaken. Nothomb beseft 
ook wel dat daar hard tegen gereageerd zal 
worden. Er heeft zich al een front gevormd 
van kuituur- en jeugdorganisaties, zowel in 
Vlaanderen als ln Wallonië. Ook de universitaire 
wereld, waaronder de VUB, volgt deze kwestie 
met bijzondere waakzaamheid. Trouwens de 
CVP en P W  nemen op dat punt een genuanceer
dere houding aan. Toch zou het wel een p artij
politieke m aatregel zljn Indlen gew etensbezw aar
den uit de socio-kulturele sektor zouden worden 
gehouden, om dat zij dan m eestal in progressieve 
organisaties worden tew erkgesteld. Gewetensbe
zwaarden kiezen toch niet voor de PRL.
Eigenlijk wilde men de dienstplicht al vanaf 
1 april verlengen, m aar e r  is teveel tegenstand 
geweest tegen de regering van de verschillende 
Jeugdraden. Een delegatie van de Nederlandstalige 
en Franstalige Jeugdraad werd trouwens on t
vangen door de Commissies van Binnenlandse 
Zaken en Defensie van de Kamer van Volksverte
genwoordigers.

Moeial: Kan er ook wat veranderen aan het 
sta tu u t van ontwikkelingshelper?

Biesemans: Dat ls een ander systeem . Als on t
wikkelingshelper ben Je niet noodzakelijkerwijze 
gewetensbezwaarde. Het is etgenlijk een v rijste l
ling van legerdienst om dat je gaat helpen ln 
een 3" wereldland. Je  m oet daar de geschikte 
diplom a's voor hebben en een kontrakt dat 
erkend moet worden.
Iemand die op die manier werd vrijgesteld van 
legerdienst kan in "oorlogstijd" nog worden 
opgeroepen door het leger, tenzij hij natuurlijk 
ook het s ta tuu t van gewetensbezwaarde heeft 
aangevraagd.

Alle verdere inlichtingen over m ilitie, he t s ta tuu t 
van gewetensbezwaarde en vrijstelling wegens 
ontwikkelingshulp krijgt u op het UCOV, naast 
de Dienst Inschrijvingen ln gebouw Y.

AK.

Abortus
Het Humanistisch Verbond heeft onlangs een 
fraaie en lijvige brochure uitgegeven "Voor 
een pluralistische benadering van de abortuspro
blem atiek". De zaak wordt inderdaad van heel 
veel kanten belicht. Bijvoorbeeld:
De to taa l voorbijgestreefde wet in verband 
m et abortus da teert van 1867 en Is nog steeds 
ongewijzigd. Vervolgingen van dokters en 
vrouwen, abortusprocessen, willekeur en gerechte
lijke chaos zorgen voor de nodige onzekerheid 
en angst bij de vrouwen. De verouderde wet 
rem t het aantal abortussen beslist niet af, m aar 
sleurt ze de klandestinlteit tn, met alle negatieve 
geestelijke, lichamelijke en morele gevolgen 
vandien. Het ls de hoogste tijd dat de overheid 
een einde s te lt aan deze immorele situatie  
en terzake haar verantwoordelijkheid opneemt.
Het Humanistisch Verbond heeft gemeend ln 
deze bij uitstek m enselijke aangelegenheid een 
bijdrage te  moeten leveren, om zo mogeltjk 
dichter bij een menswaardige oplossing te  komen. 
Artsen, Juristen, vrouwen en begeleiders van 
de cen tra  voor gezinsplanning komen aan het 
woord. Bewust ging men te  rade bij vertegen
woordigers van verschillende levensbeschouwingen, 
kwestie van een piuralisties sausje. Daarmee 
wordt ook aangetoond dat het hier wel degelijk 
om een algemeen menselijk probleem gaat. 
Abortus kan nu eenmaal niet worden doodgezwe
gen. Kontraceptle faa lt nog geregeld, iedereen 
kan erm ee gekonfronteerd worden. Leven schen
ken is een beslissing die bepalend is voor het 
verdere sociale leven van de vrouw. In "moei
lijke" situaties kan abortus het enige redmiddel 
zljn.
Hoe ziet de situatie e r  momenteel uit in BelgTe? 
Wordt abortus hier op een verantwoorde manier 
uitgevoerd? Waar kan Je uitelndelijk terech t?  
Zljn e r  degelijke opvangmogelijkheden ln een 
centrum  of een hospitaal waar de vrouw voor 
en na haar abortus kan worden opgevangen? 
Naast deze praktiese bepalingen overlaadt het 
Humanistisch Verbond u natuurlijk ook met 
alle e tiese  en morele overwegingen.

Informeer u! De brochure is te  verkrijgen bij 
Vrij Onderzoek (gebouw Y') en kost precies 
50fr.
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Anselm Kiefer
Studieprogram m 's sam enstellen is een serieuze .Vóór men een oordeel wil vellen over een restau-
zaak. Bekritiseren vraagt veel kennis. ran t moet men natuurlijk wel de smaakpapillen
Program m a-m akers, in casu de faculteitsraden aktiveren. Het kom mentaar dat in Moeial n°8
waarin oa. verkozen studenten, zien hun keuze- verscheen over pizzeria 'D a Meo' getuigt van
vrijheid beknot door wetsbepalingen allerhande, culinair onbenul. Deze Italiaan, die blijkbaar

k d istanc leer me van iedere d t-  of spelfout (Dit verklaart de grote uniform iteit van de wel in de leer is geweest bij 'P izzaland ', slaagt
ln onderstaand artikel: ze komen uit de, nochtans Belgische studieprogram m a's voor de Rechten erin  de m eest fantasieloze p izza 's van België
peperdure, M oeial- type-w rite r en n iet u it mijn 0p verschillende universiteiten.) en om streken te  bakken. Bovendien doet de

. . . .  „  Bekritiseren is dus niet alleen moeilijk maar bediening de bultenaar van Notre Dame in het
o e lijk  hebben Jullie; pak ze bij de lurven, de aoy vaa|< m isplaatst. Echter niet onderworpen niet vallen. Italië is hier, waar middelmatige
holle vaten, de karrière jagers, de klaplopers aan beperkende bepalingen is het doorvoeren dille tan tjes als Pierre Culinair met 'genot' komen
en zulpschuiten, verm eende allochtonen (oh van een visie, het beogen van een doel met e ten , ver weg.
zo, ozon) en die stou te  rech tse  Jongetjes. die program m atie. Het is nu juist deze die Gault-M illau II
Akkoord, van een SOR-lld mag wat m eer enthou- ontbreekt bij de program ma-makers. Kritiek
siasm e verw acht worden en mijn ontslagbrief hierop mag! Antwoord
in januari! - kwam wat laa t. Mijn lie fste  Gault-M illau II (wat een originele
SOR, de klucht ed itie  2: lid neem t ontslag Anse| m Kiefer schildert ogenschijnlijk wat ver- nom-de-plume Je trouwens bedacht hebt I),
nog voor alles goed en_wel begint. koolde aarde schilderspaletten, grafzerken voor smaak •» heel, subjectief gegeven. Derhalve
Na het vroegtijdig beelndlgen van mijn burger- onbekende schilders en diens meer. Maar er '* he t best mogelijk dat een restau ran t waar
dienst werd me -  veel vroeger dan verw acht jS meer. ik het e ten  lekker vind jou nauwelijks kan beko-
- een fu ll-tlm e betrekking aangeboden. En sorry A nselm ' Kiefer schildert het geweten van een ren- Steeds to t discussie bereid, dienaangaande
jongens, m aar m et de arbeidsm arkt van vandaag votk. En...hij doet dat goed, zo goed zelfs dat -  m aar nlet to t  café-discussie. Belediginkjes
m oeten ze me geen tw ee keer zo'n voorstel men hem is gaan wantrouwen en verdacht maken rondstroolen ls me Ietsje  te  kinderlijk,
doen. (Trouwens onze voorzitte r is ook nlet (nazj sympathieën) Terzake. Ik kom regelm atig over de vloer
vies van een Jobke, alleen heeft hij het geluk Ethici zijn niet ‘ erg geliefd. De Pot verwijt blJ "Da Me°"- 2aak steeds dru^ f « t
aan de VUB te  kunnen blijven en moet hij nlet de rebel dat hij zwart ziet, luidt het. Zwart (allem aal culinaire warhoofden, ongetwijfeld),
helem aal naar W est-Vlaanderen, of all places!) heeft K iefer zich dan ook gem aakt. " de bediening steeds co rrec t (geen Quasimodo
Jam m er dat mijn afscheld aan de VUB op een "lk m oet een eind meegaan m et de waanzin ln het zicht) en - belangrljker - de pizza steeds
dergelijke wijze in de Moeial m oet geblokletterd  0 m ze te  begrijpen" verklaarde hij ooit eens. conform aan de vereisten, die men doorgaans
worden, kom pleet m et foto (jongens, had me Anselm K iefer als m artelaar. aan zo'n ding s te lt  : groot, knappend, rijkbeiegd.
dan tenm inste gefo tografeerd  van mijn beste  En wat mij b e tre ft , lekker.
zijde!) in C a re tte -s tijl, en above all aan de M artelaar wordt men niet vanzelf en men kan Mijn liefste  knaap, maak Je nlet In teressanter
zijde van onze geliefde m inister. Neen ik dacht er vooralsnog niet voor studeren. Toch is de dan je bent. Een kritische geest ls prljzenswaar-
dat Jullie me wat m eer k red iet hadden kunnen verklaring eenvoudig. Anselm K iefer studeerde dlg -  bitsic  rondklauwen hooguit pathetisch,
geven; ten slo tte  heb lk me sinds Jaren betange- Rechten. P ierre  Culinaire 
loos voor de VUB Ingezet. Ik heb meegeholpen
om de kampus ln J e t te  wat leefbaarder te  in essentie  s te lt  de Rechten zich de vraag 
maken als BSG afgevaardigde en als v oorzitte r naar g0ed en kwaad, of beter: onderzoekt ze 
van de bewonerscom missie. wat a |s "goed" en "kwaad" doorgaat en wijst
Ik heb s teeds gezorgd dat J e t t e  nlet over het de betrekkelijkheid van beide begrippen aan. ,  _ , . „  . .
hoofd werd gezien ln E tte rbeek  en dat de belan- S topzetten  van dit onderzoek ontneem t de facul- "Biotechnologie: Evolutie of Revolutie? , dat
gen van de Je tse  studenten  verdedigd werden t e it "rechten" elk recht van bestaan. Rest de is de tite l van de inform atie- en debatavond
(gem eentelasten, sport, kuituur e tc ...)  techniek, en techniek wordt onderwezen aan die de W etenschappelijke Kring op woensdag
Men hoeft e r  m aar de verslagen van de SoR-ver- de beroepsscholen. K iefer's onderzoek is niet 12 februari te  20u in aula QD organiseert.
gaderingen op na te  pluizen, waarvan ik -  m et alleen gericht op Germaanse geesten. Hoewel . , . .
mijn raadgevende stem  - e r  nlet één gem ist het er soms de schijn van heeft bezit Duitsland ° nder impuls van de biotechnologie studenten,
heb. Ook op de RvB was ik steeds paraa t, en geen monopolie over ethiek. Deze is immers zullen een aantal prominente professoren op
dat kan van heel wat leden n iet gezegd worden, universeel onderzoekbaar. het v,ak van de biotechnologie over dit onder-
Ik hoop alleen  m aar dat men verder voor een ' werp ondervraagd worden door BRT-wetenschaps-
be te re  in teg ratie  van J e t te  zal zorgen (met Het kandidatuursprogram ma van de Rechten journalist Wim O fficiers ("Verover de aarde")
de opening van de sociale sek to r h eeft men toe  Tot he t vorige studiejaar en door Knack-wetenschapsjournallst Lode Wil-
alvast een stap  in de goede richting gezet). werd aan £  VUB als ‘enige universiteit In Vlaan- lems- zodat deze Pa“ >°nerende richting, ergens
Ik denk dat W ilfrled V errezen, de kersverse * 1  irhfpl "Voornaamsw 8esitueerd  tussen wetenschappen en toegepaste
voorzitte r van de bewonerscom missie en in ^ " d a a g s e  Letterkundige Stomlngen" gedoceerd wetenschappen, een bredere bekendheid krijgt.
het verleden al heel ak tie f l.v.m. de gem eente- d ,g.  kand,da tuur R echten, waarvoor de Wle is er immers niet geïnteresserd in volgende
lasten, geknipt ls om te  zorgen voor de kontinul- VUB een luim de hoed verdiende. Immers vra8en- „ „ . ^
te lt  van de vertegenwoordiging van onze kampus w „ „ „ -n a a rs  en schriivers gaan het '  Nu deze tovenaars (zo zou men de biotechno-op de kampus. ------- m eerdere kunstenaars en schrijvers gaan net |oggn (jjdens de vorjge eeuwen hebben genoemd)
Op de Raad van Beheer zal lk bovendien u its te -  Prob,eem van de ethiek niet uit de weg. Confr- reeds uitgaande van D.N.A., naar wens gewijzigde
kend vevangen worden door mijn vriendin, mijn ° n ta tie  m et hun, «erken  en theorien lijkt me of ze|f s to taa l nieuwe bakterien of planten
plaatsvervangster (neen jongens maak e r  geen dan ook e e " zin,v° l, , onde,;deel van een goed kunnen kweken, hoe groot is dan de korrel
driehoeksverhouding van) Milène Guffens. programma. Ongelukkigerwijze werd nu juist zout waarmee men de verhaaltjes over het
Veel sukses m et de Sociale Raad verder lk deze ' unieke) cursus met ingang van dit acade- artific iee l kweken van supermensen moet nemen?
z“  JuIUe «ee<S L n  warm Lart t ^ a g e "  ’ mie' a* r  het J * rzoek van de zelf - Zijn onze vrienden uU de U.S.A. even gul
Moeial, keep up the  good work (m et wat minder u ,t h* t le“ e "aanbod genomen. Deze betreurens- m et het doorspelen van biotechnologie-inform atie
fouten dan) en laa t je n let op de kop z itten  waardi8e beslissing geeft (expliciet) een indicatie a | s met het uitzenden van Dallas-afleveringen?

‘  y y van de heersende malaise binnen de Rechtsfacul- ”  — ------- ------ J
S toute  Yves teit- Belangstelling van studenten reikt niet 

verder dan enkele w etsartikels, klasse- en kaste- 
vorming zijn opnieuw duidelijk waarneembaar, 
dogm a's en ongeschreven regels (oa. wat de 
kledij b e tre ft) vieren hoogtij en -in concreto- 
werden de lessen van Prof. Dr. D. Van B erlaer—
Hellemans (de hierboven verm elde docent) onmo
gelijk gem aakt door een onophoudend gefluister 
en een storende apathie.

door de rechtse rakkers!

Vincineau
Voor wanneer dat gewetensonderzoek?

Paul De Hert, 2°Kan Rechten.

- Kan e r  e ffek tie f  op lange term ijn ie ts  gedaan 
worden om het hongerprobleem dmv. landbouw- 
verbeteringen dankzij plantenveredeling?
- Is het mogelijk om onze kanalen («riolen) 
te  zuiveren en daarbij zelfs nog energie te  
winnen?
- Wat is de rol van de biotechnologie in de 
geneeskunde en de farm acie?
- Waarom zijn b ier en wijn zo lekker? (persoon
lijke mening)
Deze en nog veel m eer andere vragen die door 
een hopelijk kritisch publiek zullen gesteld wor
den, krijgen een antwoord op woensdag 12 fe
bruari. Be there! (inkom gratis)

Rudolf Lucas (financiëel tovenaar W.K.)

VO P resenteert:Lianna

De Jongkomm unlsten zljn ten zeerste  verontw aar
digd over de veroordeling van Prof. Michel 
Vincineau en Rudy Haenen voor het u itbaten 
v a n ' een  zogenaam d ontuchthuis, de homosauna 
Macho II in Brussel. Belden werden op 11 
decem ber 1985 door de Elfde Kam er van het 
Hof van Beroep te  Brussel voor de periode 
van vijf jaa r  u it hun burgerlijke en politieke 
rechten  o n tze t.
De Jongkomm unlsten wijzen erop dat e r  in 
België vele ontuchthulzen voor heteroseksuelen 
bestaan, m et p ro stitu tie , m et banden in de 
krim inele sfeer. In de zaak Macho II is er 
zelf geen sprake van p ro stitu tie . Dit is dus 
een duidelijk geval van d iscrim inatie door en 
voor de w et.
De Jongkomm unlsten veroordelen vooral de 
uitlatingen van he t Hof over he t karak te r van 
de hom ofilie : "een vorm van seksuele ontregeling 
die het einddoel van het bestaan  van 2 seksen 
ontkent, einddoel w aarvan de veralgem eniseerde 
afwijking zou leiden naar h e t u itsterven  van 
de m enselijke soort".
Deze ach terlijke  uitdrukkingen van paternalism e 
en bevoogding zljn zeer verontrustend. Moet 
he t nog gezegd worden da t zlj worden tegen
gesproken door vele wetenschappelijke bevindingen 
- zoals bijvoorbeeld de potentieel biseksuele 
natuur van elk Individu -.
Deze uitla tingen  doen volgens de Jongkommunls
ten  vele jaren  van s trijd  voor zeggenschap over 
eigen lijf en leden, voor het rech t op volledige 
m aatschappelijke en Individuele ontplooiing vol
gens eigen seksuele voorkeur ten ie t.
Volgens de Jongkomm unlsten ls de veroordeling 
van Prof. Vincineau en Rudy Haenen een louter 
ethische en geen juridische veroordeling. De 
Jongkomm unlsten eisen dan ook dat deze beslis
sing logischerw ijze door het Hof van C assatie 
zou verbroken worden en da t de betrokkenen
een volledige schadeloosstelling zouden krijgen Do 13/2 organiseren VO en VAKA een film: Lianna van de onafhan-
voor he t het financieel verlies dat zij door . . . . .  r . . .  , r  ^  . .  . JA
de onrechtm atige gerech teriijke  vervolging geie- kelijke filmer John Sayles. Om 20u in QB dus. Inkom 40/60, nieuwe
den hebben. ^  ^  ^  leden gratis.

AGENDA
12/2: 19h30 Toneelbezoek Beurs
schouwburg, Akt Vertikaal 
Afspraak aan Kot 248

20h: RPGC The World 
of C reator Major 8F505

20h: Delop Biotechnologie 
Evolutie of Devolutie QD

1J/2: 12-14h: PVV-JO: Debat 
over KMO, gastspreker Louis 
Bril (staatssecretaris) 2C111 

22h: TD PK in BSG

14/2: 20h: ALS Quiz in KK

17/2: 19h: Schaakavond Campina 
19h30: The World of 

C reator Major; Dragon Lance 
8F505

20h: Film The Last Whicom
HILO

20h30: Hagelands rijstpap- 
clash Cantus.

18/2: 22h: TD Historia

19/2: 15h: Aktiedag toelichting 
regeringsmaatregelen in QA; 
sprekers: E. Boon (Brussel), G. 
Mareels (Gent) en G. Broukmans 
(Leuven)

16h: Discutle over de 
ontwerpen (Aktiedag, RAK)

17h: Opstellen van de 
platform s (Aktiedag, RAK)

19h: Hapjes in het KK 
(Aktiedag, RAK)

20h: Voordracht in KK 
over Afrikaanse muziek en hun 
invloed op de Europese muziek.
(VO en Masereelfonds)

20h: Confrontatie PVV 
JO, VUJO en Jong Socialisten 
in Q (PVVJO)

22h: fuif in het KK (RAK)

20/2: 14h-19h: Juridische Boeken
beurs Q (VRG)

19h: Assisenproces Q (VRG)

Te Koop:
Gewone houten gitaar, 1 jaar 
oud Prijs 2500Fr 
Herman Nadia
Boulevard General Jacques 213 
1050 Elsene
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