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tweewekelijkse tijding van  en voor V U B -studenten

Ik zie het al in de Gazet van Antwerpen staan...

“Brusselse universiteit heeft 
geld teveel en plaats tekort”

Geld teveel?
Op dinsdag 17 febmari vloog-ie, de kogel! Dwars 
door vergaderzaal M428 en een nog enigszins 
verbaasde Raad van Beheer. Het was gewoonweg 
té gemakkelijk gegaan. De VUB was van dan af 
een A rsenaal rijker. Jâââren lobby-en waren 
hieraan voorafgegaan. Kon de VUB het terrein 
tussen de Louis Schmidtlaan, W averse Steenweg, 
W itherenstraat en V rijw illigerslaan aankopen of 
niet, en zo ja , aan welke prijs? In 1974 had de 
h e e r  M in is te r-S ta a ts se k re ta ris  v o o r streek- 
ekonom ie-B russelse  aangelegenheden, de prijs 
van het. Arsenaal nog bepaald op 300 miljoen. Nu 
mocht de VUB er een veel zachter sommetje voor 
neertellen, slechts 72.281.920 Fr, o f zowat de 
helft van de beschikbare saldi u it het n iet 
geaffekteerd patrimonium (NGP).

Maar wat is nu dat Arsenaal?
Zoals er op de VUB wel meer objekten aan te 
treffen zijn, is ook het Arsenaal een oud leger- 
erfstuk. Het terrein is een dikke 3 en een half 
hektaren groot, het staat volgeplant met minder 
of meer bouwvallige hangaartjes. Aan de zijde 
van de Louis Schm idtlaan bevindt zich echter 
een fraaie geklasseerde gevel. Krijgt de VUB 
eindelijk  een geklasseerd iets in haar bezit? 
Nee! Naar luidt van het onteigenings-KB van 19 
februari 1985 w ordt de oppervlakte van het 
Arsenaal onder tw ee  partijen verdeeld. De VUB 
k r ijg t 2 ,47  h e k ta re , de h e le  le lijk e  en 
bouwvallige achterzijde. De andere hap is voor 
de GOM B (de  g e w e s te l ijk e  o n tw ik k e 
lingsm aatschapp ij B russel), z ij k rijgen  1,09 
hektare mét de geklasseerde voorgevels aan de 
Louis Schmidtlaan.

Plaats tekort!

Dat de VUB stilletjesaan uit haar voegen barst, 
is al lang geweten. Dâârom is men natuurlijk zo 
opgetogen over die ekstra hektaren! Maar wat wil 
de VUB nu doen met het Arsenaal, of beter, wat 
mâg men ermee doen? Een nieuw studentenhome 
oprichten? Een Eeuwfeestpaleis? Of gewoon een 
keuken voor Chef-Kok Frank Maçon? Bedwing uw 
vreugde, o sterveling: het Gewestplan bepaalt dat 
het A rsenaal bestem d is voor woningen met 
o p e n lu c h ts p o r t  o f  v o o r  b e d ri jv e n  van 
w etenschappelijk  belang. De VUB geilt, wat 
dacht u, op het laatste. Op 8 juli 1986 besliste 
de Raad van Beheer tot een aantal opties en 
k rach tlijnen  van een industrieel beleid. Het 
belangrijkste  deel van dat industrieel beleid 
b lijk t precies gericht op de verwerving en het 
gebru ik  van het A rsenaal. De VUB wil er 
nam elijk  haar eigen  i n n o v a t i e c e n t r u m  of 
bedrijvencentrum  neerploffen.

U zegt? Een innovatiecen trum ?

Jaw e l, een in n o v atiecen tru m . D at is een 
'o r g a n i s a t o r i s c h e  e e n h e id '  d ie  e e n  
'g e ïn te g re e rd e  o n d e rs te u n in g ' le v e r t  aan  
's ta r te n d e  en  k le in e  b e d r i jv e n '.  D eze 
o n d e rs te u n in g  b e s ta a t  dan u it  h e t te r  
beschikking stellen van de nodige ruim te (de 
terreinen, of liever één welbepaalde hangar in 
het A rsenaal) en in frastruk tuur, en u it het 
'leveren van een adekwate bijstand op het vlak 
van technologie en management'. ("Net zoals de 
D ienst K uituur d u s!” hoor ik Ludo R euter 
gorgelen.) Het centrum kan een onthaalinstelling 
worden voor bedrijfjes die op bepaalde diensten 
van  de VUB w erden /w orden  o pgerich t, de 
z o g e n a a m d e  " s p i n - o f f ' s '.  H e t  z i jn

%

Het standbeeld krijgt de VUB niet.

onderzoeksaktiv iteiten  die voor industriële of 
kom m erciële toepassingen vatbaar zijn, zoals 
onderm eer de 'p lan tencel k u ituur voor de 
produkten van hoogwaardige verbindingen', 'de 
o n tw ik k e l in g  v an  e en  r o b o tg e s tu u rd e  
wikkelmachine voor de produktie van drukvaten 
in vezelversterkte kom posieten’, het 'feasibility 
cen ter voor ro bo tv isie ’, een 'sp in -o ff  voor 
a rtific ia l in telligence-toepassingen ', en andere. 
Te gek toch, gewoon. Langs de andere kant is het 
de bedoeling dat verschillende VU B-fakulteiten 
hun bijdrage leveren tot het funktioneren van 
het hele centrum. Zo is er de fakulteit Rechten 
voor juridisch advies, de ESP voor management, 
Letteren en Wijsbegeerte voor de kommunikatie, 
P sychologie voor personeelsaanw erving en - 
b eh eer, en  n a tu u rlijk , de W etenschappen , 
Toegepaste W etenschappen en Geneeskunde voor 
de technologische know-how.

Sprookje zonder w instoogm erk.

W ordt d it een kom m ercieel gezwel op de 
universiteitssnuit? Een unief bestaat toch om 
zich m et onderw ijs en onderzoek bezig  te 
houden?
In het kader van de bestaande wetgeving mag de 
VUB een  in n o v atiecen tru m  op rich ten , e r 
m aterieel en lokalen  voor ter  beschikking  
stellen en de nodige bijstand leveren in het 
kader van een dienstbetoon aan derden, echter 
z o n d e r  w in s to o g m e r k .  Het KB over de 
f i n a n c i e r i n g  van 'g ekonsen treerde  o nder 
zoeksakties' (de VUB krijgt h ier dus centen

voor) stelt onderm eer dat 'de gekonsentreerde 
o n derzoeksak ties m oeten b ijd rag en  tot het 
ontwikkelen in de schoot van de universitaire 
in ste llin g , van uitm untende centra  d ie op 
geïntegreerde w ijze fundam enteel en toegepast 
onderzoek verrichten en die de ekonomische en 
sociale valorisatie van de ' resultaten van het 
onderzoek op het oog hebben.' Ook in het kader 
van de Belgische gewesten-soep vindt men het 
industrieel en kom m ercieel toepasbaar maken 
van universitair onderzoek een prima idee. De 
Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid stelde in 
haar 'nieuwe universitaire strategie' voor dat de 
universiteit 'een centrum vormt ter verspreiding 
van de kennis, en in het b ijzonder een  
b ijzo n d e re  p o o l vo o r  de e k o n o m isch e  
ontwikkeling van haar gewest'.
Het klinkt haast als een sprookje! Het Brusselse 
gewest oppeppen, w erkgelegenheid scheppen, 
enzoverder, en dat kan de VUB nu allemaal 
omdat ze het Arsenaal heeft aangekocht? Dat had 
u gedacht.

Van T arzan , sneeuw ballen en een 
k rem a to riu m ...

Een kijkje nemen op het Arsenaal loont nu echt 
de moeite. Met de beste wil van de wereld ziet u 
er de eerste paar jaren nog geen schitterende 
industriële spitspool u it de smeltende sneeuw 
verrijzen.
Tot deze spijtige konklusie kwamen wellicht ook 
de eerbiedw aardige leden van de Raad van 
Beheer, die er op maandag 16 februari een kijkje 
gingen nemen. Rektor, Voorzitter, Regeringsafg» 
vaardigde, d irekteurs, dekanen, W P-, OP- en 
s tuden tenafgevaard igden  p loete rden  door de 
sneeuw ("ik had toch gezegd dat ge botten moest 
aandoen!", dixit Van Geen). Dekaan De Pauw, van 
de Rechten, mikte een salvo sneeuwballen naar 
D ire k te u r-G e n e ra a l  L eo  P e e te rs .  R e k to r 
Loccufier liet zich bij het aanschouwen van een 
metershoge schoorsteen ontglippen: "die moeten 
we beslist behouden, we kunnen er misschien 
een krematorium van maken, dat zou ons nog wat 
opbrengen ook." (Hoezo zonder winstoogmerk?)
De Direkteur-G eneraal leidde de toeschouwers 
langs een  reeks g eurende  to ile tten  (het 
a a r je n a a l ! ) ,  to t u ite indelijk  gebouw P, hét 
gebouw P, bereikt werd. Daar komt het dan, het 
bedrijvencentrum . Een heel grote hangar, met 
veel tochtgaten. "Zie maar dat je hier eerst een 
be d rijf  inze t dat iso la tiem a teria len  m aakt, 
Sylvain!" was het eerste dat m evrouw de 
regeringsafgevaard igde over de in tussen  al 
v e rk leu m d e  lip p e n  k reeg . D ekaan  V an 
Buggenhaut had zich in tussen  al naar de 
hogergelegen gallcrij begeven. Hij probeerde de 
daar bevestigde touwen uit voor een Tarzan- 
sprong.

Een bedrijv ig  centrum !

Maar er was nóg meer te zien. Het Arsenaal is 
namelijk n u  reeds een bedrijvencentrum . Een 
befaamde firma stort er ROMMEL, Oxfam heeft er 
een reuzegrote opslagplaats, en er is zelfs een 
teaterbedrijfje. De VUB laat deze 'bedrijfjes’ er 
wonen tot ze de ruimte zelf helemaal nodig zal 
hebben.
Er is zelfs nóg m eer bedrijv igheid  op het 
terrein, vooral 's nachts. O f hoe dacht u dat 
bijvoorbeeld al die nummerplaatloze wagens in 
het Arsenaal verzeild raakten? Als u het zootje 
helemaal wil zien leven moet u beslist s'avonds 
zelf eens een kijkje komen nemen.

Terwijl
ondergetekende (eens eindelijk ge
oorloofd) de beest heeft uitgeh
angen, hebben jullie natuurlijk je 
tijd verdaan in je luie stoel. Jaja, 
je TD na TD zitten te vervelen, 
maar wanneer er eens reden tot 
feesten is, afgeven op platvloers
heid waar je je overige 362 dagen 
van het jaar ook niet te goed 
voor voelt. De feeststem m ing zat 
er al in hier op de campus, nu 
alles versierd was met de gratis 
door SJERP verstrekte ballonne
tjes. Waar ze ze vandaan haalden 
snap ik niet, ze schijnen zelf niet 
te weten waar die dingen liggen.

Hips! Frans.

pag.l : Lees hier alles over 
het arsenaal.

pag.2 : Zonder het MLB-recht 
tot antwoord had hier 
een verslag van de na
tionale betoging ge
staan.

pag.3 : Eindelijk komen de 
Feministische Studenten 
aan het woord. Nou 
ja, ook wij zegden wel 
wat.

pag.4 : Traditioneel de Kul- 
tuurpagina!

pag.5 : Overvol, kijk dus zelf 
maar, o.a. Ket's up.

pag.6 : Sjerp staat scherp en, 
sorry, faut.

pag.7 : Sjerpje staat scherpje, 
Drs. P, de Forries en 
een verslag van de 
SoR.

pag.8 : Berichtje: Je kan een  
zoekertje plaatsen voor 
een lezersbrief!
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HILB Recht tot antwoord

DE MOIEAL OF DE ALLERGIE VOOR M.L.B.

BETREFT DE VOLGENDE ARTIKELS: 
de moeial n r.lO  p 3: Het op en neer van de 
studentenbeweging... kat. MLB (autoritaire sino
logen)...
De Moeial nr. 9 p.2.: Edito (Vol of Luc van 
Overberghe )
De Moeial nr. 9 p.7 : V oorzitter af ( Interview 
m et Eric Goubin)
De Moeial nr.6 p .l: De eers te  keer doet altijd 
zeer (Fr. Hessens)
De Moeial nr.6 p.2: Edito (Fr. Hessens)
De Moeial nr.6 p.2: Leuven Live (II C attivo of 
P e ter Perceval)

. Tot onze gro te  spijt, gebruiken een aantai re- 
dakteurs de tweewekelijkse tijding van en voor 
VUB-studenten als een instrum ent in een privé— 
oorlogje tegen MLB. Maar niet alleen MLB moet 
e r  aan geloven. In elke Moeial vinden we artikels 
gericht tegen de studentenbeweging.

In dit rech t op antwoord willen we m et MLB 
vooral antwoord geven op de aanvallen tegen 
MLB.Tevens door het (bewust ?) verspreiden van 
leugens en halve waarheden bereikt men maar 
één ding: het kapot krijgen van elke studenten
beweging.

WAT IS MLB ?
Sinds haar ontstaan  werkt MLB voornamelijk rond
4 grote them a's
- de strijd  voor een demokratlsch hoger onderwijs
- strijd  tegen racism e en fascisme, voor de uit
breiding van dem okratische rechten
- solidariteit m et de strijd  van de werkende be
volking
- de s trijd  tegen het imperialisme, de ondersteu
ning van de bevrijdingsstrijd in de Derde Wereld.

Als je e r  ech ter de Moeial op naleest zal menig 
lezer van oordeel zijn dat MLB alles in het werk 
s te lt  om bewegingen rond één van deze them a's 
zoveel mogelijk te  boycotten.

1. In de Moeial nr. 10 (het op en neer van de 
studentenbeweging) p.3 c itaa t "Eerst en vooral 
moest het Askot meer voeling krijgen met de 
proletariërs..."
Als de au teur van dit artikel neerkijkt op de we
rkende bevolking en de stelling "leder zijn te r 
rein" wil promoten is dat zijn zaak. Als studen
tenorganisatie van de_ PVDA hecht MLB echter 
veel belang aan de reële solidariteit m et de wer
kende bevolking. Zo kunnen we zien dat de wer
kende bevolking de zw aarste last draagt in de 
krislspolltlek, terw ijl de holdings zich verder ver
rijken en de fiscale fraude toeneem t. De studen
tenbeweging s taa t niet alleen tegen de Martens 
VI politiek. Hoe gro ter de so lidariteit tussen de 
studenten en de werkende bevolking, hoe groter 
de kansen dat de regering inbindt. Voor MLB 
blijven het ech ter geen woorden. Als de Limburg
se m ijnwerkers ln staking zullen gaan voor het 
behoud van hun Jobs, zal MLB solidariteitskam - 
pagnes organiseren en zullen leden van MLB gaan 
werken in de staking.
"...voeling krijgen m et de proletariërs..."
De universiteiten bereiden de studenten voor op 
kadertaken in de industrie. Als managers, be
drijfsarts, ingenieur zijn ze dikwijls mee verant
woordelijk voor afdankingen, hels ritm e... In het 
verze t tegen de regeringsm aatregelen krijgen de 
studenten nu de kans de andere zijde te  kiezen: 
die van de slachtoffers van de krisispolltiek.

2. In de Moeial nr. 6 p.2 "Leuven Live" konden 
we lezen dat II C attivo (Peter Perceval) het vol
gende plan h eeft uitgedokterd : "En dan geven 
we Coens een trap  voor zijn kloten en dan het 
MLB en dan het NSV..."
P.P. g eeft dus blijk van m eer sympathie voor het 
NSV dan voor MLB. Bij het lezen van dit artikel 
zal bij menig an ti-fascist verontwaardiging geen 
onbekend gevoel zijn geweest.
HET NSV synoniem voor nazisme, voor fascisme, 
voor racism e. De fascisten steunen de dictatuur 
van Pinochet in Chili, het apartheidsregim e In 
Zuid-Afrlka, willen de vakbonden verbieden, voe
ren klopjachten tegen immigranten, zijn tegen 
het rech t op onderwijs voor iedereen.

Met MLB daarentegen vechten we voor de uit
breiding van de demokratische rechten van de 
bevolking.
- We steunen de strijd  voor demokratle en natio
nale onafhankelijkheid van de volkeren van de 
Derde Wereld, tegen de beide superm achten.
Op de VUB haalden we 1 5 0 0 0  fr. op voor de 
zw arte Zuld-Afrlkaanse vakbond BAMCWU. Jaar
lijks gaan verscheidene leden van MLB kosteloos 
werken in de Palestijnse vluchtelingenkampen.
- We voeren campagne tegen het racisme. Voor 
het stem recht voor gastarbeiders. Voor ons be
s ta a t e r  geen verschil in kleur enkei een verschil 
tussen rijk en arm, tussen uitbuiters en uitgebui- 
tenen, tussen de arbeiders en patron, tussen wat 
de bevolking wil en wat de regering (ln dienst 
van wie ?) beslist, vb. de rakettenkw estie.

Vorig Jaar heef het NSV geprobeerd voet aan wal 
te  krijgen aan de VUB. MLB heeft de studenten 
voortdurend lngellcht over het fascistisch karak
te r  van het NSV. Door de voortdurende mobilisa
tie  zijn de studenten e r  in geslaagd het NSV van 
de VUB weg te  houden. Elke dag kunnen we zien 
wat het fascisme en racism e inhoudt en to t wat 
het leidt. MLB wil geen enkele kans missen om 
het fascism e te  bekampen.

HOE MLB DE BEWEGING VOOR DE DEMOKRA- 
TISERiNG VAN HET ONDERWIIS MONOPOLI
SEERT !!

De Moeial nr. 10 p.3 : "Het op en neer van de 
studentenbveweging" c itaa t : ...m oet de studen
tenbeweging voorzichtig naar het extreem-Unkse 
rijvak gevoerd worden...
De Moeial nr. 6 p.I : "Het NAK, volgens kenners 
gemonopoliseerd door MLB,..."

De regering pakt de studenten bijzonder hard 
aan. Vooral de minst begoede studenten krijgen 
het hard te  verduren : de inschrijvingsgelden zijn 
verhoogd, er is een Numurus Clausus in de ge
neeskunde, de sociale sektor wordt in de finan
c iële problemen gestoken. Het RECHT OP ON
DERWIJS is in GEVAAR.

Bij vele studenten leeft de vraag : hoe kunnen 
we de regeringsm aatregelen tegenhouden ? MLB, 
reeds verschillende jaren ak tle f in de studenten
beweging wil een bijdrage geven voor het vinden 
van een antwoord op deze vraag. Met MLB willen 
we een perspektlef geven voor de beweging in 
p laats van de aktie op voorhand dood te  schrijven 
zoals mening M oeialredakteur.

MLB VOOR EEN BREED EENHEIDSFRONT...
DM nr. 6 P .l door Frank Hessens : "...het NAK 
volgens kenners gemonopoliseerd door MLB..."
DM nr.9 P7 interview m et Eric Goubin : "...vijf 
jaar van pogingen om de studenten te  mobillse- 
ren... zodra er één MLB-lid naar voren komt, op
roept in het k afetaria ...is  het verloren"
Het Interview m et Eric Goubin zouden we graag 
een andere tite l geven m.n." Sor-voorzitter heeft
5 jaar lang gepoogd de studentenbeweging t 'e  be
kijken van achter zijn bureau ".
Met MLB willen we de lezers uitleggen op welke 
wijze MLB sinds haar ontstaan de 
studentenbeweging manipuleert, rekupereert, mo
nopoliseert...
MLB was één van de stuwende krachten om een 
breed eenheidsfront sinds februari '86 to t stand 
te  brengen voor de demokratlsering van het on
derwijs. Op een aktleve manier hebben we met 
MLB gewerkt aan de to t standkoming van het 
platform  van het NAK m et drie grote pellers :

-  Het rech t op onderwijs voor iedereen
- Tegen de jeugdwerkloosheid
- Tegen de verlenging van de dienstplicht
We zijn van oordeel dat studenten zich moeten 
verenigen in een zo breed mogelijk eenheidsfront 
gebaseerd op een eisenplatform  dat het recht op 
onderwijs konsekwent verdedigt.
Iedereen die zich wil inzetten  voor de demokr- 
atisering weet dat een studentenaktie m aar kan 
lukken als ze steunt op een breed eenheidsfront. 
Waarin verschillende personen en organisaties met 
elk hun opvattingen zich verenigen op basis van 
een minimumovereenkomst. In septem ber '86 werd 
aan de verschillende universiteiten een boycot 
van de inschrijvingen georganiseerd, onder het 
eisenplatform  van het NAK. MLB heeft op een 
Intense manier m eegewerkt om van die boycot 
en succes te  maken. Met honderden studenten 
hebben we een diepgaande discussie over de eisen 
en de m aatregelen gevoerd. Duizenden studenten 
hebben we op die manier ingelicht over de ernst 
van de St-Annabesparingen. Bij ons aan de VUB 
is de akademische overheid gezwicht onder druk 
van de boycot, het inschrijvingsgeld werd terug 
op lOOOO gebracht. Zo werd op een aktieve 
manier onder de studenten gewerkt, m et als doel--

1. Een zo groot mogelijke eenheid onder de stu
denten
2. Mobiliseren voor verdere aktles
3. De boycot was een bewijs dat de studenten
beweging kan winnen als ze massaal en radikaal 
reageert.

.....GESTEUND OP DE FAKULTA1RE KRINGEN.

DM nr. 6 p2 II C attivo (Peter Perceval) artikel 
"Leuven live"konden we het volgende lezen: "tot 
spijt wie het benijdt (eat your heart out MLB)... 
maximale mobilisatie via de studentikozen ...
MLB heeft steeds de nadruk gelegd op de fakul- 
taire kringen als steunpilaar voor de studenten
beweging. De kring is, volgens MLB, de meest 
open organisatievorm op het nivo van de meer
derheid van de studenten. Zij houdt zich bezig- 
in de beste gevallen- m et alle problemen van de 
studenten en de ontspanning.
Een goedwerkende kring heeft aan
dacht voor de onderwijsproblemen ln 

de fakulteit en met die kwesties die de demokra- 
tisering betreffen, dit zijn ook problemen van de 
student,zowel financieel als sociaal. De kringen 
hebben de laa tste  jaren vooruitgang geboekt in 
het verdedigen van het geheel der studentenbe
langen. Toen het duidelijk werd hoe hard de re
gering de studenten ging aanpakken hebben ver- 
schulllende praesessen opgeroepen to t deelname 
aan de Algemene Vergadering, de staking en de 
betoglng.Een s ta r t  voor vele fakultalre kringen 
to t verdere deelname aan de beweging voor de 
demokratisering van het onderwijs.
Als II Cattivo de kringen zo belangrijk vindt, zou 
hij m oeten w eten dat MLB al Jaren m et de 
m eeste fakultaire kringen open discussies voert. 
Om de kringen e rtoe  aan te  zetten  om naast 
studentikoze ak tlv ite lten  een werking te  ontwik
kelen rond maatschappelijke problemen die de s t
udenten aanbelangen.

DE LASTER TEGEN MLB....TOEVALLIG ?

Liever dan te  discussieren over de lnhoud van 
de MLB-standpunten nemen Luc van Overbergen, 
II Cattivo en co. hun toevlucht to t het arsenaal 
van de verdachtmakingen: MLB manipuleert, infil
treert... Waarom wordt MLB door een aantal re- 
daktieleden in de vernieling geschreven ? De ar
tikels van Luc Van Overberghe (VoL),Fr. Hessens, 
Peter PercevaKll Cattivo) in de De Moeial nr.6- 
-7-9-10 en het interviw m et Eric Goubin zijn 
hier typevoorbeelden van. Niet geheel toevallig 
zijn VoL en Goubin W S-leden. Luc Van Over- 
berghe(Vol) en E. Goubin verdedigen een politieke 
lijn tegengesteld aan deze van MLB. ZIJ huldigen 
eerder het overleg dan de actie(proces bij de 
Raad van S tate  l.p.v. boykot aan de Inschrijvin
gen); het opbangen van de besparingen i.p.v. zich 
consequent verzetten  tegen elke besparing op de 
rug van de studenten en personeel, cfr. Interview 
met E. Goubin DM nr.9 p7 "... de besparingen 
zijn opgevangen...".

VoL en Goubin zijn dus n iet voor de aanpak van 
MLB die zich richt op de mobilisatie van de stu
denten en consequent verzet tegen elke bespa
ring. Zij willen zich ln de eerste  plaats richten 
op overleg of processen bij de Raad van S tate .- 
VoL en Goubin moeten openlijk ultkomen voor 
hun opvattingen, ideeën,....i.p.v. de verontwaar
digde "onafhankelijke" uit te  hangen.

DE MOEIAL... TWEEWEKELIJKSE TIJDING VAN 
EN VOOR VUB-STUDENTEN.
Elke studentenaktie verloopt m et vallen en op
staan. Men kan die aktles ondersteunen,er de po
sitieve kanten van zien. Of men kan ze ln de 
vernieling schrijven. We vragen niet dat de Moei- 
alredakteurs hallelujah roepen over alles wat er 
gebeurt in de studentenbeweging. Maar als VoL 
en co. de regeringsm aatregelen willen tegenhou
den zullen, ze toch een inspanning moeten doen 
om de M oeial-lezer niet op voorhand te  degoute- 
ren van elke aktie.D e Moeial-redakteurs bewijzen 
de studentenbeweging een slechte dienst: het be- 
lach elijk maken van de voorbije akties,het ver
draaid voorstellen van belangrijke diskussles, de 
hetze tegen een organisatie die met volle kracht 
de werking van de Nationale Coördinatie onder
steunt. In het belang van de studenten moet de 
Moeial op een demokratische wijze de verschil
lende standpunten weergeven met hun respectie
velijke argumenten.
Dan zal het een echt"tijding van en voor VUB— 
studenten" worden. Of hebben de redaktleleden 
soms andere opvattingen over demokratie?De de
mokratische werking van De Moeial kan trouwens 
maar gegarandeerd worden indlen er studenten- 
controle komt op de inhoud en de werking van 
het blad. Natuurlijk moet er redaktlonele onaf
hankelijkheid bestaan om te  kunnen werken. Maar 
tegelijkertijd zou een jaarlijkse algemene verga
dering en perm anente afzetbaarheid van de re- 
dakteurs een garantie voor een demokratische 
werking zijn.
Het zou de Moeial ook wat meer toegankelijk 
maken voor de doorsnee-student die dan mis
schien ook de res t van de "politiekere artikels" 
zou lezen. De Moeial zou op die manier een po
sitieve bijdrage kunnen leveren to t de bewustma
king van de studenten.

MLB...DE KLEINE LINKSE GROUPUSCULE

MLB zal in ieder geval verder blijven werken aan 
een m assale studentenbeweging die in s ta a t is 
om de regeringsm aatregelen terug in te  trekken. 
Een beweging die massaal en radikaal is van ka
rakter. Slechts door massaal studentenprotest zul
len veranderingen to t stand komen.Voor MLB is 
dit één van de eerste  stappen in de richting van 
een andere m aatschappij,waar in de eerste plaats 
gedacht wordt aan de behoeften en de noden van 
de bevolking en niet aan de winsten van een 
minderheid,zoals nu het geval is. Konkreet voor 
de studenten betekent dit: wetenschap en onder
zoek in dienst van de bevolking. Een maximale 
uitbreiding van de demokratisering van het on
derwijs door het wegwerken van iedere financiële 
drempel om te  gaan studeren, gericht op de ma
ximale ontplooiing van de hele bevolking.
We vinden het belangrijk om ons a lternatief ken
baar te  maken,omdat we menen dat dit het enige 
a lte rn a tie f is,waarmee we de burgerij aan de 
kant kunnen ze tten  om plaats te  ruimen voor de 
ontplooiing van de bevolking op ekonomisch, poli
tiek en sociaal vlak,m et een maximale uitbreiding 
van de demokratische rechten voor de werkende 
bevolking.

Met Strijdbare Groeten;

U heeft er misschien ook al van gehoord. 
In ieder geval, een gerucht doet de ronde 
als zou er binnen dit en een maand op de 
VUB-koten en op de zelfs Nieuwelaan een 
razzia gehouden worden. Dat kunnen wij 
opmaken uit het interview dat wij hadden 
met een student (die om redenen zoals 
"het kunnen voortzetten  van mijn 
studies" anoniem wenst te blijven en die 
we dus maar KS noemen).

DM: U beweert dat de geruchten ju ist zijn , hoe 
kunt U dat staven?
KS: In Antwerpen en Leuven hebben ze het spek 
reeds aan hun been. Grootscheepse razzia's in 
de universitaire gebouwen en vooral op de 
officiële studentenkoten. Officieel op zoek naar 
drugs z ijn  de p o litiem annen  toch  eerd er 
geïnteresseerd geweest in politieke zaken op te 
zoeken. Ook de gearresteerden zullen wel weten 
hoe laat het is. Enkelen van hen bevinden zich 
nog steeds in de gevangenis.

DM; De UFSIA en KUL ja , maar toch niet de 
VUB?
KS: Als deze razzia er ook op de VUB komt dan 
wil dat vooral zeggen dat de rek tor daar 
toestem m ing voor moet geven. Zonder zijn  
schriftelijke 'zegen' mag er op de VUB geen 
politiem an of rijksw achter of wat dan ook 
verschijnen  (sic .). In tegenstelling  tot zijn 
voorganger Sleenhaut (sic.) is Dhr. Loccufier 
daar wel tot in staat. Ook voor de VUB zou de 
o ffic ië le  reden (volgens de geruchten) "het 
angstwekkend stijgen van het druggebruik" zijn. 
Volgens 'insiders' (zij die regelmatig 'out' zijn 
dus) is er aan de VUB nog maar enkel soft-drug 
gebruik.

DM: (een beetje naief) Maar dat is toch illegaal? 
KS: In progressieve m iddens is het gebruik 
d aarvan  zo s tille tje saa n  als aanvaardbaar 
beginnen gelden. Ook de politie op zich durft 
het zuiver (dus niet de verkoop) gebruik ervan 
door de vingers zien. Uit zuivere ekonomische 
redenen, natuurlijk. Als ze het niet zouden doen 
dan zat de helft van de bevolking in de kas.
Als de rektor dus toestemming gegeven zou 
hebben (w at volgens de toch wel sterke 
geruchten wordt beweerd) zou dat betekenen dat 
onze vrije universiteit een beetje naar het oer- 
konservatieve neigt. Trouwens, hasj is algemeen 
aanvaard als een geestesverruimend middel, dus 
in het kader van het echte 'Vrij Onderzoek' 
onontbeerlijk (nou nou ?,nvdr.). Een beslissing 
als deze zou he t b asisp rincipe van onze 
universiteit aantasten.

DM: Razzia's lijken de laatste tijd nogal 'in' te 
zijn, nietwaar? Onlangs ook nog bij de Morgen.
KS; Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Zoals dat 
waarschijnlijk ook bij de Morgen het geval was, 
net zoals in Leuven ook, dan zal er ook hier 
gezocht worden naar boeken of pamfletten die 
van een "subversief karakter" zijn. Dat is 
m eestal ook de hoofdreden van akties waar 
Rijkswacht en BOB bij betrokken zijn. Als je op 
je kot dan toevallig 'Das Kapital' hebt liggen ben 
je voor de rest van je tijden bestempeld als een 
kom m unist. Als je  dan het 'A narch istisch  
Koopboek' hebt liggen (in dit [illegaal boek] 
waarin je o.a. kan lezen hoe zelf LSD te maken, of 
hoe bommen uit radiatorbuizen te vervaardigen), 
dan vlieg je recht de doos is. Dan ben je zo goed 
als een staatsgevaarlijke terrorist. En dit is 
natuurlijk nog een zwaardere reden om de rektor 
aan te klagen als hij werkelijk de toestemming 
heeft gegeven.

DM: ls dit al eerder gebeurd op de kampus?
KS: Nee, v o o r zover ik weet niet. Maar daar haal 
je nog een andere reden aan die niet direkt voor 
een beslissing zoals de rektor die zou gemaakt 
hebben pleit. Vooral rektor Steenhaut was van 
oordeel dat een  universite it zijn  autonom ie 
zoveel mogelijk moet bewaren, hij meende dat 
ook. Dat wil dus zeggen dat hij, toen er rellen 
met het NSV waren, de beslissing nam de 
Rijkswacht niet te roepen. Letterlijk zei hij; "ik 
roep ze nu niet, omdat als ik dat doe, ik ze ook 
moet roepen als er bijvoorbeeld een staking of 
een bezetting is”. Zie je, een razzia zou het 
precedent vormen om de rijkswacht veel meer toe 
te laten op de kampus, en dat kan de sfeer hier 
niet direkt verbeteren. Ik verw acht in ieder 
geval een stroom van protest van zowel proffen 
als studenten als er een beslissing als deze 
doorkomt. Het begint met een razzia en eindigt 
m et een  " m o d e l-u n iv e rs ite it  m et e li te -  
studentjes". Want daar ruikt het dus naar. Een 
zuiveringsaktie waarbij alle 'links gespuis en 
junkies' maar eens van de kampus moeten 
gevaagd worden. Studenten die zich te pletter 
zuipen, dat kan, dat schaadt het imago van de 
unief niet, maar mensen die op hun gemak een 
jointje roken en een boekje lezen, oh nee, dat kan 
niet, dat is niet goed voor de Public Relations.

DM: Heb je  nog iets te zeggen aan onze lezers?
KS; Ja. (Buldert dan in onze mikrofoon, nvdr.) 
Steek die dope weg, 
jongens en meisjes en 
haal die pamfletjes van 
de CCC uit je kot!!!
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Knip dit artikel uit en zet het aan de afwas!T

Ik ken een truuk, misschien is het iets voor jou! Kijk! Je neemt 4 
moeiallers en je neemt een feministische studente. Je stopt ze bij elkaar 
en na twee uur heb je een interview!
In het kader van onze reeks "Studenten en politiek", spraken we met 
Sonia Vinck van de maatschappijkritische groep 'Fem inistische  
studenten'.

De Moeial: Hoi! (x4).
Sonia Vinck: Hoi!
D.M.: Sonia, wat zijn de Feministische Studenten 
eigenlijk?
S.V.: Wij zijn een fem inistische groepering aan 
de VUB, die streeft naar gelijkberechtig ing , 
gelijkw aardigheid  van man en vrouw. In de 
eerste plaats aan de VUB, m aar ook binnen de 
gehele maatschappij.
D.M.: Sinds wanneer bestaat de vereniging?
S.V.: De stichtingsvergadering was in december, 
de 17de. M aar we waren natuurlijk al lang aan 
het praten erover, onder ons.
Wij zijn in de eerste plaats een actiegroep, in de 
tweede plaats een studiegroep. We gaan een paar 
studies m aken, een enquête houden, enz. Van 
Prof. De Waele kregen we een vergaderlokaal, hij 
staat er volledig achter en wil ons ook helpen 
met de enquête.
D.M.: Hé!!! En welke zijn de acties?
S.V.: Dit zijn voornamelijk onze publikaties, een 
TD of een fuif, o f gewoon een aktie tegen de 
onderdrukking van  de vrouw ,bv. W e hebben 
binnenkort een debat over prostitutie. (Dat op 
het moment van verschijning al achter de rug is). 
S tud ieg roep  b e tek en t dat we o n szelf gaan 
vormen, veel gaan lezen, die enquête...

V anaf hier krijgt iedereen van De Moeial zijn 
eigen naam, w aar dat nodig lijk t voor alle 
duidelijkheid.

A.V.: Een soort van vrouwelijke loge zou eruit 
kunnen komen, he! W ekelijks komen we samen, 
iemand heeft een studie gemaakt, een bepaald 
boek gelezen, en komt erover vertellen, (gelach). 
Wal is eigenlijk de struktuur van de F.S.?
S.V.: Het bestuur bestaat alleen uit vrouwen. 
M annen kunnen dus wel lid worden en op de 
vergaderingen aanwezig zijn, maar ze kunnen 
noo it b es tu u rs lid  w orden . Ze hebben wel 
stem recht, m aar voor een voorstel aanvaard kan 
worden moet 2/3 van de aanwezige vrouwen het 
erm ee eens zijn. Als dus 6 vrouwen van de 9 
aanwezige vrouwen tegen een voorstel zijn, en 
duizend aanw ezige m annen zijn  er voor, dan 
wordt het toch nog verworpen. Er zijn heel wat 
discussies geweest binnen de F.S., over het al 
dan niet toelaten van mannen. Dit compromis 
heeft het uiteindelijk gehaald.
H.V .E .: lk  ben in oktober naar een kongres 
geweest in Londen, en dat ging over vrouwen in 
h e t H o g er O n d e rw ijs . N u , de m eeste  
vergaderingen daar waren gemengd, m aar we 
hebben ook een paar 'closed sessions' gehad, vnl. 
over ongewenst sexueel gedrag. Toen heb ik 
gemerkt dat het voor de meeste vrouwen veel 
gemakkelijker was om iets te zeggen wanneer er

geen mannen bij waren dan wanneer dat wel het 
geval was. Na die 'closed sessions' was er 
telkens een gemengde vergadering, waarin de 
mannen en de vrouwen een verslag gaven van de 
gesloten sessies, waarna we een nabespreking  
hadden. En echt, meteen waren een heleboel 
vrouwen bang dat ze zouden worden uitgelachen. 
Toen we praatten over verbaal ongewenst sexueel 
gedrag, zaten een paar mannen ook zo'n beetje te 
grinniken enzo, van “Och, a ls  wij sexistische  
opmerkingen maken is dat toch maar voor de 
grap!", en heel wat aanwezige vrouwen werden 
daar heel onzeker door, het zou niet zo moeten 
zijn, m aar het was zo. En Brian, dat is de 
d ire c to r  van W E SIB , d a t h e t c o n g res  
organiseerde, vroeg ons o f  we op het congres zelf  
a l g e ko n fro n teerd  w aren  m et sex is tisch e  
opmerkingen o f  gedragingen, wij zeiden 'Nee', 
maar dat was na tu u rlijk  onzin , ze lfs  een 
welbepaalde Belgische jongen heeft zich jegens  
een Frans m eisje  versch rikke lijk  sexistisch  
opgesteld. Toen zei Brian dat hij de indruk had 
dat zijn aanwezigheid alleen al een vorm van 
sexuele onderdrukking behelsde, en dat was 
verschrikkelijk goed gezien van hem, want in een 
vergadering zonder mannen durfde bv. dat 
Franse meisje w il daadwerkelijk klagen over die 
Belgische opdringerigheid. Daar in Londen heb 
ik echt het belang van gescheiden vergaderingen 
ingezien, je  moet alleen verdomme ook in de 
gemengde vergadering achteraf durven herhalen 
wat je  eerder hebt gezegd. Zo zie ik de 'closed 
se s s io n s ':  a ls  l e e r r i jk e  v o o rb ere id in g s -  
vergaderingen op de plenaire sessies.
A.V .: Ja, kan je  dat bij de Feministische  
Studenten ook niet doen? Je vergadert samen met 
de mannen, maar waar de behoefte daartoe  
ontstaat kan je  werkgroepen oprichten over 
bepaalde onderwerpen, voor mannen en vrouwen 
apart. Dan hoef j e  niet meer te diskussiëren  
over het al dan niet toelaten van mannen, dat 
lijk t me veel beter dan ze zo'n raar soort 
stemrecht toe te bedelen.Hoe belangrijk is het 
stemrecht eigenlijk? Wordt er vaak gestemd? En 
waarover?
S.V.: Tot nu toe is er vooral gestemd geweest over 
het lidmaatschap van mannen. We bestaan ook 
nog niet zo lang...
Wat de struktuur betreft: we moeten pro forma 
wel een v o o rzitte r k iezen , en die z it de 
vergaderingen ook voor, maar iedereen stelt een 
keer de agenda op enzo.
D.M.: Is er misschien een bepaalde ideologie die 
vastkleeft aan de F.S.?

S.V.: Ja, het basism otto is natuurlijk altijd de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw, maar er 
zijn zoveel strekkingen binnen het fem inism e, 
het fem in is tisch  soc ia lism e, het m arginaal 
fem inism e, het so c ia lis tisch  fem inism e, het

B e c a u s e  woman's work is never done 
and is underpaid or unpaid or boring 

or repetitious and we’re the first to get 
the sack and what we look like is 

more important than what we do and 
if we get raped itfs our fault and if 

we get bashed we must have provoked 
it and if we raise our voices we’re 

nagging bitches and if we enjoy sex 
we’re nymphos and if we don't 

we’re frigid and if we love women 
it’s because we can't get a “real” 

man and if we ask our doctor too many 
questions we’re neurotic and/or pushy 
and if we expect community care for 

children we’re selfish and if we 
stand up for our rights we’re aggressive 

| and “unfeminine" and if we don’t 
we’re typical weak females, and if we 

want to get married we're out to 
trap a man and if we don’t we’re 
unnatural and because we still 

can't get an adequate safe 
contraceptive but men can walk on 

the moon and if we can’t cope or don’t 
want a pregnancy we’re made to 
feel guilty about abortion and... 

for lots and lots of other 
reasons we are part of the 

women's liberation movement.

m arx istisch  fem in ism e,... dat z ijn  allem aal 
kleine groepjes die bestaan en die we echt niet 
allemaal kunnen handhaven.
A.V.. Daarvoor kan j e  m isschien ook aparte  
werkgroepen oprichten, binnen de F.S. , zodat 
iedereen zijn eigen strekking kan volgen binnen 
één brede fem inistische beweging.
S.V.: Ja, eigenlijk wel. Zodra we wat meer 
medewerkers hebben.
A.V.; De gelijkwaardigheid van man en vrouw 
dus, niet alleen op deze universiteit, maar ook 
in de maatschappij. Je kan daar een hele mooie 
link voor uitdenken, bijvoorbeeld: in onze unief 
zijn er nog a ltijd  heel weinig vrouwelijke 
studenten in de richtingen Toegepaste en Exacte 
Wetenschappen. Nu, dat heeft een enorm effekt 
op de maatschappij: omdat er weinig vrouwelijke 

'studenten dat studeren, zullen er ook weinig 
vrouwelijke ingenieurs, fy s ic i,  scheikundigen  
zijn. Hoe denk je  dat nu konkreet te veranderen? 
S.V.: In de eerste plaats moeten we beginnen met 
de opv o ed in g , h e t ro lle n p a tro o n  in de 
schoolboeken moet worden veranderd. Vroeger 
stond er altijd: "Vader leest de krant en moeder 
doet de afw as”, nu, we w illen  dat niet 
veranderen in "M oeder leest de krant en vader 
doet de afwas", maar in "Samen doen ze de afwas 
en samen lezen ze de krant.
D.M.: Dus eigenlijk allereerst veranderingen op 
een lager niveau. Want eigenlijk, als men hier 
komt heeft men zijn keuze al gemaakt.
S.V.: Ja, nog veel lager. We willen bij de 
jongeren nu een bewustzijn kreëren zodat ze 
hun eigen kinderen ook gaan opvoeden in de zin 
van: man en vrouw zijn gelijkwaardig.
A V .. Ik  denk bijvoorbeeld aan een prachtige 
vrouw elijke  pro fessor, echt een fa n ta s tisc h  
mens, die gaat dus in de school waar ze vroeger 
het m iddelbaar heeft gevolgd speechen om te 
zeggen: "Kijk! Ook een vrouw kan natuurkunde- 
professor worden!". Zij tracht echt meisjes te 
overh a len  om wél in g en ieu r  en exacte  
wetenschappen te gaan studeren, dat vind ik een 
geweldig initiatief!
Wat denk je  nu dat je  als feministische beweging 
konkreet op de VUB kan realiseren? Stel nu, er 
zijn bijvoorbeeld info-dagen. Er komen heel veel 
meisjes heel schuchter kijken, van "Och, ik ga 
dat nooit aankunnen.". En die hebben op dat 
moment, wanneer ze toch al zo ver zijn dat ze 
naar de opendeurdag hier komen, een enorme 
schop in hun kont nodig om te zeggen: "Doe het! 
Laat je  niet afschrikken! Je hebt de kwaliteiten, 
doe het, laat het niet aan de jongens over!". Ik 
denk dat op dat moment de F.S. ervoor moeten 
zorgen dat ze er zijn, dat ze zich niet laten 
afschrikken, zo van: "Oh jee , dit kan ik nooit 
aan! En wat leren jullie  allemaal? Oei, oei, oh, 
dat klinkt moeilijk, oh, ik... ik  ga maar iets 
anders doen, regentaat ofzo.
Je zou in de Wetenschappen moeten paraat staan, 
zeggen: “Verdomm e, doe het! Je  hebt de 
kwaliteiten, je  bent minstens even goed als de 
jongens die hier komen! J ij hebt al een veel 
zwaardere selektie doorlopen, om toch maar die 
stap te kunnen zetten, van 'Ja, 't is wel een 
beroep dat door jongens wordt uitgeoefend, maar 
kom, ik kan dat ook!'". Wanneer je  dan nog 
zegt:'lk ga het proberen.', dan sta je  al heel ver. 
Maar dan moet je  ze bemoedigen!
Ook in de s tudentenverenig ingen... hoeveel 
meisjes zijn er voorzitter, bijvoorbeeld? Heel 
weinig. Hoe verklaar je  dat, wat wil je  daaraan 
doen, als F S .?

S.V.: Volgens m ij is het nog altijd zo dat de 
mannelijke studenten hier moeten gaan studeren 
van thuis, omdat ze een man zijn. Als ze gebuisd 
zijn mogen ze opnieuw beginnen, eventueel in 
een andere rich ting , terw ijl de vrouw elijke 
studenten mogen gaan studeren. Ze mogen dan 
één of twee jaar doen, uit interesse, niet omdat 
ze een inkomen moeten hebben ofzo. De mannen 
kunnen dan ook veel gemakkelijker zeggen: 'Ik 
kan er best nog vanalles naast doen, mijn ouders 
betalen toch.'.

A.V.: Oh nee, dat denk ik niet! Nee, dat vind ik 
een heel zware uitlating! Misschien is het zo in
1 % van de gevallen, maar welk gezin kan het 
zich in deze tijd  perm itteren  om m et één 
inkomen rond te komen? Dat is bijna onmogclijk 
aan het worden. Zelfs als je  assistent bent, hier, 
als ingenieur, verdien je  m inder dan een 
secretaresse . Je  s ta a t b ijvoorbeeld  op een 
onderzoekskontrakt en verliest je  ancienniteit. 
Zelfs van een licentiaatswedde kan je  geen gezin 
met twee kinderen onderhouden. Er zijn toch  
zoveel vrouwen die de behoefte voelen om te 
gaan werken, dat is al een hele tijd bezig, en ik 
denk dat dat zich doorzet naar de universiteit, 
dat er evenveel vrouwen naar de universiteit 
komen, in de hoop een goede opleiding te krijgen 
en dan aan een degelijke job te kunnen geraken. 
Waar vind je  nog een man die rijk genoeg is om... 
ah, in de geneeskunde, misschien!
(Even stilte, waarin Dirk-Peter een gek gezicht 
trekt. Iedereen proest het uit).
D.M. + S.V.: Hahahahahahahahah! H ij trekt 
Japannersogen! Idioot! Hahaha! Oei, nu staat dat 
op dat kassetje!
A.V.: Maar, om erop terug te komen, blijkbaar is 
er ie ts  da t vrouw elijke  stu d en ten  ervan  
weerhoudt zich kandidaat te stellen voor een 
bestuursfunktie. Heb je  daar een idee van?
H.V.E.: Daar hebben wij in Londen dus ook over 
gepraat.
A.V.: Oh ja! En?
H.V.E.: Wij zochten naar een oorzaak, want je  
moet weten dat het dus in alle landen zo is dat je  
heel weinig meisjes vindt aan de 'top' van een 
studentenbeweging. Hoe komt dat nu? Ten eerste 
omdat m eisjes anders presta tiegerich t worden 
opgevoed  dan jo n g en s: b ij jo n g en s  wordt 
gehamerd op individuele prestaties, bij meisjes 
op sociale. Zo zie je  dan dat jongens al heel vroeg

piloot willen worden, o f  voetballer, o f  po litie
agent, terw ijl m eisjes eerder k iezen  voor  
verpleegster o f  schooljuffrouw.
Zo ook in de studentenbeweging; meisjes staan 
vaak klaar voor k leine werkjes, zoals het 
uitdelen van pamfletten ofzo, m aar durven zich  
n iet zo gauw op te g even  vo o r een  
veran tw oordelijke  fu n c tie .  D aar hee ft het 
sexisme bij hun mannelijke medestudenten ook 
wat mee te maken; denkende dat ze grappig zijn, 
maken mannen vaak sexistische opmerkingen  
tegen meisjes. Maar verdomme, a ls je  keer op 
keer, elke dag weer, dergelijke dingen te horen 
k r ijg t, dan m oet j e  a l v e rsc h r ik k e li jk  
vastberaden zijn om dat vol te houden. Temeer 
daar je  meestal het enige meisje bent, in zo'n 
bestuur.
Dirk-P.: Het is inderdaad een fe i t  dat mannen 
veel arrivistischer aangelegd blijken te zijn... 
H.V.E.: Aangelegd? Aangekweekt, zeker!
Dirk-P.: Euh... en dat meisjes daarentegen zich 
niet d adelijk  geroepen voelen om zich in 
“vooraanstaande funkties" te manifesteren,
A.V.: Ja, een soort karrièrisme echt.
H.V.E.: Weet je  wat ook nog een probleem is? 
Mannen hebben een veel zwaardere stem dan 
vrouwen, en het lijkt wel o f  ze het daardoor ook 
niet de moeite vinden naar je  te luisteren. In het 
midden van je  zin beginnen ze over je  heen te 
praten en...
D irk-P.: D at is p ertinen t n iet w aar!!!
H.V.E.: Zie je  wel! A lso f je  niks aan hel zeggen 
was! 't ls  altijd, altijd zo. En het gekke is dat we 
blijkbaar wel voorzitter ofzoiets kunnen worden 
als er geen andere kandidaat is. Maar zodra er 
dan een man zich kandidaat stelt, gaat vaak het 
meisje zichzelf terugtrekken, zo van "Doe j i j  dat 
maar, ik zal je  pamfletjes wel uitdelen.". En doet 
ze dat niet, dan wordt ze toch niet verkozen, 
meestal.
A.V.: Wij, als vrouwen, zouden moeten weigeren 
hierin mee te spelen. Stel je  verdorie kandidaat, 
doe je  mond open, spreek! Ga in die raden zitten, 
ga in de verenigingen zitten die je  interesseren, 
studeer wat je  wil studeren, oh jeezus! Je  hebt 
een stem, gebruik ze dan ook!
H.V.E.: Ja! Spreek verdomme, laat degene die het 
wel proberen niet langer alleen staan! Je kan het 
als je  wil, maar doe het!
A.V .: O ntwaak u it j e  hypnose, vecht, lach, 
spring, spreek!!!
(Zo gingen we nog een tijdje door. )

DIT ARTIKEL IS NOG N IET GEDAAN, HET 
IS JOUW  TAAK HET VOORT TE ZETTEN!!:

A.V., Dirk-Peter V., 
Fr.H., Hansje V.E..



4
KULTUURKRANT VZW TREFCENTRUM Y' ISM DIENST KUITUUR

KLA-VIER-EN

* * * * * * * *

EXODE ENSEMBLE

Jonge, klassiekgerichte muziek maakt volop op
mars in deze m onarchie. Onder de pianisten 
geldt Wim M ertens als het schoolvoorbeeld. Een 
wankele positie want de opvolgers dienen zich 
aan. Walter Hus werkt(e) m et Maximalist! en 
W alter Verdin, verzorgde de muziek voor 'Rosas 
danst Rosas' en vormde een schakel van het 
Belgisch Piano K w artet. Daar liep hij Christian 
Leroy, al net zo eigenzinnig en talentvol, tegen 
het lijf. Leroy was en is een wegbereider van 
geïmproviseerde muziek. Tem peramentvolle mu
ziek m et ste rke  contrasten  waarin een quasi- 
to ta le  vrijheid z it vervat. H et tegengewicht 
binnen het ensemble wordt gevormd door cel-

Op donderdag 12 m aart '87 -  21u 
K ultuurkaffee V.U.B.
Toegang gratis

Het Koninginnestuk van de reeks "Kla-Vier-En", 
nl. "RUNDEREN" zal plaatsvinden op woensdag 
25 m aart '87.

listen Ernst Reijseger (NL) en José Bedeur. 
Reijseger z e tte  zijn eerste  passen op de dwars
fluit maar schakelde snel naar de cello over. 
Het achtergronddecor van zijn carrière  werd 
vooral door jazz ingekleurd. Bedeur i$ de nestor 
van het kw artet en kan bijgevolg het verst 
achterom  kijken. Ook zijn wortels liggen in het 
jazzmilieu. Na een lange windstilte keert hij 
terug aan de zijde van Charles Loos en Julverne. 
Momenteel werkt hij vooral m et Leroy samen. 
De confrontatie van de verschillende spelkarak
ters en voedingsbodems wekken een krachtveld 
op waarvan de tribunes door U gevuld worden. 
Hoed U voor hooligans!

Christian Leroy

POEZIE
In de maanden m aart-april komen achtereenvol
gens vijf dichters spreken over eigen werk.
De eerste  twee in deze reeks zijn de volgende

EDDY VAN VLIET

Eddy Van Vliet (1942) koppelt zijn dichterschap 
aan een advocatenjob bij de Antwerpse balie. 
In die stad stond hij mee aan de wieg van de 
Middagen van de Poezie en de Vriendenkring van 
het I.C.C. Tevens werkte hij als redacteur mee 
aan Ruimte, Yang en Kentering.
Werk :
-"Het lid van ik" (1964)
-"Duel" (1967)
-"Colombus tevergeefs" (1969)
-"Van b ittere  tranen, kollebloemen en andere 

blozende droefheden" (1971)
-"De vierschaar" (1973)
Prijzen :
-Reina Prinsen Geerligsprijs (1967)
-de Arkprijs van het Vrije Woord (1969)

Op di. 10 m aart '87 - van 12u to t I3u 
V.U.B. Gebouw C 403 
Toegang gratis

MARCEL OBIAK (1936)

Leraar Hoger Kunstonderwijs 
Werk :
-"Kontrasten" (1959)
-"Myriorama" (1962)
-"Fazen" (1969)
-"Suite" (1980)
Prijzen :
-Prijs provincie Limburg (1960)
-Hendrik Van Veldekeprijs (1961)

Op di. 17 m aart '87 - van I2u to t 13u 
V.U.B. Gebouw C 403 
Toegang gratis

aßv6eCn0iK Xuv^onpO Tu^cJ

VOORDRACHT
VOORDRACHT HEADHUNTING

Executive Search is m eer dan een handel in 
mensen.

DOOR L.J. HANSSENS
CONSULTANT BIJ HET BUREAU MA ES, HANS
SENS, COPS

-Dem ystificatie van wat is Headhunting?
-Hoe gebeurt de procedure?
-Wie kan beroep doen op een E.S.-bureau?

Woe. 11 m aart '87 om 20u30 
Aula V.U.B. Aud-QB

Organisatie: O.S.B. i.s.m. U.P.V.

LITERATUUR
EEN SELECTIE OVER EN VAN 
NEDERLANDSTALIGE ROMANS.

In het kader van deze U.P.V.-reeks komt Walter 
Van den Broeck vertellen over zijn werk: "Tien 
jaar later", "Brief aan Boudewijn", "Groenten uit 
Balen", "Het beleg van Laken"...

Op donderdag 12 m aart '87 - van I4u30 to t 17u 
Galery' V.U.B. (boven Kultuurkaffee)
Inkom: 50/70fr.

DE MOOISTE 
LIEFDESFILMS
"LA PASSION DE JEANNE D'ARC" 
Carl Theodor Dreyer - 1928 - 112'

FILM
KUNSTFILMS VAN DE XXe EEUW

DEEL I :
Een aantal films over schilders 'pur sang'. U it
schieter is "Le Mystère Picasso" van H.G. 
Clouzot: een verfijnd ^getuigenis van de verbijste
rende c rea tiv ite it en v irtuositeit van Picasso. 
Het portret van de Amerikaanse action-painter 
"Jackson Pollock" blijft 30 jaar na datum nog 
fris en overtuigend. De inmiddels beroemde 
fotografie van H. Namuth en de verrassende in
valshoek van waaruit dit document gemaakt werd 
bepalen deze poëtische kortfilm . Twee documen
taires "Malevitch e t  le suprém atisme" (Y.Kovacs) 
en "A propos de G iacometti" (L. Godevais) ronden 
dit deel af.

Dinsdag 10 m aart '87 -  20u 
Aula V.U.B. Aud.Qc 
Inkom: 50fr.

Deel II van de "Kunstfilms van de XXe eeuw" 
zal plaatsvinden op dinsdag 24 m aart.
Organisatie: K.A.T. i.s.m. Dienst Kuituur V.U.B.

TICKET SHOP
Van ma. t.e .m . vrij., van 13u to t 16u kan je 
ticke ts kopen op de Dienst Kuituur v/d V.U.B. 
(naast Kultuurkaffee) voor volgende produkties:

ANCIENNE BELGIQUE:
-woe. 11 m aart: W eather Prophets (concert), 

Grote Zaal
-do. 12 m aart: Wannes van de Velde en het 
Poesjenellentheater /  Water en Wijn /  "Betreft 
Jezus", Bar
-zo. 15 m aart: Spacemen 3 (concert), Kleine 

Zaal
-di. 17, woe. 18 en do. 19 m aart: De Nieuwe 

Snaar "La La", Grote Zaal

BEURSSCHOUWBURG:
Alle tickets -20% voor studenten

O.S.B.:
-do. 26 m aart: Toots Thielemans en Philip 

Catherine, Aud. P.E.Janson, F.D. Rooseveltlaan 
50 te  1000 Brussel. Inkom: 400/500fr.

PSK:
Lidkaarten: 300/500fr.

C .J.P .-kaarten: 250fr.

Het verhaal van Jeanne d 'A rc Is ons bekend. 
Haar passie veel minder. Dreyer zag ze op het 
mysterieuze gelaat van Falconetti en filmde het. 
Stille film m et piano-begeleiding.

Op maandag 9 m aart '87 -  20u30 
Kultuurkaffee V.U.B.
Toegang gratis
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W oensdag 4 m aa r t:

- Ronald Lecourt, J a z z - F u n k ,  om 20 
uur in het Kultuurkaffee

-V o o rd ra c h t :  Filippijnse krisis en de 
revolu tie  door J.M . Sison om 20 u., 
In te rn atio n aa l C entrum , L em m onier- 
laan 171, 100 Brussel. Al wie 60 fr. 
betaalt mag binnen!

D onderdag  5 m aa r t:

- W ie zoek t, d ie  v in d t...d e  PK - 
zoektocht door Brussel! Om 19u. aan de 
Faculty.

- Travestietenkantus, by Jove! Folklore 
Akademie (of wat dacht u) verwacht u 
in de BSG-zaal, om 20u.

V rijd ag  6 m aart:

- G alabals (-ballen?) zijn in trek, de 
laa ts te  tijd !  D itm aal is h e t een 
koproduktie van VRG en FARMA...in de 
Ancienne Belgique!

Z a te rd a g  7 m aa r t:

- In de Ateliers Populaires, Hoogstraat 
88 t.s.: een fu if van het N icaragua  
Komitee Brussel met discobar Hasenfus 
en inkomkaarten van 50 fr. -vanaf 20u.

M aan d ag  9 m a a r t:

- In de reeks De M ooiste Liefdesfilm s:  
(de mooiste? de goedkoopste zeker!) La 
Passion  de Jeanne d ’Arc  van C.T. 
D rey er- g ratis  om 20u30 in h e t 
Kultuurkaffee.

- In het Internationaal Centrum (adres 
zie 4 maart) schetst José Maria Sison 
de Huk-guerilla  op de Filippijnen in 
de periode 1942-1955 . W eer om 20u. 
maar ditmaal is de inkom slechts 30 fr.

D insdag  10 m a a r t:

- Poëzie: Eddy van Vliet spreekt over 
eigen werk in gebouw C403, van 12 tot 
13u.

- TD van Vrij Onderzoek (nét iets 
anders dus) in de BSG-zaal.

- DEBAT Het fa llie t van het industrieel 
beleid? met o.a. Willy Claes. JS-VUB en 
SOLVAY organiseren dit alles in QA of 
QD (of QB, enfin, zoek dat zelf maar 
uit) om 20u.

- Het le  deel van het filmfestival in de 
K A T - re e k s ,  Kunstfilm s van de 20ste 
eeuw , gaat door om 20u. in aula QC.

W oensdag 11 m aa r t:

- Kort & Bondig: PK-industriedag. 

D onderdag  12 m aa r t:

- W alter Van Den Broeck zal zijn stem
banden roeren  in G a le ry ' (boven 
Kultuurkaffee) n.a.v. de literaire reeks 
Schrijvers over hun werk. Vanaf 14u30.

- Informatika: State o f  the Art, Infodag 
door Infogroep in QD vanaf 9u. ZIE OOK 
DE LAATSTE PAGINA.

- Afsluiter van deze infodag vormt de 
film  Star Trek deel 1 (" In d e rd aad , 
Kam iel, da’s den-dien-m et-zijn-oren!), 
ook in de QD.

- Het enige, echte, onovertroffen VRIJ 
PODIUM van de Perskring, in de QAÜ!

- ...gevolgd door een onverm ijdelijke 
TD in de BSG-zaal.

- In het Kultuurkaffee en in de reeks 
K la-V ier-E n:  Exode Ensemble. 21u.!

V rijd a g  13 m a a r t:

- een Deftige Avond...Geef toe dat u 
zulks nooit van GerRom verwacht had!!!

- En j& éii  hoor: een Galabal! Bent u 
van SOLVAY en hebt u geld (is dit geen 
tau to logie?) kunt u gerust naar het 
Sheraton gaan.

M aan d ag  16 m aa r t:

KET'S UP: Opening Fototentoonstelling 
in de B ibliotheek gebouw B&C. Te 
bezichtigen tussen 9 en 21u. tot en met 
20 maart.

BH

Nu Miss Neon 1977, Lillane Vertesaen, nog maar 
pas de laan en gebouw Y' uit Is, en haar biezen 
heeft gepakt (niet Leo, die heeft ze hier 
gelaten!), slaat de Dienst Kuituur de mensheid 
m et een nieuwe tentoonstelling om de oren. Dit
maal Is het de beurt aan de schilderijen van Irma 
Smeets (al denken sommigen dat ze van Plpo de 
Klown zijn!, maar desalniettem in het bekijken 
meer dan waard. Laten we eerst even naar de 
werken boven kijken. Het eerste  wat de onvoor
bereide bezoeker opvalt is de enorme v ita liteit 
die uitgaat van het felle kleurenspektrum dat 
m et zijn vegen en spatten  doet denken aan onze 
goede vrienden de Fauvisten. Nochtans. Bij nader 
toezien zal men merken dat vla een subtiel vor
mend spel bepaalde figuratieve voorstellingen 
worden doorgedrukt. Het doet enigszins denken 
aan de Rus Vasily Kowalskl .*Deze laatste  maakte 
gebruik van een zeer spontane, kwasl woeste 
schildertechniek waarbij hij Impressionistische 
vormen wist om te  vormen to t herkenbare voor
stellingen.
Het eenvoudige m ateriaal (dik papier en veel 
verf) idraagt nog meer bij to t het effek t van 
spontaniteit.
Verschillend hiervan zijn de werken die in het 
KK zelf hangen. Enkele ervan geven de Indruk 
m et "m et voorbedachte rade" vervaardigd te zijn. 
Tevens neemt het glas en de niet erg geslaagde 
belichting de indruk van pop-art-achtlgheid niet 
weg. Toch zijn hier weer de gebruikelijke spatten 
(de vier voornaamste kleuren) vrij overheersend. 
Vooral de bloedrode kleur geeft zowel bij de 
schilderijen beneden als die van boven Indruk van 
Ingehouden wreedheid- Ze bijt u in het oog. Alle 
werken zijn titelloos. Destemeer kan de bezoeker 
zich ten volle inleven In het kunstwerk -het weze 
gezegd- zijn eigen boodschap. Tot 19 m aart ln 

Y' én in het Kultuurkaffee.
'Fablan V.F.

Sneeuwpret.
Wie durft er nog beweren dat de hedendaagse 
jeugd, gedrogeerd door ham burger, cola en 
D allas, geen kreatieve dingen m eer verricht? 
Tijdens de sneeuwval van twee weken geleden 
werd het tegendeel aangetoond, o f was het 
slechts een uiting van de groeiende invloed van 
het II/ . N / .  (het Hoge Noorden)? W ellipht^wilde 
een bende fans van een van de bewoners (CX) van 
de koten tonen wat zij in hem zien (woont daar 
geen SoR-lid?). Of is het een naar de oppervlakte 
geborrelde frustratie van één van de mannelijke 
bewoners? Maar wat moeten de ouders nu wel 
denken die in het weekend hun zoon/dochter 
kwamen bezoeken? W at jam m er dat staat» 
secretaris Dem eester dit niet gezien heeft, dan 
had ze bij wijze van AIDSpreventievoorlichting 
er een reuzecondoom kunnen rondbreien.
Ook elders op de campus sloegen de v e t  
schrikkelijke sneeuwkneders toe, en wel met een 
iets minder obsceen, alhoewel, die wortel aan de 
onderkant, paard.
Er zit nog verborgen beeldend talent onder de 
studenten, de taak van D ienst Kuituur om het 
vlug te vinden voor het wordt gerekupereerd 
door de wetenschap!

BH

D insdag 17 m aa r t:

- Durf nooit tegen UCOV "Universitair 
Centrum voor OorlogsVoering" zeggen!! 
Hoedanook, UCOV en VO geven een 
Vredesfuif!

- Om 13u. loopt u veel kans in 1F004 
een algem ene vergadering  van de 
Infogroep te storen. Tenzij je  er moet 
zijn, natuurlijk.

- Poëzie: M arcel Obiak spreekt over 
eigen werk, van 12 tot 13u. in C403.

-KET'S UP: L iteratuurlezing en kleine 
boekenbeurs in Galery'. Inkom 120 fr.

- K E T'S  UP: Film  van Francis Ford 
Coppens, eh Coppola in de QB-20u30.

W oensdag  18 m a a r t:

- KET'S UP: M inifoot Championship in 
gebouw L, oude zaal L1.L2L3. H4. 14u.

- KET'S UP: In de aula QA om 20u30: 
theater A L  E X  door de theatergroep 
Promski. Inkom 50/150 fr.

- En weeral eens KET'S UP: DADA-fuif 
in de BSG-zaal. Kaarten 40/60 fr.

THE STYLE COUNCIL TE BRUSSEL

Eindelijk eens iemand  
met STIJL!!!
THE STYLE COUNCIL was één van de eerste 
blanke groepjes die participeerden  aan een 
nieuwe soul/jazz revival. Nadat Paul Weller, die 
door de B ritse pers werd u itgeroepen als 
w o o rd v o e rd e r  v an  een  g e n e ra t ie ,  de 
legendarische rockgroep The Jam  had ontbonden, 
richtte hij met Mick Talbot (ex-Dexy's Midnight 
Runners) The Style Council op.
Oorspronkelijk bedoeld als een groep waarin 
naast W eller en Talbot ook ander muzikaal 
talent als losse medewerkers aan bod kon komen 
(onderandere T racey  Thorn en D.C. Lee), 
v e rw ie rf  The S ty le  C ouncil in te rnationale  
bekendheid met de uitstekende LP Café Bleu. 
Uit die LP haalden My Ever Changing Moods en 
You're The Best Thing moeiteloos de charts. De 
belangstelling van het muziekminnende publiek 
werd ook verder gewekt met elpees als O u r  
Favorite Shop, Home and Abroad  en de laatste 
The Cost o f  Loving. Andere songs van de heren 
Talbot en W eller die u ongetwijfeld wel al eens 
op de radio zult gehoord hebben zijn: Long Hot 
Summer, Shout to the Top, Boy Cried W olf en 
recentelijk l t  didn't matter.
Dat Paul Weller een geëngageerd mens is, wisten 
wij al vanaf zijn periode met the Jam, maar ook 
met The Style Council werd af en toe eens scherp 
u itgehaald  naar onderandere  het Thatcher- 
regime. W eller was bovendien samen met Billy 
Bragg één van de grijze hersenmassa's achter het 
Red W edge in itia tie f. Red W edge is een 
vereniging van Britse rockartiesten (o.a. ook The 
Communards, D.C. Lee, Sade, Johnny “Smiths” 
M arr en Heaven 17) die links en vooral dan 
Labour bij de jongeren populair wil maken. Red 
Wedge organiseerde vorig jaa r  in Engeland 
enkele konserten die over het Kanaal n iet 
onopgemerkt bleven.
The Style Council zelf heb ik ooit op T/W editie 
85 gezien. Het was een eerder mat konsert dat 
zeker niet tot de hoogtepunten van tien jaar T/W 
behoorde. M aar een grote festivalw eide is 
w aarschijnlijk niet de ideale plaats voor het 
soort van subtiele muziek dat The Style Council 
sp eelt. The S ty le  C ou n cil zal u , als  
m u ziek lie fh eb b er m et een  goede sm aak, 
binnenkort in Brussel vast niet ontgoochelen.
T h e  S ty le  C o u n c il  z a l op  8 m a a r t  
o p t r e d e n  in  h e t  K o n in k l i jk  C i r k u s ,  
B ru ssel.

M.S.

UB
D e  M o e i a l !

Redaktie: Pleinlaan 2 
Gebouw Y'
1050 Brussel 
Tel: 02/ 641 23 38 

V.U. Bart Henckaerts 
Steenweg 75 
3610 Diepenbeek 

Medewerkers: Bart Henckaerts, 
Dirk-Peter Dodo, An Aapjes, 
Dag Zeehondje, Saskia Ponytje, 
Frank Konijn, Peter Poes, Ann 
Van Antilope, Karen Kavia, Pluk 
Pissebed, Herman Hert, Marnix 
Marter, Nathalie Nijlpaard, 
Moniek Schaap, Katrien Kangoe
roe, Geert Geit.
ln samenwerking met BSG, VO 
en Dienst Kuituur.
Abonnement: 150 fr. 
Steunabonnement: 500 fr. 
Rekeningnr.: 001-1386975-48

TEMTCDONSTELLMG
9 to t  29 m a a r t :  H u g o  C la u s  M u sée  
i m a g in a ir e  in het PvSK. Het doel van deze 
ten toonstelling is Vlaanderen eens een ander 
aspekt van deze alomgeprezen auteur te laten 
kennen: het naschilderen  en natekenen van 
bekende w erken  u it de k unstgesch ieden is, 
telkens begeleid door poëtisch kommentaar.

BALLET
“Dance Company” door Martha Graham, Maandag 
9 maart om 20u30 in het PvSK. 550/1200 fr. 
Exclusief!!

Van 7 tot 15 maart in het Rogiercentrum; inkom 
80 fr. Hou er wel rekening mee dat je  er te 
maken krijgt met voornam elijk Franstalig werk. 
Toch is ook de Nederlandstalige kollektie niet te 
versmaden met maar liefst 40.000 titels die men 
nergens anders te zien krijgt.

TMEATEM
Oidipous in het BKT, Kapellemarkt 8 te Brussel, 
op 7 en 8, 11-15, 18-22, 25-29 maart; 180 fr.

Hoe absurd is de kelder van kuituur in het KVS 
tot 15 maart. Reservaties 217.69.37.

Lala van De Nieuwe Snaar in de Ancienne 
Belgique op 17, 18 en 19 maart. Dit stuk biedt 
sym fonische slapstick , verassend v arié té  en 
polyfoon plezier.

LUNCIHIVOOIRSTEILILINGEN IN MET

Mijne Wissel ligt goed, maar hij komt niet door 
van en door Ugo Prinsen op dinsdag 3 maart om 
12u40; inkom 50 fr.

Herz und Schmerz met een aaneenschakeling van 
bekende m uzikale them ata u it  het lyrische 
reperto ire  + h a rts to ch te lijk e  elem enten uit 
bekende opera's. D it stuk is een meesterlijke 
kreatie op de grens tussen recital, toneel, dans 
en perform ance. Een eigenw ijze, orig inele  
mini-opera.

H.S.

Ket's up.
Op aanvraag van “Jeugd en Stad” werd een 
werkgroep “Jeugd in de G rootstad” opgericht 
door de 1° licentie sociaal kulturele agogiek. 
i.s.m . Trefcentrum  Y ’ en de D ienst K uituur 
organiseren wij een projektweek (16-20 maart) 
onder het logo KET'S UP waarin de problematiek 
aan bod zal komen waar de KET'S (jongeren) mee 
te kampen hebben. Om deze brok niet te zwaar 
op jullie maag te laten liggen, wordt het geheel 
overgoten met een kultureel sausje.

Hoe ziet deze week eruit?

We starten op maandag 16 maart met de opening 
van onze fototentoonstelling om 19 u. Gewapend 
met een camera trokken enkele dapperen voor 
ons het getto van Brussel in. Wat zij daar zagen 
en vastlegden, kan je  de hele week komen 
bekijken in de bibliotheek H&S.
D insdagnam iddag kom en auteurs van jeu g d  
boeken aan het woord tijdens een lezing in 
Gallery’ boven het Kultuurkaffee, vanaf 14 u. 
Aanwezig zullen zijn: M ireille Cottenjé, Maria 
H eylen , K arei V erley en , C h ristian -A d o lp h  
W auters en Liva W illem s (inkom  120 fr.). 
Dinsdagavond wordt filmavond met een niet te 
missen film  van Francis Ford Coppola in Qb 
vanaf 20 u.
W oensdagnam iddag zal de KK-ploeg onze eer 
verdedigen tijdens het M INIFOOTCHAM PION 
SHIP tussen  de ploegen van verschillende 
jeugdhuizen. W at de trofee inhoudt, verklappen 
we nog niet maar het heeft te maken met de Rode 
Duivels! Supporters op post dus want de schorre 
kelen worden worden nadien verzacht in het KK. 
Tot 20u30, want dan trekken we allen naar de 
aula voor een avondje theater nl. “Alex” door 
theatergroep  Prom ski. V anaf 23u. gaan we 
swingend de nacht in op de DADA-fuif in de 
alom bekende BSG-zaal. Een korte nachtrust is 
ons slechts gegund want donderdag start om 
9u30 in de aula een colloquium waar theoretici 
en mensen u it de praktijk  met eikaars visie
i.v.m . de jeugdproblem atieken  geconfronteerd 
w orden . E en  in te rn a tio n a le  b e u rs  w aar 
jeu g d p ro jek te n  u it b in n en - en bu iten lan d  
getoond worden is diezelfde dag doorlopend te 
bezichtigen. We beëindigen deze dag relaxerend 
in de aula Qb met een film om 20 u.
Vrijdag rusten we uit tot 21 u. om krachten te 
verzam elen voor het spetterende opiitUen van 
“The W ild Ones” en “Nitti g ritti” tijdens onze 
KET'S UP-FINISH PARTY in het KK.
Voor elk wat wils dus, een reden temeer om ons 
met jullie aanwezigheid te vereren!
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I F n i t L
Er kan wal mislopen met zo'n Moeial. Het staat 
natuurlijk wel modern van daar de computer de 
schuld van te geven, de ideale zondebok, 
protesteert nooit. “Ja, in het artikel op de eerste 
pagina, ‘Studenten gekloot te B .' en het artikel 
over het VUB-magazine in de vorige Moeial 
stonden de stukken tekst kriskras door elkaar 
zodat ze kwasi onleesbaar waren, maar terwijl ik 
op het scherm ‘copy’ koos deed de computer ‘cut’ 
en het P agem aker-program m a zette in dat 
vierkantje een ‘#’ i.p.v. een ‘+’, bovendien werkt 
de division layout van M S-Word niet tegoei.” 
Nee, stop hierm ee, er scheelt niets aan de 
computer. Wij biechten op, die misplakkingen in 
M oeial nr. 10 z ijn  te w ijten  aan louter 
menselijke fouten zoals daar zijn, teveel cola 
gedronken, teveel m et T ipp-ex  gew erkt en 
bovendien te laat doorgew erkt en de avond 
daarvoor ook al zo laat in  het Kultuurkaffee 
g e h a n g en . D ie z e lfd e  o o rz a k e n  d r ijv e n  
M oeialm edewerkers ook to t het plaatsen van 
allerle i schunnigheden in de inhoudsopgave. 
Niet dat wij daar niet tegen kunnen, verre van, 
maar sommige lezers vonden het te grof “wat als 
mijn moeder zo'n M oeial in handen krijg t?”. 
Gelieve de verontschuldigingen van onze Tipp-ex 
junkie aan uw moeder over te maken. Niet alleen 
de redaktie maakt fouten, ook de drukker. Hij 
plakt nam elijk  de fo to 's, na ze te hebben 
gerasterd, op hun plaats. Niet zo in Moeial 10. 
De man op pagina 3 is Jean Renneboog, heeft 
niets met het zelfstudiecentrum te maken maar 
is wel voorzitter van de onderzoeksraad en de 
mensen op pagina 6 zijn de medewerkers (rechts 
Henri Eisendrath) van het zelfstudiecentrum  en 
hebben niet zoveel met de onderzoeksraad te 
maken. Niet meteen onze schuld maar toch sorry 
dames en heren.
Overigens kunnen we niet alleen de layoutfouten 
aan de computer wijten, voortaan moeten we op 
de red ak tiev e rg ad erin g en  noo it m eer een 
beschuldigende vinger opsteken omdat de helft 
van de abonnementen weer niet verstuurd is en 
de andere helft naar een verkeerd adres, “fout in 
de computer” roepen wij in koor al weten we 
goed dat x per ongeluk de listing met adressen

in de vuilbak heeft gekieperd.
Nu we het toch hebben over wat er zoal fout loopt 
op de VUB, er is nog meer. Neem nu het 
restaurant, m eer bepaald zijn groenteschotels. 
Ongeveer 1 kans op 20 om er één van 10 fr aan te 
treffen, en vanaf halféén worden die van 20 fr 
ook zeldzaam. En wanneer wordt die pedaal van 
de w aterverdeelautom aat nu eens hersteld , en 
waar blijft het hardgekookt ei bij het ontbijt?

BH

en d i t  z ijn  de m ed ew erkers  van h e t  
i e l / s t u d i e c e n t r u m  v a n  d e  f a k u l t e i t  
w eten sch a p p en .

SJERP
Zoals elke instelling die zichzelf en haar maatschappelijke taak waa? 
deert, heeft ook de VUB een eigen universitair konsultatiecentrum. Zit je 
als student met Sociale, Juridische of Relationele Problemen, dan kan je 
daar terecht, bij SJERP dus, aan de achterzijde van gebouw Y. Sjerp is een 
team van psychologen, juristen en artsen, maar eigenlijk heten de 
medewerkers gewoon An Breywaeys, Elly Van Assche, Annie Segers, 
Leen Lefever, An Verougstraete en Chris Debruyne. Toevallig allemaal 
vrouwen.
Bij de psychologen onder hen kan je terecht met je door jou als 
merkwaardig beschouwde hersenkronkels rond je lief, je ouders envan- 
diedingenweetjewel. Een juridisch raadgeefster maakt je wegwijs in je 
huurkontrakt en ander wettelijk latijn waar je mee zit. Terwijl de artsen 
van Sjerp zich toespitsen op gynekologisch en andrologisch onderzoek, 
m.a.w. jongens en meisjes die hun kruis en regionen moeten laten 
nazien. Strikt gezien definiëren ze zich los van de bekende 
Geneeskundige Dienst en het Gezondheidscentrum, het kotje daarnaast. 
Hoe dat precies in elkaar zit en nog veel meer lees je in dit interview dat 
De Moeial had met Sjerpsters Elly Van Assche en An Breywaeys. Tenzij 
dat u geen bal scheelt, al zou ik daar maar niet zo zeker van zijn, morgen 
jeukt het misschien wel bij Ui

seksualiteit, eenzaamheid.
DM: Wat soort oplossingen kan je  die mensen 
aanbieden. Jullie streven toch niet naar een 
'modelstudent'?
A.B: We schuiven de m ensen zeker geen 
standaardalternatieven in de schoenen. W at we 
hen aanbieden kan eigenlijk vanalles zijn.
DM: Je vertrekt vanuit hel individuele geval?
A.B: Een goeie analyse maken van het specifieke 
probleem  is natuurlijk  steeds belangrijk . In 
samenspraak met de kliënt wordt er gezocht hoe 
men de problemen het best kan verhelpen. Je 
kan de kliënt niet iets opleggen, dat lukt toch 
niet.
E .V.A: M aar e r  z ijn  wel een heel aantal 
studenten die met de zelfde m oeilijkheden 
z itten , b ijv o o rb ee ld  k o n sen tra tie sto o rn issen . 
Aan hen kunnen wij wel vaste schem a's en 
oefeningen aanbieden . W e geven hen ook 
opdrachten. M aar in zo'n geval werken wij 
natuurlijk samen met de Dienst Studieadvies.

populatie exakt geïnformeerd werd zodat ze niet 
mee zouden vervallen in de angstpsychose en 
a lle rle i inadekw ate  a ttitu d es  zouden gaan 
ontw ikkelen. In januari 1986 werd e r een 
infomiddag georganiseerd met mensen waarvan 
we dachten dat ze het meeste over dit onderwerp 
te vertellen hadden, specialisten terzake. Wij 
gaven daarop een vervolg met het bekendmaken 
van minder populaire voorbehoedsm iddelen, o.a. 
het kondoom, als goed beschermm iddel tegen 
s e k su e e l  o v e r d r a a g b a r e  a a n d o e n in g e n .  
V erder w erden telefoonnum m ers van AIDS- 
hulpcentra bekendgem aakt en folders terzake 
verspreid. Op dit moment starten we opnieuw 
zo'n k o n d o o m a k t i e .  We wensen deze aktie 
bekend te maken via De Moeial enerzijds en via 
een eigen kampagnevoering anderzijds. De aktie 
heet SO S SO A (se k su e e l o v e rd r a a g b a re  
a a n d o e n i n g e n ) .  In de studentenbevolk ing  
krijgen wij met nogal wat infekties te maken. 
Het is immers een jonge bevolking, de mensen

D it is d u s  P ro fesso r  R e n n eb o o g , voor
z itte r  van de onderzoeksraad.

Elly V an A ssche: S tru k tu ree l hebben wij 
inderdaad weinig met de Geneeskundige Dienst 
te maken. De Geneeskundige Dienst valt onder de 
zuil van het Gezondheidscentrum , en wij zitten 
binnen de Sociale Sektor. De VUB heeft ooit die 
groepen van diensten gekreëerd. M isschien was 
dat geen al te beste keuze, er zijn inderdaad 
zaken die wij behandelen die nauw bij elkaar 
aanleunen.
De M oeial: Z ijn  er studenten die b ij beide 
diensten aankloppen ?
E.V.A.: Op medisch vlak is dat zeker het geval. 
Studenten hebben kennis gemaakt met de artsen 
van de Geneeskundige Dienst door het verplichte 
medische onderzoek in eerste Kan. Zij keren 
naar die dokters terug, bijvoorbeeld voor het 
bekomen van voorschriften voor anti-konseptie. 
M aar a ls  er een be langrijke gynekologische 
infektie wordt opgelopen, komen ze dan weer bij 
Sjerp terecht.
DM: Jullie hebben ook een kliënteel buiten de 
VUB heb ik begrepen.
E.V.A.:Vóór 1977 was Sjerp een vzw. die zich in 
de eerste  p laa ts , b ijn a  u its lu iten d , op de 
studenten richtte. In 1977 hebben wij als één 
van de beleidsopties laten goedkeuren dat we 
ons ook open gingen stellen voor de Brusselse, of 
de Vlaamse bevolking. D oor onze 'te rre in u ü  
breiding ' en onze bekendm akingsakties hebben 
wij veel externen kunnen kontakteren. Van onze 
konsultaties wordt nu door zo'n 60% externen 
g e b ru ik  g e m a a k t,  jo n g e re n  z o w e l a ls  
volw assenen, tegenover 40%  in ternen , zowel
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personeel als studenten. Voor de gynekologische 
konsultaties lig t het wat anders, daar zijn de 
studenten weer de grootste groep gebruikers.
De Moeial: Wie spijst de kassa? Dat is toch niet 
de VUB allen?
E .V .A .:  D a t is  h e t m in is te r ie  v an  
V olksgezondheid, en gedeeltelijk  ook de SoR. 
Studenten van de VUB kunnen h ier dan ook 
kosteloos op konsultatie komen. Zij betalen geen 
Rem-geld, de SoR past dat bij.
DM: Ziet de financiële toestand voor ju llie  dienst 
er rooskleurig uit?
E.V.A.: Ja, wij verwachten toch geen problemen 
van die kant.
DM: Kunnen ju ll ie  je  onafhankelijkheid  wel 
vrijwaren als je  toch voor een groot stuk van het 
ministerie afhankelijk blijft? Bijvoorbeeld in de 
hele abortus-affaire?
E.V.A.: M oest het m inisterie weten dat er hier 
abo rtu ssen  u itgevoerd  zouden w orden, dan 
konden wij onze subsidie wel vergeten. Maar 
h ier gebeuren geen abortussen. De Raad van 
Beheer heeft ooit beslist dat abortussen enkel in 
het A kadem isch  Z iekenhu is m ogen w orden 
uitgevoerd. Met alle gevolgen van dien hé. Vorige 
week heeft men er nog dossiers in beslag 
genomen, en een tijd je  daarvóór ook. Er is 
w erkelijk  een aaneenschakeling van processen 
tegen dokter Ami en zijn medewerkers.
Als de w etgeving  over abortus zou worden 
aangepast o f versoepeld, dan zou zo'n ingreep

ook hier kunnen, misschien zou dat zelfs beter 
zijn. Ik vind dat wij die verantwoordelijkheid in 
dat geval moeten nemen. Het is eigenlijk een 
kleine m edische ingreep, en het zijn vooral de 
vóór- en nabegeleiding die daarbij belangrijk 
zijn . Zo'n psycho-sociale begeleiding zouden wij 
hier zeker kunnen geven.
DM: H ebben ju ll ie  vaak m et ongew enste  
zw angerschappen  te m aken, a ls  het over  
studenten gaat?
E.V.A.: Het aantal VUB-studenten daarin is zeer 
klein. In hun vooropleiding werden zij immers 
allen wel ingelicht, wat nog niet wil zeggen dat 
zij n ie t m et v oorbehoedsm iddelen  zouden 
knoeien. Zij weten toch beter wat hen te doen 
staat als zij een onbeschermde koïtus hebben 
gehad. Ze wachten meestal niet tot er 8 weken 
later een abortus moet worden uitgevoerd. We 
krijgen veeleer te doen met externe groepen die 
niet zo gem akkelijk  aan voorbehoedsm iddelen 
kunnen geraken , d ie n iet over de nodige 
informatie beschikken, en dergelijke.
Toch lijkt het mij alsof er ook nog op de VUB een 
tendens b estaa t die ste lt dat voorbehoeds
middelen een vrouwenzaak blijven en dat zfj dan 
maar de verantwoordelijkheid moeten opnemen. 
Anderzijds kan je bij de medische konsultaties 
van Sjerp ook voor een zwangerschapsbegelciding 
terecht. Een hele groep zwangere vrouwen komt 
h ierheen  voor hun begeleid ing , wij werken 
daarvoor samen met een kinesiterapeut. Onze 
m edische hulpverlen ing  is er niet enkel ter 
preventie van zwangerschappen. Verder is er ook 
het opsporen en de behandeling van seksueel 
overdraagbare aandoeningen. Het psychologen 
team biedt ook hulp voor de behandeling van 
seksuele moeilijkheden.
DM: Vinden ju llie  niet dat Sjerp minder goed 
bekend is onder de studentenbevolking? De 
studenten  stappen blijkbaar veel gem akkelijk  
’hiernaast’ (de Geneeskundige dienst) binnen als 
zij met pronbemen zitten.
E.V.A.: De toegangsdrempel naar een arts lijkt 
inderdaad kleiner te z ijn  dan die naar de 
psychoterapeut.
An Breywaeys: Stelde je  die vraag alleen over de 
medische konsultaties van Sjerp?
DM: Nee, over de dienst in het algemeen.
E.V.A.: Als we het nu hebben over relationele of 
em otionele m oeilijkheden, dan merken we dat 
een deel van de kliënten rechtstreeks met onze 
dienst een afspraak maken, maar er zijn er heel 
wat die pas na een bezoek bij de arts over die 
problem en beginnen te praten. Dat is een 
algem een verschijnsel. In de huisartsenpraktijk 
stel je  vast dat een enorm deel van de problemen 
waarmee zij gekonfronteerd worden helem aal 
geen m edische k lachten  z ijn , m aar psycho
logische m oeilijkheden, seksuele problemen, en 
dergelijke.
M aar nu denk ik toen aai studenten die met 
ju rid isch e  problem en rond hun kot z itten  
rechtstreeks naar ons toekomen.
DM: Daarvoor is er ook geen alternatief.
A.B: Het lijkt mij ook eenvoudiger voor de 
studenten om voor medische problemen naar de 
Geneeskundige Dienst te gaan. Op Sjerp werken 
wij alleen op afspraak. Deze dienst heeft
ook de naam 'gynekologische en andrologische 
konsultatie', dus als je  hierheen komt dan krijg 
je  b lijkbaar m eteen het etiket 'ik  heb een 
probleem dat m et seks o f relaties te maken 
heeft'. Je merkt dat ook wanneer je de mensen in 
de wachtzaal ziet zitten. Naar een psycholoog 
komen is nog altijd niet van zelf sprekend, die 
drempel ligt nog steeds tamelijk hoog.

PSYCHO
DM: Met welk soort van problemen stappen VUB- 
studenten naar de Sjerp-psycholoog.
A.B: M eestal heeft dat wel op één of andere 
manier te maken met 'levensfazeproblem atiek'. 
H ierm ee bedoel ik dan studenten  die het 
moeilijk hebben om de overgang te maken van 
kind naar volw assene, m et het n iet kunnen 
aangaan van relaties, problem en met de eigen

Wij streven zeker niet naar een m odel, geen 
model van gezondheid, van norm aal-zijn. We 
richten ons naar de specifieke eisen van de 
kliënt.
A.B.: We zullen ook nooit de ouders van de 
kliënt bij het probleem betrekken als hij of zij 
dat niet wil, hoe erg het probleem ook is. Dat is 
een uitgangspunt.

AIDS
DM: Er staat bij jullie nu een aktie rond AIDS 
op het programma?
E.V.A.: Ja, in het kader van de preventietaktiek 
bij sjerp is AIDS voor ons natuurlijk altijd een 
onderwerp van grote bekommernis geweest. We 
doen daar al een tijdje allerlei akties rond. 
Vorig jaar zijn we daar op de VUB met gestart. 
Er was toen zo een golf van informatie rond AIDS 
in de media, iedereen dacht er over na en er was 
zelfs een angstpsychose aan het groeien. Nu, wij 
vonden het belangrijk  dat de s tuden ten

houden het niet altijd op één seksuele partner. 
Som m igen hebben nu eens een langdurige 
re la tie , dan w eer eens v ersch illende losse 
kontakten... Het maakt dat deze populatie extra- 
gevoelig is voor S O A .  En daar is maar één 
m iddel teg en , v rijen  m et een  kondoom . 
Konkreet zullen we proberen om gedurende een 
b eperk te  periode de kondoom s gratis  te 
verdelen.
DM: Hoe zal Sjerp dat konkreet aanpakken?
E.V.A.: Wel, telkens als er iemand het komt 
vragen krijgt die er twee mee. TWEE EN NIET  
MEER! We w illen  geen zw arthandel doen 
ontstaan door iemand ineens een hele doos mee 
te geven die hij dan verder stiekem  zou 
verkopen. Ze zijn bestemd voor eigen gebruik. 
DM: Misschien veran dert er dan meteen iets aan 
de nu b esta a n d e  a t ti tu d e  a ls  zo u d en  
voorbehoedsm iddelen enkel vrouwenaangelegen- 
heden zijn?
E.V.A.: M aar misschien ook niet, en zijn het nu 
de vrouwen die kondooms meenemen.
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DM; H eeft u nog van die voorstellen rond de 
AID S -problem atiek?
E.V.A.: We gaan ook samenwerken met UCOV 
voor de opvang van de groep buitenlandse 
studenten die zeer ongerust zijn. M aar we 
zullen ook de goede folders die gemaakt werden 
vanuit het S taatsekretariaat voor V olksgezond 
heid h ier op de kampus verspreiden. Het feit 
dat die folders op deze Dienst verkrijgbaar zijn 
is niet genoeg, ze moeten op heel de kampus te 
vinden zijn. We rekenen daarvoor ook een stuk 
op jullie.
DM: W aarvan akte. Denken ju llie  je  bij deze 
k a m p a g n e  m ee te la ten  s le p e n  in  de 
m o ra a lp re d ik e r ij  d ie  rond A ID S -p re ve n tie  
hangt? Ik denk dat ju llie  struktuur van een 
M edisch-psychologische begeleiding zich daar 
wel toe leent.
E.V.A.: Wij zullen zeker de weg niet volgen van 
die personen die beweren dat men zich tot 
exklusieve seksuele kontakten moet beperken en 
geen koïtus meer mag hebben. Ik denk dat dat 
dwaas is. Het leidt ook niet tot een oplossing. 
M aar er zijn een aantal heel andere zaken die 
men moet vermijden. Een van de motieven voor 
het organiseren  van deze kampagne is ju ist 
ervoor te zorgen dat de studenten zich niet laten 
m eeslepen in de algehele hysterie, namelijk 
door hen de ju iste  inform atie te verstrekken. 
Ook om zeer zwaar diskrim inerend gedrag te 
voorkom en naar hom ofielen, druggebruikers en 
zw a rte n  toe. W ant veel e rg e r dan die 
m oraalridders vind ik de hernieuwde agressie 
tegenover hom ofielen , zw arten en druggebrut 
kers tengevolge van het fenomeen AIDS en wat 
men erover meent te weten.
DM: Ja, het vormt volgens mij meer een motor 
voor tu t  reeds aanwezige, latente rascisme van 
doorsnee Belgen.
E .V .A .: Toen AIDS pas opdook vorm den 
h o m o f ie le n ,  z w a r te n  en  d ru g g e b ru ik e rs  
inderdaad de risikogroepen. M aar ondertussen 
w eten we dat heteroseksuelen het net zo goed 
ku n n en  k rijg e n . E r z ijn  geen  specifieke  
ris ik o g ro ep en  m eer, we lopen allem aal het 
risiko.
DM: M et de informatieverstrekking rond AIDS 
gaat veel verwarring gepaard. Ten eerste omdat 
nogal wat resultaten van onderzoeken voorbarig 
bekendgemaakt worden. Ten tweede omdat er 
m et de hele aandoening een farm aceutische  
komm ercie op gang is gekomen die al even 
voorbarig viktorie kraaien b ij het m inste teken 
van beterschap in de onwetendheid. Hoe halen 
ju llie  uil dat kluwen betrouwbare informatie?
E .V .A .: Van die instan ties z ijn  we zeker 
helem aal onafhankelijk. M omenteel krijgen we 
vooral informatie van Sabine Lauwers uit het AZ, 
als diensthoofd m ikrobiologie is zij deskundige 
terzake. Ze kan er ook niet verdacht van worden 
enige am bities te hebben om als eerste hét 
geneesm iddel te vinden o f wat dan ook. We 
moeten niet op kranten terugvallen die artikels 
m aken als "H et m id d e l tegen  A ID S ."  We 
zoeken onze informatie niet in die sektor.

Beste lezer, als het jeukt, weet dan ook waar u 
moet krabben. De Dienst Sjerp bevindt zich aan 
de achterzijde van gebouw Y. U kan er alle 
weekdagen terecht.

II Cattivo en AV

O H  N O !!!!
riep hij uit en beukte zijn 
hoofd tegen het monitor- 
scherm .. .
W at een  m ens n ie t lijd en  kan! S teeds 
u itgefoeterd worden omdat je  artikel nooit op 
tijd binnen is, en nooit die grote stap naar de 
tekstverw erker durven maken... W anneer je dan 
eindelijk  je  inform atikafobie overw onnen hebt 
en eindelijk je  artikel op komputer durft tijpen, 
krijg je dit voor: verkeerd gesaved en f lo e p s ,  wég 
artikel. Een nachtmerrie.
De enige oplossing om niet helem éil door te 
slaan is je  e r gewoon niets m eer van aan te 
trekken . D at d ach t één on ze r red ak teu rs  
a lleszins, en hij heeft er inderdaad geen last 
m eer van. M aar ik  zit hier nu met een stapel vrij 
o n leesb a re  m an u sk rip te n  en k lad p a p ie re n , 
w aaruit een leesbaar artikel gedistilleerd zou 
moeten worden. Over de laatste SoR dan nog wel.

Hoewel ik nooit één vergadering heb bijgewoond, 
weet ik uit betrouwbare bron dat de SoR van 12 
februari a) véél te rum oerig was om dat de 
nieuwe leden “in al hun enthousiasme vergaten 
dat de elementaire beleefdheid o.a. inhoudt dat 
je  de anderen eerst laat uitspreken.” W aardoor 
de kersverse voorzitter Geert Deruyck een gratis 
kursus timmeren heeft gekregen. Gehoord, heren 
neofieten? En dan hebben jullie nog geluk dat hij 
niet met h a m erslin g eren  begonnen isü 
En b) weeral n iet werd bijgewoond door de 
k oörd in a to r, d ie  v o o r-d e -zo v ee ls te -k ee r z ijn  
kat(er?) had gestuurd. Volgende keer een bank 
achteruit en géén kus van Geert, Laveyt!

M aar goed, de SoR dus. Het ging onderm eer 
hierover:

Afficheborden
Dat zijn die houten panelen die men overal op de 
kampus aantreft en die bedoeld zijn om de 
w ildgroei van affiches in te dijken. De SoR 
overwoog om die ook aan te brengen op de 
gebouwen Y en Y'. Het lijkt inderdaad dat deze 
gebouwen dagelijks beplakt worden met enkele 
loofbossen papier.

'  O Brussel, o 
Ik min u zo
D a t kan ik n ie t verte llen  
M aar vind. h e t schoon  
M ijn eerbetoon  
Eens aan u voor te stellen  
G ij hebt een club  
G enaam d de VUB 
W aar lieden  gaan studeren  
M aar w a a r een man 
Zo nu en dan
E ens w a t m ag kw inkeleren  
D aarom  b e tra d  ik zeer  verb lijd  
D e Vrije U niversite it.'

( D rs. P .)

O ndanks de overw eldigende opkom st ( zo'n 
zeventig man in QA ) hebben uw reporters 
M oeialsters nog een plaats op de eerste rij 
kunnen bemachtigen. Gelukkig dat er toch nog ( 
zev en tig !!!!!!!!!!!) kultuurm innaars (en -sters, 
voor de feministen onder ons,) in deze wereld 
van h a m b u rg e r-u it-d e -m u u r-k u ltu u r bestaan . 
Na het w erkelijk  schitterende optreden van 
Drs.P, zijn vleugel en zijn fluitje (je hebt wat 
gemist!), en bekomen van de emoties die de 
droevige geschiedenis van de sla bij ons opriep, 
togen wij 'heen en weer' naar de kleedkamer.

D.M: op Uw vrijblijvende programma staan een 
aantal Kroatische Liederen. U bent vanavond wel 
heel vrijblijvend geweest, want van de negen 
hebben we d'r geen één gehoord!
DRS. P: hoho, dat is een m ystificatie. Mijn 
impressario wilde graag dat ik hem eens een 
programmalijstje gaf. Toen heb ik daar volkomen 
onwaarschijnlijke nummers op gezet.
D .M : v a n d a a r  d u s  d a t 'w i jz ig in g e n  
voorbehouden'...
DRS. P: Juist ja, maar die wijzigingen staan dus 
al vast. V andaar ook die "negen Kroatische 
Liederen'. Er zijn inderdaad wel eens dames en 
heren die na afloop komen vertellen dat ze die 
liedjes hebben gemist.
D.M: slik...........
DRS. P: De W aanzin-aria is mij ook niet in de 
mond bestorven. Enfin, kortom, dit is allemaal 
verzinsel.
D.M: U draagt praktisch nooit gedichten voor. 
Zingt u dan liever voor publiek?
DRS. P: o, gedichten voorlezen, dat doe ik 
buitengewoon ongaarne, o f het zou moeten zijn 
als ik een causerie houd over versvormen. Wat 
mij dikwijls gebeurt voor scholen, neerlandici of 
andere geïnteresseerden. Ja, dat is dan veel 
meer praktikum dan schoonheidsbeleving....

D.M: treedt u veel op in België?
DRS.P: eh, toch zeker wel eens per maand.
D.M: is er voor u een merkbaar verschil tussen 
België en Nederland?
DRS. P: Nou, de toplaag van het Belgische 
publiek ( dat zijn er buiten ons dus achtenzestig
- ND & MK ) dat zijn de mensen waarop ik kan 
rekenen. Ze zijn vrij goed op de hoogte van wat 
zich in N ederland afspeelt, ze zullen niet 
vreemd opkijken als ik verwijs naar Nederlandse 
namen, lieden o f situaties. In het algemeen 
ontmoet ik hier geen beteuterd onbegrip.

M aar. Zulke borden  zouden wel 40.000 fr. 
kosten, dus...
Bovendien werd geopperd dat op de rest van de 
kampus de discipline toch niet opgebracht wordt 
om óp die borden te afficheren. Hierop kwam 
echter de melding dat er dagelijks iemand rond 
gaat die de foutgeplakte affiches verwijdert, dus 
ASKO, WK daarvan beschuldigen is nogal onfair. 
Evenals TL-buis-splinters door de lijm mengen 
trouwens.

Kopieerapparaten
Nu de Vubtiek defin itief van de Oefenpleinse 
vlakte verdwenen is (overigens met 6,3 miljoen 
verlies), blijkt er ook geen kopieermogelijkheid 
meer te bestaan op de kampus, met uitzondering 
van de (erg dure) bibliotheek.
Evenzo in Jette, hoewel de Vubtiek daar nog wél 
bestaat. De Jetters hebben geen enkele Miss, 
M ister o f Grootmoeder Copy in de buurt, maar 
gelukkig voor hen hebben we nonkel Gaston, een 
(stok)oud KVHV'er die steeds met gouden tips 
tevoorschijn  komt: “Ewel, doe-d-uw papierkens 
naar Leuven-C entraal, en laat ze daar voor 
bijkans n iks overpennen, zoals ik in mijnen  
tijd!!"  In tegenstelling met nonkel Gaston, een 
man van de daad, stelde de vergadering dit 
uiterst vervelend probleem tot de volgende SoR 
uit. Hoe zou je zelf zijn.

D.M: Uw rijmtalent, is dat aangeboren?
DRS. P: Het moét rijmen, dat is de opgave die ik 
m ijzelf stel. M aar ik doe het niet voor mijn 
verdriet, hoor! En ook niet om me er gemakkelijk 
vanaf te maken. Je hebt een bepaalde ambitie. 
Nieuwsgierighied drijft mij ertoe om te kijken of 
ik op één bepaalde klank een heel nummer kan 
schrijven, om maar een voorbeeld te noemen.

D.M: Zijn uw liedjes bewust a-politiek?
DRS. P: Ik heb er geen enkele behoefte aan om 
politiek te zijn. Ik draag niets uit. Als ik een 
boodschap heb, en die heb ik in feite wel, dan is 
het de onafzienbare rijkdom van de Nederlandse 
taal. Ik wil de mensen erop w ijzen hoeveel 
plezier je aan de Nederlandse taal kunt beleven, 
hoeveel avontuur je  daar kunt vinden. E r is 
nam elijk  een be treu rensw aard ige  veronacht
zaming van het Nederlands. Een w erkelijk  
armzalig taalgebruik. Dat is wel jam m er, want 
het N ed e rlan d s  v e rd ie n t een  d e rg e lijk e  
behandeling niet.

D.M: Wat vindt u van de zogenaamde 'moderne 
spelling' ? (mede-Moeiallers: opgelet!)

DRS. P: Daar ben ik tegen. Ik vind dat de 
spelling  van  de N ederlandse taal rede lijk  
consistent is, en weergeeft hoe de taal werkt. 
Bijvoorbeeld: hij landt, met zijn vliegtuig dus.
Of: hij landd e . Zo zie je  meteen hoe de 
grammatica ( o f is het nu grammatika?- D.M.) 
werkt, want landen is het hele werkwoord. Als 
ik denk aan echt moeilijke talen, zoals sommige 
Slavische talen met acht naamvallen en zo, dan 
komen we er nog redelijk bevoorrecht vanaf. 
Grammmaticaal tenminste. Er zijn natuurlijk wel 
enkele uitdrukkingen die niet of nauwelijks te 
vertalen zijn.

D.M : W at v ind t u  dan van de m oderne 
sch rijfw ijze?  B ijvoorbee ld : nasjonaal i.p .v . 
nationaal?
DRS. P: Dat vind ik stompzinnig. Het bemoeilijkt 
het contact met andere talen en dus ook met 
andere volkeren. Het is zo verschrikkelijk semi- 
reactionair. Het is natuurlijk heel gezond om 
reactionair te z ijn , ik bedoel vanwege de 
'reactie ', maar om wille van de taal-traditie is 
het volkomen verkeerd. Op deze manier wordt 
het begrip voor de taal volledig ondermijnd.
D.M: We zullen het onthouden!

D.M: Komen er nog platen van DRS. P. uit?
DRS. P: Er is nog wel sprake van een plaat, maar 
dat moeten we nog afwachten. Ik ben er zelf niet 
zo b e lu s t op , w an t p la ten  m aken is 
verschrikkelijk vervelend werk. En totdat ze 
smekend en knielend bij mij komen zal ik niets 
ondernemen. Maar schrijven doe ik nog altijd. 
D.M: Wat doet u eigenlijk liever: schrijven of 
zingen?
DRS. P: Nou, schrijven is meer werk, maar daar 
staat tegenover dat je  het overal kunt doen, in je 
pyjama, op een bergtop, in de trein. Je bent vrij 
in je bewegingen. Als je  optreedt letten de 
mensen op wat je  doet. Anderszijds treed ik 
graag op in  een sym path ieke om geving. 
Trouw ens, als het op treden voor mij pure 
industrie was, zou ik het helemaal niet leuk 
vinden.
D.M: hopelijk vindt u het nog lang leuk. ( En 
blijven we nog lang met z’n zeventigen, want dan 
kunnen wij nog lekker veel vooraan zitten! )

N.D. & M.K.

BSG: Brussels Schattengravers  
Genootschap??
Vanuit het BSG kwam het berich t dat men 
ongeveer 110.000 fr. gevonden had! Dit had 
evenwel niets te m aken met schatkaarten , 
piraten en kisten vol juwelen, maar gewoon met 
een geblokkeerde rekening to t 1987 w aar het 
BSG-bestuur het bestaan niet meer van wist.
“We laten het terugvloeien naar de SoR,” zeiden 
de Studenten Voor Studenten-studenten, waarna 
men het in een kringkomissie verder zou willen 
uitvechten.

BSG: Boos Studenten Genoot
schap??
“Geen financieel verslag, geen erkenning” klonk 
het vanwege het BSG. Het bleek namelijk dat 
enkele kringen, hoewel ze op 7 maanden tijd 4 
maal aangem aand zijn, hun financieel verslag 
niet hebben ingediend, m et name: ISAVUB, 
V U -JO , SK V uria en de Oostendse Kring 
(gefusioneerd met de Brugse K ring). Geen 
erkenning betekent dus ook geen toelage, geen 
BSG-zaal, geen stand in het restaurant of andere 
lokalen...rekenmasjientje kwijt, Audrey?

Foreign 
Students
UDarMing IFcoirtr5®=»Ib©ys smmfl 
“ g & rO s»

Do you know what we did? Well, in search for 
interesting museums in Brussels, the M oeial 
went to the Royal Belgian Institute for Natural
Science.
If  you want to see a lot of heartstickie dead 
animals, you surely have to visit this museum, 
which you can find at Vautierstraat 29. It is not 
difficult at all to get there: you jump on bus 34, 
and leave it at the W aaienbergh-busstop. The 
m useum  is very proud o f l u  co llection 
Iguanodons, w hich is said to be the most 
im portant in the whole world! It is very 
im pressing  indeed. 29 carcasses o f  these 
enormous, up to 5 meters high reptiles, were 
found in a small village, Bemissart, where they 
were hidden in the earth for about 125 million 
years. Furthermore, the museum has a vivarium, 
w here liv in g  sp iders, like  T aran tu las for 
instance, are shown in terraria. Don't worry, 
they can't escape!
There was also a funny little worm that was 
crawling over stones that are small for us, but 
that you would call gigantic, if  you were that 
little animal, it was bravely heading straight to 
a fearful looking scorpion! We tried to warn the 
little worm about the danger: "W ormpje*,", we 
called as loud as we could, "look out!!!". But it 
w ould not listen! F inally , he reached the 
scorpion. Nobody dared to look, except for Bart, 
with one eye. "Look!", he cried, "the scorpion is 
afraid!”. We could not believe it! The scorpion, 
ten times larger than the wormpje, runned away 
in panic. We jubilated our little heroe! I'm sure 
he beats Superman, as well as Supermouse, our 
unbelievably valiant Superworm!
The museum also owns two small Belgian flags 
which have been on the moon with the American 
Spacecraft Apollo. Funny how they look like 
banal flags!
So, if  you have some time left, you should go to 
this museum. It is open every day, from 9.30 
a.m. to 12.30 p.m. and from 13.30 p.m. to 16.4S 
p.m., the entry is free!
Now, we've got great news for you: the VUB is 
growing! On Tuesday 17th. o f  February, the 
Board of Governors of the VUB decided to buy 
the ground between the Louis Schmidtlaan, the 
W averse Steenweg, the Vrijw illigerslaan and the 
W itherenstraat. The com plex is called "The 
Arsenal", because hitherto the army and s ta te  
army and the . i t  consists of some
collapsing  build ings. These d idn 't begin  to 
collapse when they heard the VUB bought them, 
though you might think so, no, they had been 
tumbling down for a long time. The VUB shall 
now try to tinker them up as good as possible. 
One o f the empty hangars will be used as a 
business- or innovation-centre. The idea was to 
establish some concerns, w ith the help o f the 
technical knowhow the VUB possesses. These 
concerns would get a "business-space" in  the 
centre. The VUB already has a few o f inese 
concerns, they are called "spin-offs". They are 
now working in the rooms of existing VUB- 
serv ices, w here they get in  the way of 
everybody. Put together in the Arsenal, they 
shall have more freedom, more place to do what 
they want to... There will also be planted some 
new buro's and a record-office in the Arsenal. 
W hen all th is  w ill be ready, is still a 
heartstickie big question mark;
This Moeial also has an interview with Sonia 
Vinck, from the Fem inist Students. You could 
call the English text that illustrates this article 
the pith of the matter.Okay?
I'm afraid we have to leave you now, because it's 
lay-out-day and there's a lot o f work to be done. 
We hope to be read by you next time too, so, we 
don't say you farwell, my dear, but hope to meet 
you again by then. Bye then!!!!!!!

H.V.E

* Yes, this is some Dutch again. 'Wormpje' means 
lit tle  worm'. In fact, it's the same as the Dutch 
word-group 'kleine worm', but shorter and more 
used.

Ghentian Waterzew?
Tijdens de rondvraag kwam er reaktie van een 
onverwachte hoek: Sumio Yoshimi vroeg o f de 
maandelijkse menu's ten behoeve van de foreign 
students niet in het Engels vertaald konden 
worden. Wat de vergadering deed opmerken: 
“Jamaar Sumio, hoe ga je  dan ‘Gentse waterzooi' 
vertalen?"

Daar bleef het ongeveer bij, die 12de februari, 
en wat meer is, daar b lijf ik ook bij. Het is al 
mooi genoeg geweest. Dat ze in het vervolg maar 
blanko ruimtes overlaten in de Moeial, als weer 
iemand zijn tekst wegtovert.

Fabian V.F.
Vrij naar de originele 20ste eeuwse 

manuskripten van Sorgette.
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Lezersbrleven stuur je naar:
De Moeial 
Gebouw Y'
Plelnlaan 2 

1050 Brussel
of je komt gewoon even langs om ze persoonlijk 
af te  geven. Om elke wildgroei te  vermijden 
worden alleen Individuele lezersbrieven opgeno
men. P am fletten  en m oties van verenigingen wor
den dus niet m eer gepubliceerd. Anonieme brie
ven worden onder algem ene h ila rite it door de ve
rantwoordelijke uitgever in de prullenmand ge
keild. Op elke brief m oet dus naam en adres van 
de schrijver vermeld staan. Indien men het ons 
lief vraagt kan <ie naam bij publikatie van de 
brief weggelaten worden. G etypte brieven ver
schijnen vlugger dan een vodje met wat hanepo- 
ten  op. De redaktle houdt zich ook het recht 
voor om te  lange brieven to t redelijke proporties 
te  herleiden.

Beste Pluk,

bla bla bla bla bla bla bla bla, burps, bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla? Bla bla bla...
Bla! Bueerk! Bla bla bla bla, MLB, bla bla bla bla 

*etcetera...
Hoogachtend,

Fiiip Litzroth, 
Jo Van Weyenberg, 

Marijke Van der Aa.

T e k o o p :  DAI-computer.
- 16 kleuren, 255 X 335 pixels.
- Basic.
- RS232c, parallelport (3X8 bit), timers,...
- Page editor.
- Ingebouwde synthesizer (3 kanalen + ruis-

generator.
- Aan te sluiten op gewone TV + casette-

recorder.
- Manual + tijdschriften DAI-club 
Prijs: 19 500 fr.
Tel.: 091/ 26 91 90 (na 19h).

£ taxistop

Spaar tijd en kosten door samen naar de VUB te 
rijden. De Carpooldienst van Taxistop helpt u 
hierbij. H ier volgen enkele dringende oproepen 
van mensen die een wagen hebben en iemand 
willen om mee te rijden.

K eerbergen ------- E lsen e ....................... 08.00 - 16.30
E rpe-M ere............B ru sse l......................07.00 - 17.00
Gooik-----------------B ru sse l.................... .08.00 - 16.10
H everlee.............. -B ru sse l..................... .09.00 - 18.00
D ie s t-----------------B ru sse l......................07.30 - 16.00
Boutersem ---------Groot Bijgaarden..08.00 - 16.30
W ijgm aal---------- -Schaarbeek............. .08.30 - 17.00
B ilzen --------------- Zaventem ..................09.00 - 17.30
T ie lt .................. - -E v e re ..........................08.30 - 17.00
W aregem------------B ru sse l.................... .08.30 - 18.00
Brugge.................. -Groot Bijgaarden...08.30 - 17.00
S t.A m an d sb e rg --Je tte .......................... 08.00 - 17.00
Tem se....... .............B ru sse l..................... .08.30 - 17.15
Berchem ------------E vere ......................... 08.30 - 17.00
B orgerhout------- -Meise..........................13.00 - 22.00

Voor m eer inlichtingen over deze aanbiedingen 
b e lt u het num m er 091/ 23 23 10 van 
Taxistop. Als u ze lf een aanvraag o f een 
aanbieding hebt kan u een berichtje naar De 
Moeial sturen of brengen.

T e k o o p :  Guitar Tuner Korg GT-16
1000,- nieuwe

staat.
W alter
Triomflaan 54, 1160 Brussel o f Vrij Onderzoek.

G e z o c h t :  Wie helpt mij aan een M erlin- o f 
M acro-assembler voor C-128 ?
Pip, Triomflaan 56 (lopend lijk met zwarte kuif.)

V E R L O R E N :  op 24 februari ergens op de 
k a m p u s  - . P o r t e f e u i l l e  g roen  m et blauw  
doorstikte randen. Opschrift “BENNETON”. Er 
zaten een hoop belangerijke papieren in, dus de 
eerlijke vinder zal echt een goede daad kunnen 
verrichten door de portefeuille in de bus van het 
Moeiallokaal te werpen. Alvast bedankt!!

Akkulturatie in Azië.
Iteco , vorm ingscentrum  voor o n tw ikkelings
samenwerking (een lidorganisatie van het NCOS), 
o rg a n ise e r t in  m aart een k u rsu s  over 
akkulturatie in Azië. Het onderwerp is “Omtrent 
re lig ieuze  id en tite it en o n tw ikkelingspro jek  
ten.” Vertrekpunt van de kursus is de vraag of 
ontw ikkeling en ontwikkelingssam enw erking in 
Azië, tegen de achtergrond van het hindoeïsme 
en het Boeddhisme op het ju iste  spoor zit. 
Vanuit dit thema zal de kursus zowel aandacht 
geven aan konkrete ontw ikkelingsin itiatieven , 
als begrip  beogen  voor b o eddh is tisch  en 
hindoeïstisch erfgoed.
Van vrijdag 27 maart 19.00u. tot zondag 29 
maart 17.00u. in De Pinte, van 1 750 tot 3 000 
fr, a fh a n k e lijk  van h e t inkom en. M eer 
inlichtingen bij Iteco, Lakensestraat 76, 1000 
Brussel, 02/ 218 31 67.

gevolgd door een debat met o.a. Sam Biesemans 
Dit vindt plaats om 14 u in vergaderzaal Y.

C am pus Je tte .

maandag 16 maart.

standjes in de refter.
video van Greenpeace om 18 u. in aud. 3.
's avonds optreden van zanger of groep, 
debat "Vrede door W ereldfederalism e?", 

met o.a. Karei Poma en Walter Vermander.
openingsreceptie om 23 u. in BSG- Jette.

dinsdag 17 maart.

debat "M ilita ire  versus n ie t-m ilita ire  
vormen van defensie", met o.a. Prof. Niezing.

donderdag 19 maart.

a fsluitingsreceptie om 21 u. in BSG-
Jette.

V redesfuifüü

De hele tijd door loopt in de bibliotheek van 
Jette een ten toonstelling  over H iroshim a en 
Nagasaki.
Alle debatten vinden plaats in auditorium 3!

O man 
O vrouw 
O allebei

Headhunting.
De oudstudentenbond organiseert voor alle leden ------------------------------------------------------------------------
en alle laa tste jaarsstudenten  een voordracht U liH rprlirht« v r il o n d erzo ek  
over ‘Headhunting’. d.i. Het rekruteren -door *  M K K e r i I C n t S  V r i j  O n a e r Z O e K .  
een gespecialiseerde firma- van topmensen voor 
bedrijven. De mythevorming rond dit beroep is 1- Geslacht: 
dermate groot dat enige klaarheid nuttig kan 
zijn. Een echt ‘executive search’-bedrijf (zo heet 
dat officieel) komt een uiteenzetting geven en 
vragen beantwoorden. 2. Leeftijd:
“ A ch ter de scherm en van  h ead h u n tin g ” , ,
woensdag 11 maart 20.00u. in aula Q, achteraf: 3. Voelt u zich aangetrokken tot hetzelfde 
een glaasje. Inschrijven: OSB, tel. 02/734 95 07. geslacht : O nooit

O een weimg 
O soms 
O dikwijls 
O altijd

4. Wat zijn tot nu toe je aktiviteiten geweest met 
iemand van hetzelfde geslacht:

O gepraat 
O betast 
O gekust
O meer dan gekust

5. Hoe vond je je eerste kontakt met iemand van 
hetzelfde geslacht: O afstotelijk

O beetje eigenaardig 
O klein maar fijn 
O een openbaring

6. Hoe ziet een homosexueel er volgens jou uit, 
(twee antwoorden):

O hij draagt hoge hakken en een tasje 
O hij is een besnorde, breedschouderige 

macho met piepstemmetje 
O zij draagt een tweedelig pak en hoed 
O zij is een radicale mannenhaatster

7. Zou je met iemand van hetielfde geslacht in 
kontakt willen komen: O ja, omdat.....

O neen, omdat ....

Uit de meest positieve inzendingen zal door een 
onsch u ld ig e  hand een  w innaar getro k k en  
worden. P rijs: een boek. Inzendingen op ons 
bekend adres: Flikkerlicht PB 35 Etterbeek 4.

Inform atica: “State of the art.”

Donderdag 12 maart wordt in Qd een tip van de 
sluier van het informaticagebeuren van de V.U.B. 
opgelicht, deze dag wordt georganiseerd door de 
informaticagroep, kortweg infogroep.
V .U .B .-p ro fe s so re n  D 'h o n d t, N ijh o lt  en 
Tiberghien en professor in spe Van De Velde 
stellen er het onderzoekswerk van hun dienst 
voor. Gastprofessor Dr De Bakker van de Vrije 
U niversiteit Am sterdam  zal een u iteenzetting 
geven over parrallellisme.
Tussendoor zijn voorstellingen voorzien van de 
m icroshop, het rekencentrum  en de Standaard 
boekhandel. Dorstigen kunnen koffie slurpen 
tijdens de pauzes. Na deze inspannende dag 
vormt de film “Star Trek, deel 1” een welkome 
verpozing.
De voordrachten zijn gratis voor iedereen. Wie 
een uitnodiging kan voorleggen, mag ook gratis 
naar de film . Nadere in lich tingen  zijn  te 
verkrijgen bij de infogroep lokaal F004 (rode 
deur op  esp lanade). A lle geïn te resseerd en  
worden ontvangen in Qd vanaf 9 uur.

Raketten.
Van 8 t.e.m. 13 april 1987 gaan te Florennes de 
transitdagen, geweldloze verzetsdagen tegen de 
atoom raketten door. Deze transnationale aktie- 
zesdaagse kadert in de gezam elijke  an ti- 
rakettenkampagne '87, die samenwerking binnen 
de vredesbew eging en konfrontatie  m et de 
rakettenplaatsers beoogt. Voor meer informatie 
kunt u terech t op h e t vo lgende adres: 
Transitdagen, Bijlokevest 151, Gent.

V red esw eek .
Ook dit jaar is er weer een vredesweek. In deze 
week vinden allerlei aktiviteiten plaats die tot 
doel hebben de studenten voor de vredes 
problem atiek te sensibiliseren. H ieronder vind 
je die aktiviteiten, per campus.

C am p u s O efen p le in .

maandag 16 maart.

diverse infostands in het restaurant, 
voordracht: "Development, a new name 

for Peace", om 18 u. in vergaderzaal Y.

dinsdag 17 maart.

video "Soldier girls", gevolgd door een 
debat. 17 u, vergaderzaal Y.

woensdag 18 maart.

diverse infostands in het restaurant, 
groot debat 'Wapenbusiness in België en 

in Europa. Vredeseconomie als alternatief.", met 
o.a. Marijke Van Hemeldonck in de aula om 15 u

donderdag 19 maart.

video: "Gekwelde helden", over Vietnam- 
ve teranen , gevolgd door een debat in de 
vergaderzaal Y om 17 u.

vrijdag 20 maart.

video: "Van M ontgomery tot Memphis": 
M .L .K ing en de zw arte o n tv oogd ingsstrijd

Op naar P arijs  !
Op zaterdag 14 m aart organiseert Jeugd en Plas
tische Kunst een ééndaagse ultstap naar Parijs. 
Er zal geen rondleiding plaatsvinden zodat Ieder
een de kans heeft om zelf te  bezichtigen waar 
hij zin in heeft!
Om u eoch een Idee te geven van WAT Parijs 
op dat moment te  bieden heeft volgt hier een 
kort en dus volslagen onvolledig overzicht:
Centre G. Pompldou (Beaubourg): Jullen Schnabel, 
Rlchard Baqulê, Marcel Odenbach, Kokoschka. 
Musée d 'A rt Moderne: Dan Graham, Sol Lewltt, 
Vladlmlr Skoda.
Musée Rodlm tekeningen van Rodln 
Musée d'Orsay: het onlangs geopende nieuwe mu
seum m et een overzicht van het romantisme, re
alisme, a rt nouveau en Impressionisme.
Galerllen: oa. Henry Moore, Marcel Broodthaers 
en Alechlnsky.
Verdere en gedetailleerde Informatie zal op de 
bus naar Parijs verspreid worden.
De prijs voor deze trip  bedraagt uitzonderlijk 450 
ft voor leden en 600 ft voor niet leden. Er kun
nen slechts 65 personen deelnemen, zodat enkel 
de eers te  65 personen die het bedrag overge- 
schreven hebben op rekening nummer 
001-0979269-33 zeker zijn van hun deelname. Ge
lieve op uw stortlngsform uller te  vermelden: 
naam, en het aantal leden en niet leden die In
schrijven.
Het vertrek  Is voorzien om 7 uur op de buspar- 
klng voor Brussel Centraal (busreizen Charly), 
terugkom st om streeks 21 uur te  Parijs.
Verdere inlichtingen: telefoneer 02/512.04.03. 
(enkel voormiddag) en vraag naar JPK.

I k u l


