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tweewekelijkse tijding van en voor V U B -studenten

Als de kat van 
huis is...
Nauwelijks was Iedereen naar de studentenbeto
ging vertrokken of NSV-ers dienden zich op de 
kampus aan en trakteerden de achterblijvers op 
Kraaiepoten. Voor diegenen die geen zin hebben 
om de kapotgescheurde NSV-blaadjes weer in el
kaar te passen: hier één van hun sensationele 
onthullingen: vorig Jaar werden drie studenten (?) 
neergemept omdat "zij 'het vrije onderzoek' maar 
al te letterlijk opgevat hadden". Over het feit 
dat de arme bloedjes van het NSV de gewoonte 
hebben om gewapend met knuppels en kettingen 
te verschijnen, wordt niet gerept. En ondanks hun 
arsenaal komen deze koene beschermers van de 
"Vlaamsche aard" maar eerst als ze denken dat 
er niet veel weerstand te  verwachten is...

Frans

(foto: De Moeial)

Wij zijn woest
Volgens de rijkswacht 2000, volgens de organisa
toren  4000. Dat is de betoging tegen de rege
ringsm aatregelen van donderdag 16 oktober heel 
kort beschreven. Wie de vergelijking maakt met 
de betoging van de dag voordien, die van het on
derw ijzend personeel, zal misschien eventjes de 
wenkbrauwen fronsen. De ene dag meer dan 
20000, de volgende am per 4000. Een teleurstelling 
voor de studenten?

N iet helem aal. Het was toch alw eer twee Jaar 
geleden dat er nog zoveel studenten op straa t 
gekomen zijn. Bovendien is het onderwijzend per
soneel momenteel veel strijdbaarder om dat hun 
Jobs in het gedrang komen. Een vergelijking tus
sen de twee betogingen is dus moeilijk. Ook wat 
de aard  b e tre ft. De studentenbetoging was veel 
ludieker. Of zie j e  onderwijzers al massaal de 
trappen van de beurs bestormen, licentiaten  die 
s it- in  doen o f eerbare professoren die als wegpi- 
ra te n  m et een kust-go-cart door de Anspachlaan 
scheuren?

De betoging begon verward. Niemand wist eigenlijk
 goed waarheen. De verschillende groepen lie-
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A YEAR AFTER

B E S P A R I N G E N

Een opvallend gevulde aula voor het debat dat 
de Jongsocialisten inrichtten onder de tite l "Eén 
jaar na de verkiezingen.' Inderdaad, 13 oktober 
1986 mag dan misschien een in teressante dag ge
weest zijn, 13 oktober 1985 was dat nog veel 
m eer. Ik mocht voor het eerst gaan stemmen, 
m aar het mocht niet baten: de CVP (+2%), de 
P W  (-2,2%), de PSC (+0,8%) en de PRL (+1,6%) 
konden dezelfde koalitie handhaven, M artens VI 
werd geboren.

Deze regering, aldus m oderator Kris Borms, ste l
de zich to t taak  de openbare financieën te  sane
ren, een 'herstelbeleid ' te  voeren. Bij het vormen 
van de nieuwe regering M artens VI werd dan ook 
nauwelijks gedacht aan eventuele andere proble
men. En toch is een dag na dit debat de regering 
gestruikeld over zo'n 'ander probleem ', een kom- 
m unautair probleem dan nog: ons aller Zaak Hap
part. Kris Borms vroeg Mieke Vogels (Agalev) of 
het misschien geen oplossing zou zijn een auto
snelweg door de Voerstreek te  trekken, dan zou 
het hele gebied m eteen van de landkaart geveegd 
worden.

DE ZAAK HAPPART

Ondertussen is onze regering e r al fameus over 
gestruikeld, m aar tijdens dit debat werd over een 
dergelijke schade alleen nog maar gespekuleerd.
4 standpunten over Voeren en zijn/haar (gewezen) 
burgem eester.

Agalev (Mieke Vogels)

De groene partij z ie t de zaak Happart als een 
bliksemgeleider, een potje dat borrelend werd ge- 
houden om in de he te  herfst de aandacht van de 
mensen van de werkelijke problemen (het spaar- 
plan van M artens VI) a f  te  houden. Een oplossing 
ziet Agalev in het aanstellen van Minister van 
3innenlandse Zaken Nothomb als burgem eester 
van Voeren: hij is tw eetalig, wordt dan ver ver
wijderd van Brussel (en de Heyzel!) en voor hem 
is het ongetw ijfeld weer een erg originele manier 
om het nieuws te  halen.
Agalev tw ijfe lt niet aan het belang dat de 
Vlaamse Beweging ooit gehad heeft, maar waar 
Vlaanderen vroeger door de Walen als een ach
terlijk  volk bekeken werd, lijken d e  rollen nu 
omgekeerd, en Vlaanderen is vast en zeker eko- 
nomisch ste rker. H et probleem Happart verliest 
elke proportie, en dat de staatshervorm ing mis
lukt is, heeft geen snars te  maken m et de 
Vlaams-Waalse kwestie.

CVP (Eric Van Rompuy)
Ook de CVP vindt dat er andere problemen zijn 
dan Voeren. Maar: Voeren moet je bekijken in 
z ijn/haar kontekst: in het gevecht van Vlaanderen 
voor zijn/haar eigenheid. In de im perialistische 
struktuur die in België heerst, mag het een m ira
kel (mensenmoord!) heten dat Vlaanderen nog be
staat! Zeggen dat Happart demokratisch verkozen 
werd, slaat volgens E. Van Rompuy nergens op: 
een burgem eester wordt aangesteld door de ko- 
ning, maar moet vertrouwen hebben van de ge
meenschap waarvan hij/zij burgem eester wordt, 
in dit geval dus van de Vlaamse Gemeenschap, 
om dat Voeren op Vlaams grondgebied ligt. Bur
gem eester en schepenen moeten de taal van het 
gebied kennen. De volgende stap  moet volgens 
V.R. het a fze tten  van de helft van de nationale 
regering zijn. Een radikaal standpunt van de CVP 
dus, m et een redelijk opvliegende Van Rompuy 
(hij onderbrak Mieke Vogels zelfs eens met de
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uitroep: "De Walen zijn perfide kerels!"), maar 
zijn wangen vertoonden toch een mooie blos (toch 
nog schaamtegevoel Eric?).

P W  (Geert Versnick)

De PVV vertoonde een opvallende stilte  in de 
zaak Happart, vonden velen. Geert Versnick legde 
uit in welke omstandigheden de Voerstreek in 
1963 bij Limburg kwam, als een politiek koopje 
uit vrees voor een bepaalde m eerderheid in de 
provincieraad.
Voor de P W  is het geloof in de rech tsstaat fun
dam enteel, daarom moet het a rrest van de Raad 
van S ta te  in elk geval uitgevoerd worden. De 
PVV "houdt het hoofd koel, bepaalt op kalme 
manier haar standpunt, en voor hun part mag er 
een regeringskrisis van komen'.

SP (Karei Van Miert).

Voor de SP is het duidelijk: er moet eindelijk 
eens een streep  getrokken worden onder heel 
deze zaak. In '63 is er een akkoord gesloten, 
wel, dit was een definitief akkoord, opperen dat 
het s ta tuu t van Voeren best nog veranderd kan 
worden, wat individuen als Happart de kans geeft 
daar een eis van te  maken, is gewoon ongeoor
loofd. Nothomb zou de eerste  moeten zijn een 
a rrest van een Hoger Gerechtshof te verdedigen, 
in plaats van het aan te  vallen, want hiermee 
valt hij het hele rechtscollege aan. Laat je aan 
dit s ta tuu t van Voeren raken, dan kan je er don
der op zeggen dat het in de randgemeenten ook 
weer gaat rommelen. En...waarom zou de burger 
nog rechtsspraak aanvaarden als Nothomb dat 
n iet eens doet? Net als Agalev vindt de SP dat 
e r  op dit ogenblik genoeg andere problemen zijn, 
m aar nu het probleem uit de ijskast is, moet het 
dan maar ineens opgelost worden, zodat er einde
lijk een punt achter kan worden gezet. Zowel de 
neiging van Agalev de ogen te  sluiten, als de 
arrogantie van de CVP, zijn voor de SP verkeer
de a ttitudes. Men moet gewoon konsekwent zijn 
en Vlamingen en Walen moeten wat liever zijn 
tegen elkaar.

HET SPAARPLAN

CVP (Eric Van Rompuy)

De enige manier om de enorme schuldenlast te 
keren is volgens Eric Van Rompuy, en de CVP: 
het spaarplan (of wat dacht je).
Men wilde geen hogere belastingen, dus moest 
men wel besparen op de overheidsuitgaven: de 
staatssubsidies en de sociale uitgaven. De vak
bond heeft kritiek, dat is haar taak, en de CVP 
heeft echt geen cynisch genoegen in het pijnigen 
van mensen, als er een andere weg geweest was, 
had ze die met plezier bewandeld. Het is inder
daad zo, zei Van Rompuy, dat het spaarplan
30.000 jobs zal kosten, maar op (lange) term ijn 
k reërt ze er weer bij.

PVV (Geert Versnick)

België was een ekonomisch kerkhof, men kan nu 
eenmaal geen jobs kreëren op een kerkhof.
De rest van de ongetwijfeld interessante speech 
van G eert Versnick werd helaas onhoorbaar ge
zegd, tja, wat moet je dan doen? Noteren in elk 
geval was onmogelijk. Met al onze excuses.

Agalev (Mieke Vogels).

De hakbijl van sint Anna is goed geprogram
meerd: ze raakt dezelfde groepen telkens weer 
niet. Door foefelen met statistieken  kan iedereen 
de werkloosheid doen dalen, de werkelijkheid is 
helaas anders. Fundamenteel voor Agalev is de 
scheiding van arbeid en inkomen. Iedereen heeft 
recht op een inkomen. Agalev heeft ook niets 
tegen nieuwe technologieën, waar machines men
sen kunnen vervangen in afstompend of gevaarlijk 
werk.

SP (Karel Van Miert)
De regering, zei Karel Van Miert, heeft wel een 
spaarplan, m aar kan helemaal niet spaarzaam ge
noemd worden: men doet het overkomen alsof 
het spaarplan onvermijdelijk is, maar ondertussen 
schaft men m aar mooi het brugpensioen af, moe
ten vrouwen ook met 65 op pensioen, zijn er 
enorme gaten kwa fiskale uitgaven. En Verhof- 
stad t zelf zei dat de besparingen op onderwijs, 
zelfs als ze niet nodig waren geweest, doorge
voerd zouden zijn, omdat deze besparingen deel 
uitmaken van een POLITIEKE BESLISSING!
De banken pakt men wel met fluwelen hand
schoenen aan, op een ogenblik waarop iedereen 
een duit in het zakje doet, is de regering erin 
geslaagd de fiskale privileges van de banken wél 
veilig te  stellen. Het hele gewicht van het 
Spaarplan ligt op de aktieven en de vervangings- 
inkomens, degenen m et geld worden beschermd.

BESLUIT

Het was een boeiend debat, maar echte verras
singen kwamen niet uit de bus.
Tot slot: Eric Van Rompuy was afwisselend rood 
en wit. Geert Versnick was te  bleu, want je 
hoorde hem nauwelijks als hij wat zei. Boeren
zoon Karel Van Miert en groene Mieke Vogels 
p raa tten  over koetjes en kalfjes en amuseerden 
zich rot. Ongetwijfeld nog nuttig voor later.

Saskia

Donderdagavond 9 oktober 1986 keurde de SoR 
de eigen begroting 1987 goed. Een toch wel bij
zondere vergaderavond ging hieraan vooraf. 
Ingeleverd moest er worden, de VUB moet het 
kwa sociale toelagen ln 1987 Immers met 
1.345.000,- minder moeten doen dan voor dit Jaar 
het geval was. Een Inlevering van een kleine an
derhalf miljoen op een begroting van 51 mlljoer 
moet toch een 'peuleschil' genoemd worden als 
we de toestand vergelijken met de vermindering 
van de rijkstoelage voor de sociale sektoren aan 
andere Vlaamse universiteiten. De Leuvense Al
gemene Raad Studenten z iet haar subsidie van 
210 miljoen naar 135 miljoen teruglopen; Gent 
gaat van 130 miljoen naar 91 miljoen (gegevens 
van de VLIR). De kleine universiteiten leveren 
procentsgewijs nog veel meer in. Alleen voor de 
VUB vielen de nieuwe, door het m inisterie gehan
teerde verdeelsleutels rela tief goed uit. Eindelijk 
gerechtigheid voor de VUB na Jaren achteru it ge
stopt te  zijn?

Aan de SoR dus om een min of meer sluitende 
begroting uit te  werken voor 1987, m et minder 
middelen dan 1986. De worsteling met deze be
groting scheen ondervoorzitter G eert Deruyck al
vast een kanjer van een blauw oog bezorgd te 
hebben.
schikking te  krijgen. Toch leek deze oplossing 
moeilijker realiseerbaar dan bijvoorbeeld het ont
slaan van medewerkers en het sluiten van dien
sten. Toch moest e r niet naar zulke m aatregelen 
gegrepen worden. Gunstige winden verspreider 
immers het nieuws dat het inschrijvlngscijfe r var 
nieuwe studenten voor het akadem iejaar '86-'87 
zo'n 10% hoger ligt dan tijdens het vorige aka
demiejaar. Dit zou een stijging van de totale 
studentenpopulatie betekenen van zo'n 4%. Elke 
ekstra student betekent zo'n 6000fr m éér aar 
sociale betoelaging. Als deze voorspellingen enige 
werkelijkheidswaarde bezitten, betekent dit dal 
de VUB in 1988 over flink wat meer geld zal 
kunnen beschikken. Maar, zoals onze blinde re- 
daktiekat al zei: eerst zien en dan geloven.
Een stijging van het inschrijvingsgeld to t mini
mum 13.000,- voor het vojgende akadem iejaar i s 
bovendien -helaas- zeer reëel. Een deel van deze 
ex tra  inschrijvingsinkomsten komt dan uiteraard 
aan de SoR toe. Tel dit alles bij m ekaar en o- 
vertuig jezelf van het feit dat we voor 1987 met 
een overgangsjaar te  maken hebben. De toestand 
zal ln 1988 meer genormaliseerd zijn, tenzij de 
universiteiten natuurlijk een nieuwe Sint Anna 
in de nek gegooid krijgen. Volgend jaar zal het 
ministerie weer wat m eer geld naar de VUB toe
schuiven, en m et deze hoopvolle voorspelling vond 
De algemene krachtlijn was duidelijk om de toe
lagen naar de VUB-studenten toe op het zelfde 
peil te  houden. Globaal kan gesteld worden dat 
de inleveringsbijl het eerst toesloeg in de sociaal 
eerder perifere diensten, zoals sport, kultuur,... 
Deze diensten werd gevraagd zich (nog) meer te 
konsentreren op externe sponsoring. P rioriteiten 
bleven behouden op de 'levensnoodzakelijke' 
diensten, meer bepaald de Sociale Dienst Studen
ten die voor de opvang van buitenlandse studen
ten zelfs over 300.000,- méér kan beschikken dan 
vroeger. Aardig ook dat de Dienst Huisvesting 
het niet nodig vond de huurprijzen van de kam- 
puskoten te  verhogen.
Een ex tra  inlevering werd nog voorgesteld de a- 
vond van de goedkeuring zelf: het drukken van 
de SoR-vergaderkosten. Hiermee doelde men dan 
op de broodjes en drankjes die op vergaderavon
den aan de leden worden aangeboden. Een kom- 
plete afschaffing van deze lekkernijen s tu itte  
evenwel op het veto van de voorzitter. Het zul
len voortaan wel geen extravagante slaatjes meer 
zijn, m aar "boterhammen met kop" zoals chefkok 
Etienne Van De Velde het formuleerde.

Al bij al sleept de SoR zelfs met deze inspan
ningen nog een tekort van 2,5 miljoen met zich 
mee. Een put die gevuld moet worden, de vraag 
is alleen: hoe? Reeds lange tijd werd erop aan
gedrongen dit geld uit de VUB-reserve ter  be

de SoR een 1-malige bereidheid bij de akade- 
nische overheid om het deficiet bij te  passen 
me t gelden uit de reserve.

De goedkeuring van de deelbegrotingen verliep 
beslist niet vlekkeloos, inleveren doet pijn. De 
afgevaardigden van de Sportdiest en Sportraad 
toonden zich bijzonder misnoegd over de inslin- 
king van hun SoR-subsidies. De sportdienst is er 
in het voorbije akadem iejaar immers in geslaagd 
meer inkosten te  realiseren door sponsoring. De 
dienst voelt zich nu veeleer bestra ft dan beloond 
voor ex tra  inkomsten die verwezenlijkt werden. 
De SoR vroeg de Dienst zich nog m eer te  kon- 
sentreren op externe inkomsten.
Ook van het BSG en VO werden rela tie f zware 
inleveringen geëist. Het BSG valt van 150.000
op 50.000 terug, ,m aar krijgt wel 50.000 extra  
voor de kultuurpot. Vrij Onderzoek gaat van
150.000 naar 100.000. Dit omdat er in het voor- 
bije akadem iejaar te  weinig aktiv ite iten  door 
beide groeperingen georganiseerd werden. Beslist 
geen goeie s ta r t dus voor het nieuwe BSG- en
overigens opnieuw springlevende VO-bestuur, die 
nu de gevolgen van de inaktivi te iten  van hun 
voorgangers m et zich meedragen. Terloops werd
opgemerkt dat VO en BSG nu maar eens aan hun 
zw arte kas moeten zitten . Grote reorganisaties 
verder in de Dienst Kultuur. Kultuurbaas Willem 
Elias stap t op en ex-Vubtieker Ludo Reuter zal 
he t  roer van hem overnemen. De SoR s te lt met
een hoge verwachtingen aan het Kultuurkaffee, 
indien het KK niet evenveel opbrengt als in de 
SoR-begrottng geraamd wordt, zal er vanaf 1 Ja- 
nuari 1987 eventueel kunnen worden overgegaan 
tot een prijsverhoging van maksimum 10%. De 
student heeft er dus alle belang bij zich d it ka- 
lenderjaar nog veel en grondig te  b ezatten . Een 
pint zou vanaf 1 Januari wel eens 25 fr kunnen 
tosten. Het KK zal voortaan ook m et (nog) 
neer jobstudenten werken.
De reorganisaties in het restaurant hebt u wel- 
licht al zelf opgemerkt. Het uiteindelijke doel 
is het realiseren van een grote om zet. Geruchten 
doen de ronde dat deze al 35% hoger zou liggen 
dan voor de reorganisatie.

Omstreeks 9 u werd de SoR-vergadering tijdelijk 
geschorst. Dit om de leden van de raad de mo- 
ge lijkheid te  geven de uitzending van Panorama 
die avond volledig aan de unlversiteitsproblema- 
tiek en buitenlandse studenten gewijd) te  bekij- 
ken. O ndervoorzitter G eert Deruyck had hiertoe 
zijn persoonlijke zw art-w it toestel naar de verga- 
derzaal meegenomen.

Na de uitzending werd de vergadering opnieuw 
ngezet m et de problematiek van de niet uitbe- 
aalde Jobstudenten van het Kultuurkaffee. ALS— 
studentenafgevaardigde Alain Isaac deed beslist 
zin best de belangen van deze mensen te  verde- 
digen.
Het volgende agendapunt was deze van de niet 
rech tm atig toegekende kamers op de Waverse. 
Het rek to raat zou een lijst met 36 namen van 
rek torale  beursalen' op de Dienst Huisvesting ge- 
deponeerd hebben, m et de eis aan deze mensen 
gratis  logies te verlenen. Deze kamers waren 
evenwel al eerder toegekend volgens het verdeel- 
sy steem van de Dienst Huisvesting. De toewijzing 
van deze kamers door het rek to raat valt evenwel 
volledig buiten deze spelregels. Het principe van 
de rektorale beursalen is weliswaar door de 
Raad van Beheer erkend, toch blijft e r een pro- 
bleem door wie ze mogen worden toegewezen. 
Namen van toewijzers die in dit verband genoemd 
worden zijn die van Prof. Steenhaut, de Dienst 
Public  Relations, Vubaros, Prof Vandermeeren 
architekt) en, wat dacht u, Audrey Van Zijl.
De SoR noemde deze praktijk een verkrachting 
van haar principes door de eigen akademische o- 
verheid. Sankties voor deze m achtoverschrijding
- in zoverre deze a ltans mogelijk zouden zijn- 
verder  i n overweging genomen.
Om kwart voor 11 was de m aratonzit t ing afge- 
rond. Het Moeial financiëel en moreel verslag 
waren daarm ee ook nog goedgekeurd.

Sorgette
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Gemeenteraad van Vubbeecke
Zoals elke gem eente, universiteit, ed. die zich
zelf en de eigen werking respek teert, te lt ook 
de VUB een massa raden, kommissies en dus 
ook...verkiezingen. Alle raden opsommen in 1 
Moeial vindt u vast ook niet leuk m eer. Er zijn 
evenwel nieuwe verkiezingen op til, voor de Raad 
van Beheer en voor de Sociale Raad. Studenten 
hebben hier beslist een en ander in de pap te  
brokken. Wie o f wat zijn nu deze raden?

RAAD VAN BEHEER

Voor de VUB in haar geheel is de Raad van Be
heer (RvB) het allerbelangrijkste orgaan: het is 
de raad die uiteindelijk alle beslissingen over het 
globale beheer van deze universitaire instelling 
neem t.
In de RvB zitten  acht studenten (op in to taal 41 
leden). P er fakulteit wordt één student verkozen. 
Elke student die m instens 1 zittijd  geslaagd is,
is stem gerechtigd. Dit wil zeggen dat 1° kan stu
denten hier niet mee kunnen kiezen.
U iteraard is het van het grootste belang dat stu
denten in deze raad vertegenwoordigd zijn omdat 
ze op die manier het beleid van de VUB op lange 
term ijn kunnen beïnvloeden. Deze raad is wel 
dé plaats om algem ene problemen die de studen
ten aanbelangen, aan te  snijden. In de RvB mee
werken eist wel veel inzet van de studentenafge
vaardigden: de m eest uiteenlopende zaken worden 
e r  besproken, dikwijls b e tre ft  het zaken die stu
denten slechts weinig aanbelangen, en het vergt 
telkens veel doorzettingsverm ogen om telkens 
weer alle dossiers door te  nemen en naar de ver
gaderingen te  gaan.

ONDERWIJSRAAD

De RvB heeft twee adviesraden voor specifieke 
aangelegenheden: de onderzoeksraad en de onder
wijsraad. De onderwijsraad is de plaats bij uitstek 
om aan een ernstig  universitair onderwijsbeleid 
te  werken. Elke fakulteit duldt 3 afgevaardigden 
aan voor deze raad, een lid van het onderwijzend 
personeel (OP), een lid van het wetenschappelijk 
personeel (WP) en een student. De raad te lt u it
eindelijk 27 leden, waarvan 9 studenten. In de 
onderwijsraad gaat het zeker niet om slechts één 
onderwijsprogramma (dat van jouw studierichting 
bijvoorbeeld) bij te  sturen, maar wel degelijk om 
een onderwijsbeleid van de hele VUB.
Een voorbeeld van een "door de onderwijsraad be
handelde m aterie  is het raam projekt 'kw aliteits
verbetering van het onderwijs in de kandidatu
ren ', waarvoor onder m eer de zogenaamde 14 bis 
m andaten konden worden aangesproken. Als je 
m ee wil helpen m et de onderwijsraad, neem je 
best kontakt op m et je fakulteit.

SOCIALE RAAD STUDENTEN

Een bijzonder in teressante  raad voor studenten 
is wel de Sociale Raad Studenten. De aanwezig
heid van studenten in deze raad is dan ook weer 
van groot belang. Studentenafgevaardigden moe
ten  in raden weliswaar opboksen tegen een meer
derheid van het akadem isch personeel, alleen in 
de Sociale Raad kunnen studenten een meerder
heid halen. Tenm inste, als het kworum van 1/3 
d it Jaar net zo vlot behaald wordt als vorig jaar. 
De studentenafvaardiging heeft daadwerkelijk iets 
te  zeggen In de Sociale Raad, dat is wel duide
lijk als Je bedenkt dat in de huidige SoR zowel 
v o o rzitte r (Eric Goubin) als ondervoorzitter 
(G eert Deruyck) zelf student zijn.

Betoging vooraf
De dag voor de nationale studentenbetoging van 
16 oktober had er in Brussel ook een betoging 
p laats  van de onderwijsvakbonden. 20 000 leer
krachten én leerlingen uit alle onderwijsgele- 
dingen kwamen hun gal spuien op onderwijsmini
s te rs  Coens en Damseaux. De inrichtende 
m achten van het katholiek onderwijs waren er 
n iet bij, die zijn namelijk veel te  blij met een 
katholiek rijksonderwijshatend m inister. Veel 
V.U.B.'ers, noch personeel, noch studenten, waren 
e r  overigens ook niet.O p de foto z iet u ACOD— 
Brussel m et een krantenverslag van de gruwel
daden van een bloeddorstig m inister. Ik zou hier
bij ook de kris te lijke vakbonders willen verzoeken 
van in het vervolg n iet enkel de afkortingen van 
hun onderwijsbonden te  verm elden op stikkers en 
vlaggen. Het zijn e r  zodanig veel dat het wel 
lijkt dat ieder leerjaar zijn eigen vakbond heeft 
en dat geen normaal mens eru it wijs geraakt.

In tegenstelling to t de verkiezingen van de Raad 
van Beheer, mogen voor de Sociale Raad Studen
ten,  sinds het vorige akadem iejaar, ook eerste  
kandidatuurstudenten hun stem  uitbrengen.

De stem ming voor zowel Raad van Beheer als 
Sociale Raad Studenten is m oreel verplicht, te 
m eer daar een stemkworum van 1/3 vereist is. 
Indien het kworum niet bereikt wordt doet men 
de hele verkiezingsprocedure nog eens over. Is 
e r  dan nog geen kworum, dan zal de Raad van 
Beheer studenten beheren en wordt de Sociale 
Raad vervangen door een ste lle tje  adm inistratieve 
technokraten.

FAKULTAIRE RADEN

Naast de al genoemde cen tra le  raden die het be
heer over de hele VUB voeren, bestaan er ook 
fakultaire raden. In de fakulteitsraden worden e r 
ook vaak voorstellen uitgewerkt die daarna door 
de RvB besproken worden. In elke fakulteit is 
de samenstelling van de fakulteitsraad  verschil
lend, m aar overal z itten  er verkozen studenten 
in.
In sommige fakulteiten bestaan er ook sek tiera- 
den. M eestal z it e r  per Jaar één afgevaardig
de in de sek tieraad  of fakulteitsraad. In sommige 
fakulteit mogen de studentenafgevaardigden exa- 
m enroosters opstellen.

In alle fakulteiten hoort er een onderwijskommis- 
sie  te  bestaan. Als je als student ideeën hebt 
over het programma van jouw studierichting kan 
je best in deze fakultaire onderwijskommissie 
gaan werken.

KANDIDAAT?
Heb Je er ooit aan gedacht om je kandidaat te  
stellen? Gekke vraag? Dat studenten zich laten 
vertegenwoordigen in min of meer demokratlsche 
studentenraden is erg belangrijk. Wil je  dat men 
rekening m et de studenten houdt, laat dan wat 
van je horen. Je  inzetten  voor één of andere 
raad vraagt tijd en inspanning. Het brengt jezelf 
ech ter ook veel bij: Je krijgt meer inzicht, erva
ring, lee rt andere mensen kennen, maakt dikwijls 
goeie vrienden, enz...

WAAROVER HEEFT DE SOCIALE RAAD 
STUDENTEN ZEGGINGSCHAP?

In bijgaand schema vind je de verschillende raden 
waarover de Sociala Raad Studenten (SRS) het 
beheer heeft. Als men bijvoorbeeld ie ts  wil ver
anderd zien in de aktiviteiten , het prijzenbeleid 
of dergelijke in het restaurant, het Kultuur
kaffee, de sportm anifestaties, de opvang van 
buitenlandse studenten, en dergelijke dan is het 
de SRS die de uite indelijke beslissingsmacht 
heeft.

SOCIALE RAAD 

KULTUURCEL
KULTUURCEL

BEWONERSKOMMISSIE

- OEFENPLEIN
- NIEUWELAAN
- JETTE

VERBRUIKERSKOMKISSIE
RESTAURANT
ADVIESKOMITEE

KINDERDAGVERBLIJF
- JETTE
- ELSENE

TOEWIJZINGSKOMMISSIE
STUDENTENKAMERS

Mijn laatste Sowjet

-B H

Vorige week deed een O osteuropese  
Vredeskaravaan België. aan. He t  
was  een d e le g a t ie  van z o ' n 250 
Russen, Bulgaren, O o s td u its e r s, 
Polen e n z , die u i t  S o fia  waren
vertrokken en daar weer  z ouden 
aankomen na een vr edes 'mi s s i e ' 
door  Wes t-E ur opa. Eén avond moes 
ten  w i j  10 mens en van hen opvang- 
en. We toonden z e. de Br u s s e ls e  
k a f fe e s . J e e t j e ,  d a t was  me w at. 
I eder een. h e e f t  er  een ander e  
mening over , maar  i k vond he t  
w el le u k , want i k l eerde sp e le n -  
der w i j s  d a t m ijn  Dui t s  en m ijn  
Bulgaar s  nog slech ter  war en dan 
i k a l  had gevr eesd . De Bulgaans e  
jongen waarm ee i k nam elijk  de 
h e le  t i j d  heb gepr a a t, sp rak 
a lle e n  dez e tw ee ta le n . Hij vr oeg 
of i k thui s  d ie r en had en ik  
z e i : "J a, e ln  W olti e r , (d a t moes t  
ons  s chaap dus  voor s t e l l e n ) , 
und k ippen  und ei n hund und zw e i  
pfe r den mi t  lange or e n .". Nu, 
h i j  keek n i e t  bepaald ver l i ch t 
na de z e woor den. Ander  onderwer p: 
ik  w e e t a l  n i e t  meer  w e lk , maar  
in  ie d e r  g e va l, in  w a t ik  w ild e  
antw oor den kwam een ' o f ' voon
en hoe ZEG JE DAT NU WEER?! H ij
z e i  z e l f  dan maar  een z in n e t je ,  
er  kwam 'ob' i n voor ! " Oh! Ob 
i s  of!".  Dat vond h i j  erg leuk, 
maan nu bedenk ik  d a t ob helem aal

Zoals Je ln dit fraaie schema kan zien, bestaan 
er een aantal raden en kommissies die op een 
bepaald terrein  (sport, kuituur, huisvesting, res
taurant) deels autonoom, deels adviserend kunnen 
werken. Deze werking kan maar bestaan als zich 
ook de mensen (ln casu studenten) aanbieden om 
hun vinger in de sociale pap te  hebben. 
Studentenkringen en de hun overkoepelende orga
nisaties (BSG, VO, De Moeial) vallen uiteindelijk 
onder de bevoegdheid van de SoR. Alles bij me
kaar werken er ln de verschillende diensten van 
de Sociale Sektor ongeveer 140 mensen.

SOR-VOORZITTER IS VUB-STUDENT

Sinds 1982 wordt het voorzitterschap van de So
ciale Raad Studenten waargenomen door een stu
dent. Voordien was de SoR-voorzitter steeds een 
lid van het onderwijzend, wetenschappelijk of 
adm inistratief/technisch personeel.
Eric Verrept nam in 1982 als eerste  student de 
voorzittersham er over van Prof. Bollaert. In 1984 
volgde Erwln de Clercq, die op zijn beurt ln 1985 
de plaats afstond aan Eric Goubin. Dit zijn dan 
3 studentenvoorzitters op een rij.
Wie dus zin heeft zich voor studentenbelangen 
in te  zetten , kan zich voor de Raad van Beheer 
of de Sociale Raad Studenten kandidaat stellen 
tot:
DINSDAG 4 NOVEMBER, 16 uur. 
bij P ie t Vandenbroek, gebouw M, 502.

RAAD VAN BEHEER
DIREKTEUR - GENERAAL 

I

DIENSTEN
- HUISVESTING - KAMERDIENST
- RESTAURANT
- STUDIEADVIES
- SOCIALE DIENST STUDENTEN
- DIENST SPORT
- DIENST KULTUUR
- UCOV - DIENST BUITENLANDSE STUDENTEN
- SJERP
- KINDERDAGVERBLIJVEN
- JOBDIENST
- DIENST UITGAVEN EN KlOSt

* ALLE NIET-AKADEMISCHE STUDENTENMATERIES

STUDENTENKRINGEN
BRUSSELS STUDENTENGENOOTSCHAP (BSG) 
VRIJ ONDERZOEK 
DE MOEIAL

geen o f  i s , w ant oder i s  a l  o f ,  
da ch t i k . Of was  oder  nu over  
en ob o f ,  toch?  Of i s  ob oder ? 
I s  i s  i s t  o f  i s t  i s t  i s ? Of i s  
oder o f  en ob op, nee, d a t  i s  
a l  a u f, o f  i s  a u f o f?  H et was  
gewoon een s chot t e r ende so f .  
S o fia ,  daar  kwam h i j  van. Bes t  
wel ver , maar  n i e t  w er, want 
d a t i s  w ie  en w ie  is hoe en to en  
bleek ook nog dat hoen k ip  was 
en was was n i e t  was , maar  w at, 
ja w a tte !  I k z o ch t kr ampachtig  
naar  g em a kke lljker e gespr eks on- 
derwer pen. Omdat h i j  zo  op m ijn  
n e e f  Fneddy. le e k  (h a llo  A nton! ) 
z e i  ik  d u s: "Du g le i c h s  au f mein 
N e e f . " "N eef?", vr oeg h i j  ver -  
baasd. "J a, der  ßr uder  von mein 
N ich t."  " N ic h t, was  n ic h t? " . 
Ui te in d e l i j k  g ingen  we a llem aa l 
maar  s lapen  en i k hou op ( auf?  
o p f ? ), want m ijn  b lad  i s  op (ob? 
o f er ? ). T a-aak !

Mowgli.

The VUB wants U

Nieuwe promotiestunt om studen
ten naar deze universiteit te lok
ken? Het gerucht doet de ronde 
dat men met deze reusachtig 'U' 
gestart is omdat, indien men kro- 
nologisch tewerk gegaan zou zijn, 
we hier nu al ’VU' hadden kunnen 
lezen.
In werkelijkheid betreft dit een 
waarachtig experiment met piep
schuim, beton en hars. Voor ons 
fotomodel toch nog wat wankel.
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FILMFESTIVAL
DE SPAANSE BURGEROORLOG

KULTUURKRANT
ó X KEERLS
LITERAIRE REEKS
"TOM LANOYE PRESENTEERT
HET CIRKUS
VAN DE SLECHTE SMAAK"
Mangelwerk- en pletswalsdeunen, 
stofzuigdarm- en haakbusbrokken, 
scheurbuiklijst- en braakbalkwakken!
En nog veel meer.
In die onnavolgbare stijl etc.
Van Tom Lanoye.
THAT'S ALL FOLKS.

Op donderdag 23 oktober '86 - 20u30 
Kultuurkaffee V.U.B. - Toegang gratis

24-30 okt. 1986 /  Auditorium Q - V.U.B.

Op 17 juli 1936 brak de Spaanse burgeroorlog uit 
met de opstand van het Melilla-garnizoen in 
Spaans Marokko. Fascisme, nationalisme, anar
chisme en socialisme waren gedurende 3 jaar 
geen abstrak te begrippen meer voor de Spanjaar
den, m aar levendige overtuigingen waarvoor zij 
vochten.

"For whom the bell tolls"... "Siërra de Terue!"... 
"De Spaanse aarde" zijn legendarische film titels 
die het beeld van de burgeroorlog vereeuwigden. 
Geen eenzijdig, eenvormig filmbeeld, maar zo 
verscheiden als de tragische ideologische burger
oorlog zelf.

Vijftig jaar la te r boeien deze documentaires en 
fiktiefilms nog steeds. Het programma "La 
Guerra Clvil Espanola a traves del cine" tracht 
de verschillende ideologische invalshoeken van 
deze periode toe te  lichten.

PROGRAMMA
Vrijdag 24/10 :
19u : LAS HURDES, Luis Bunuel

DE SPAANSE AARDE, Joris Ivens 
21u : LAS LARGAS VACATIONES DEL '36,

Jaim e Camino 
Zaterdag 25/10 :
19u : CAUDILLO, Basilio Martin Patino 
21u : RAZA, José Luis Saenz de Heredia 
Zondag 26/10 :
19u : DE TOEKOMST VAN '36, Willem Thyssen, 

Linda Van Thulden 
21u : SIERRA DE TERUEL, André Malraux 
Maandag 27/10 :
19u : LAS BIC1CLETAS SON PARA EL VERANO, 

Jaim e Chavarri 
21u : FOR WHOM THE BELL TOLLS, Sam Wood 
Dinsdag 28/10 : ,
19u : EL SEDIO DE ALCAZAR, August o Genlna 
21u : VIVA LA MUERTE, Arrabal 
Woensdag 29/10 :
19u : LA VIEJA MEMORIA, Jaim e Camino 
21u : THE LAST TRAIN FROM MADRID, James 

Hogan 
Donderdag 30/10 :
19u : DEFENCE OF MADRID, Igor Montagu, 

Norman McLaren
DE SPAANSE AARDE, Joris Ivens 

21u : LA VAQUILLA, Luis Garcla Berlanga

Auditorium Q V.U.B.
Inkom: 80fr

50fr (CJP, Student, TTT, 3+Pas) 
Abonnement: 200fr voor 5 films, te  verkrijgen 
op de Dienst Kuituur.

ORGANISATIE: Dienst Kuituur en Vlaamse Kring 
voor Esthetika, De Andere Film 
m.m.v.: A.S.L.K.

M inisterie Nederlandse Cultuur 
M inisterie Nationale Opvoeding 
Spaans Huis in Antwerpen

"DEELDER SPREEKT"
"Deelder spreekt" is de tite l van een selectie uit 
het programma van de Rotterdamse dichter/per
form er Jules Deelder (1944), een vlag die de la
ding niet dekt in die zin: Deelder spreekt niet
-  hij rate lt! Hij debiteert in een razendsnel 
tempo, waarbij alles en iedereen eraan moet ge
loven. Een ratelslang. Slang die zich pijlsnel 
kronkelt door tal van onderwerpen met een ge
voel van spitante humor.
"Heilige huisjes dienen omver gehaald, taboe- 
onderwerpen mogen niet worden geschuwd, eigen
zinnigheid is prioritair... kabaret van het zui
verste w ater. Een zeldzaamheid deze dagen."

CONCERTEN
ONE THOUSAND VIOLINS
Een groep die aangekondigd wordt in G.B. als DE 
groep van de nieuwe generatie popgroepen, die 
een kombinatie brengt van de goeie popsong uit 
de zestiger jaren en een hedendaags, modern 
geluid. Onlangs brachten zij een schitterende 
12 inch uit "Halycon Days" op het Dream world 
label (o.a. ook Mighty Lemon Drops en TV Per- 
sonalities).
Een band met een prachtig stemgeluid en stu
wende gitaren.
In het voorprogramma Joe Cairo, niet uit Egypte 
maar uit Hoeilaart, wat ongeveer op hetzelfde 
neerkomt.
Een niet te  missen concert!

Op woensdag 5 november '86 - 20u30 
Kultuurkaffee V.U.B. -  Toegang gratis

CANTO JONDO
FLAMENCO PURO
AMPARO CORTEZ, zang 
MANOLO LOPEZ, zang
WANNES VAN DE VELDE, gitaar en introdukties

Flamenco is geen volksmuziek, wel een muziek
kunst ontstaan in het zuiden van Spanje: een 
smeltkroes van moorse, joodse en europese mu
zikale en literaire tradities.

Naast het ritmisch handgeklap is de gitaar het 
enige instrument dat gebruikt wordt in Flamenco. 
Niet-Flamenco-kenners denken soms op ' t  eerste 
gehoor dat er maar op los getokkeld wordt - 
niets is minder waar. De Flamenco-guitarist is 
onderhevig aan strenge wetten, maar ontdekt pa
radoxaal dat er binnen deze muzikale beperking 
een oneindige vrijheid bestaat.

Wat echter het meest centraal s taat in Flamenco 
is de zang. "De Flamenco-zanger is een 'brenger 
van zangen'... Hij zingt geen liederen, hij reci
tee r t veeleer. Hij is verwant aan de moedzzin 
van de Islam, aan de cantor van het jodendom, 
aan de middeleeuwse trouvere, en aan de epische 
verteller van de antieke wereld".

Inhoudelijk vallen de Flamenco-copla's (Spaanse 
gedichten) o.m. terug op de liefde voor de na
tuur, de verering van de vrouw of zijn ze een 
aanklacht van sociale wantoestanden. Het gaat 
er echter niet zozeer om de inhoud te  vatten
- als wel, je te laten meeslepen door de unieke 
Flamenco-zangstijl.
Soms overvalt de "duende", de ziel van de Fla
menco, artiesten  en publiek. Dan bereikt de 
Flamenco zijn uiterste doel: het overbrengen van 
emoties van liefde en dood, van levensangst en 
erotiek en gelijktijdig van het gevoel van verbon
denheid tussen alle mensen, die erm ee te  leven 
hebben.

Op donderdag 30 oktober '86 - 22u 
Kultuurkaffee V.U.B. -  toegang gratis 
m.m.v.: B.J.V. en H.J. Oudergem

TENTOONSTELLING
NITKA
Louis Nitka (Parijs 13/11/40) is van Poolse af
komst. Hij studeerde aan "l'Ecole des Arts Ap- 
pliqués" te  Parijs. Hij wordt er politiek kartoon- 
ist, w erkte mee aan de krant "Aux êcoutes" en 
doet ook Londen aan. Bij het uitbreken van de 
oorlog Frankrijk-Algerije (1960) gaat hij onder 
de wapens, met als gevolg: een grondige afkeer 
voor alles wat met geweld te  maken heeft.

In 1965 waagt hij de trek naar New York, waar 
zijn doorbraak begint. Zijn kartoons worden gepu
bliceerd in "True", "Look", "Accossy", "The Satur- 
day Evening Post", "The New Yorker". Hij is 
huistekenaar bij "Harper's Magazine".
Na de V.S.A. vestigt Nitka zich in Helsinki -Fin
land, waar hij een aanzienlijke bekendheid ver
werft. Hij wordt populair in Europa -zijn teke
ningen worden gepubliceerd in Brazilië, Argenti
nië, Australië en Japan.

Nitka's humor heeft geen woorden nodig. Als 
kartoonist is hij tegelijkertijd schrijver, dichter, 
kunstenaar, dekorateur. Nitka is universeel, zijn 
humor kent geen grenzen.
Voor Nitka zijn kartoons een kunst, om dat te  
staven richt hij in_'79 een expositie in, in de be
kende "Galerie Mörner" te  Stockholm. De ten
toonstelling kent een groot succes en andere ex
posities volgen: Zweden, V.S.A., Japan, Frankrijk-

Nitka's werk kan eigenlijk opgesplitst worden in 
drie kategorieën: kartoons voor tijdschriften 
(doel: lachen/semi-kommercieel). Dan is er zijn 
"art-work", waar hij andere technieken aanwendt, 
nl. zijn etchnits, litho's, etsen, posters, akwarel- 
len. Tot slot de kommercials, de reklamespots: 
bijvoorbeeld, "Franska? Oui", een kampagne met 
tekeningen ter  bevordering van de Franse taal 
in opdracht van de Franse regering.

Daar waar hij begonnen is als politiek kartoonist, 
schildert hij nu het aardse bestaan op een re la ti
verende manier. Zijn pagina-grote erotische kar
toons, verschenen in "Playboy" en "Lui", be
schouwt hij als humor voor volwassenen.

Andere aktiviteiten: Nitka geeft zelf boeken uit, 
o.a. kinderboeken. Hij verzorgt illustraties voor 
didaktische werken, agenda's... Als fotograaf pu
bliceert hij in verschillende magazines.

ETSEN GRAVURES POSTERS

Vernissage: dinsdag 4 november '86 om 20u. 
in Galery' V.U.B.

Expositie: to t 27 november '86 
alle werkdagen van 11 to t 19 uur.
Galery' en Kultuurkaffee.

Organisatie: Dienst Kuituur V.U.B. In samenwer
king met de Wetenschappelijke Kring.

KREATIEVE ATELIERS CURSUSSEN
DATA : wekelijks, behalve tijdens de vakantie
periodes
PLAATS : V.U.B.-Gebouw Y', naast het Kultuur
kaffee, ls te  verdieping. Ingang vla Triomflaan, 
toegang 6.
PRIJZEN : C .J.P .-kaart of kultuurkaart verplicht.
Derden : 1000.- per sem ester.
Werklozen, +3 pas, ex t.studenten  : 1000.- per 
akadem iejaar. V.U.B.-personeel en -studenten : 
gratis. Het verbruikte m ateriaal, per ate lier, 
wordt m et de monitor afgerekend.
INSCHRIJVINGEN + INLICHTINGEN : in Gebouw 
Y' ls te  verdieping, kantooruren, tel : 02/6413087

KLEURENFOTOGRAFIE 
monitor : Luc Nagels 
dinsdag 19-22u.

KERAMIEK
monitor : Lieve Van Hove
maandag : 18-21u. woensdag : 13-16u. en 17-21u

ZWART-WIT FOTOGRAFIE 
monitor : Luc Nagels 
donderdag : 19-22u.

MODELTEKENEN 
monitor : Oswald Kuyken 
donderdag : 19-22u.

DATA : vanaf 1 november '86, gedurende 5 
weken.
PLAATS : Gebouw Y', ls te  verdieping (naast het 
Kultuurkaffee)
DEELNEMERS : minimum 12 
CURSUSDUUR : 15 uur
INSCHRIJVINGEN + INLICHTINGEN : in Gebouw
Y' ls te  verdieping, kantooruren, tel :02/6413087
CURSUSPRIJS : afhankelijk van de cursus
1000.- to t 2000.-
ZEEFDRUKINITIATIE
monitor : P ie te r Lamal
5 opeenvolgende woensdagen : 14-17u.

LAY-OUT
monitor : Marleen Vanherck 
5 opeenvolgende woensdagen : 14-17u.

THEATERTRAINING 
monitor : Mlchel Mentens 
5 opeenvolgende dinsdagen : 19-22u.

FOTOGRAFIE-INITIATIE 
m onitor : Luc Nagels 
5 opeenvolgende dinsdagen 14-17u.

KERAMIEKINITIATIE 
monitor : Lieve Van Hove 
5 opeenvolgende zaterdagen : 10-13u.

TICKET SHOP 
van 13 tot 16 u Op donderdag 6 november '86 - 20u30 

Kultuurkaffee V.U.B. - Toegang gratis

MUZIEKWORKSHOP 
monitor : York Carpels 
maandag : 19-22u.

AQUAREL-INITIATIE 
m onitor : Irène Bruyninckx
5 opeenvolgende zaterdagen : 10-13u.
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Dl 21 OKTOBER
- Film
Organisatie: Flikkerlicht

WO 22 OKTOBER
- Film: "Ran" in Qc, van Akiro 
Kurosawa én met invloeden van 
het Japense Nöh-teater. 20u.
- "Spanje '36"
20u in QD
Sprekende geschiedenis met: E. 
Janssens, A. Dekoninck, A. Des- 
m et, W. Deconinck. Moderators 
zijn Prof Craeybeckx en W. 
Adriaens.
Organisatie: Masereelfonds en Vrij 
Onderzoek.
- Faculty vanaf 19u:
PK verkiest een schachtenkoning.

22, 23 en 24 OKTOBER 
Verkiezingen Perskring. Bij een  
vorige stemronde werd het kwo- 
rum immers niet bereikt door on
volledige of onjuiste informatie. 
Alle communicantjes (inkluis 
l°Kan) kunnen hun stem uitbren
gen in het kafetaria, van 12 tot 
14 uur. Praeseskandidaten: Bruno 
V.S., Robert P. en Katia S.

22 en 23 OKTOBER 
Films in QB:
JK en JS organiseren samen: Le 
gendarme et les gendarmettes, 
met Louis de Funès (22/10)
Rabbi Jacob, ook al met Louis 
de Funès. (23/10)
De inkom is telkens 40/60, voor 
tw ee dagen betaal je slechts 70/- 
100.

DO 23 OKTOBER
- Kollokwium werklozenwerking. 
9-16:30 in Q.
Inlichtingen: lok. 3 C 242 A.
- Kultuurkaffee 
20u30 én gratis.
Tom Lanoye presenteert 'Het cir- 
kus van de slechte smaak'.
- TD in de BSG-zaal.
Organisatie: PPK.
- PK-film in QC:
'Mask' met Cher.

VRIJ 24 OKTOBER 
FILMFESTIVAL:
De Spaanse Burgeroorlog
Het festival loopt door tot 31
oktober. Aula Q, inkom 50/80Fr.
- Kollokwium Spaanse Burgeroor
log:
Lezingenreeks in de lokalen van 
ULB en VUB betreffende Spaanse 
burgeroorlogliteratuur.

MA 27 OKTOBER
- Flikkerlichtvergadering 
20:15 kampuskot n° 6 
iedereen welkom.
-  1 1 - 1 1 - 1 1 :
Werkvergadering vanaf 10u in VO.

Dl 28 OKTOBER
- Film: 'Out of Africa'
van Sidney Pollack naar de ro
mans van Karen Blixen.
Organisatie: Kinekring, QC, 20u

WO 29 OKTOBER
- Ancienne Belgique:
Avond over politiek fatsoen en

het ontwikkelingsrantsoen, amuse
ment omtrent ernst:
De Zwarte Komedie 
Wurre Wurre(animatie)
Guy Poppe (interviews politici) 
Jessie de Caluwe (presentatie) 
Wannes van de Velde en flamen- 
cogroep. Aanvang 20uur, tickets 
150/180/200.
- Film: 'Falling in Love'
Organisatie K.A.T., 20u in QC
- Solvay doop én TD.

WO 29 OKTOBER
- Kultuurkaffee:
Canto Jondo: Flamenco Puro. 
gratis konsert, aanvang 22u.
- VRG-film
- Keps doop en TD.

MA 3 NOVEMBER
- Film: 'Cocoon'.
Ouderlingen krijgen nieuw leven 
ingeblaen in een zwembad! 
Organisatie: Infogroep, QC
- KINE doop en TD.

Dl 4 NOVEMBER
- Galery' + Kultuurkaffee: 
Vernissage tentoonstelling Louis 
Nitka. De tentoonstelling loopt 
tot 27 november en is gratis!
- VRG doop en TD
- Film: 'Rambo II'
Organisatie B.A.K., QC

GEEN OKTOBERMAAND ZONDER EEN OF 
ANDERE REVOLUTIE.

Nationale studentenbetoging-malle linkse beweging 
herneem t haar pseudo-revolutionaire ak tiv ite iten- 
-Martens kraakt-kroketrevolutle in het restaurant- 
...E r hangt revolutie in de lucht.
In de revolutionaire sfeer van de krisisjaren spat
te  de Spaanse etterbuil open. De Spaanse Burger
oorlog groeide uit to t het symbolische en daad- 
werkelijke slagveld tussen enerzijds het fascisme 
en anderzijds de internationale brigadisten. Van 
1936 to t april 1939 leverde deze oorlog ongeveer
1 miljoen mensenlevens.
Franco's eers te  zorg was de uitschakeling van 
zijn politieke tegenstanders. Hij probeerde ook 
(en dit zonder veel sukses) zoveel mogelijk film
m ateriaal te  vernietigen. "For whom the bell 
tolls"..."Sierra de Teruel"..."De Spaanse aarde" 
zijn legendarische film titels die het beeld van 
de burgeroorlog vereeuwigden. Vijftig Jaar late r 
boelen deze dokumentaires nog steeds. Het menu 
van dit filmfestival trach t de verschillende ideo
logische invalshoeken van deze periode toe te  
lichten. Een vergelijking maken tussen deze films 
en "ettikeren" i s onnodig en onzinnig. Angst en 
wreedheid, n a iv ite it en m iserie zijn elem enten 
die in elke film terugkomen. Een niet te  missen 
film is ongetwijfeld "De toekom st van '36". 
Stevige film zonder meer.
Als opwarm ertje voor het festival bieden 
Masereelfonds en Vrij Onderzoek ons een debat 
m et oud-brigadisten. Op 22 oktober(20h) gaat dit 
kransje door. M oderators zijn Prof. Craeybeckx 
en W.Adriaens.  P laats van het gebeuren: 
VUB-QD.
Na het opwarmen kan je van 24 to t 30 oktober 
terech t voor het filmfestival. Jan-m et-de-pet 
levert per film 80,-BF in. Minderheden zoals 
Aids-patienten, studenten, C JPers dienen 50,-BF 
af te  dragen. Je kan ook een abonnement ver
krijgen aan de dem okratische prijs van 200,-BF, 
goed voor S films.
La guerra civil Española a traves del cine ,een 
in itia tief van de dienst kultuur-vub, de vlaamse 
kring voor este tika  en de andere film, wordt U 
aangeboden in auditorium Q van de VUB.

Was Jezus gek ? Ja
Met de ontwikkeling van de diverse wetenschap
pen en, de klappen die die toebracht aan het ge
loof in de Bijbel als eeuwig geldende waarheid, 
hebben de theologen steeds opnieuw aangepaste 
in te rp re taties van de Bijbelteksten geproduceerd. 
"Jezus, de Messias. Was het Christendom een 
vergissing?" (Dr Somers) zal dus zeker n iet de 
Kerk doen instorten, m aar het is niettem in een 
boeiend boek dat een heel nieuw licht werpt op 
de figuur van Jezus.
De auteur beklem toont dat het onderwerp van 
het boek niet de Jezus van het geloof, m aar de 
historische Jezus is. Hiermee wil hij kritieken 
zoals "Jezus m oet wel gek geweest zijn om zo
veel liefde uit te  stralen." Het beeld dat de ge
lovigen van Jezus hebben, blijkt inderdaad erg 
te  verschillen van het po rtre t dat Somers gere
construeerd h eeft. De methode die hij volgde, 
is die van de gerechtelijke expertiese. In de ge
schreven getuigenissen van Lucas, Marcus en 
M attheus werd naar psycho-pathologisch beteke
nisvolle situaties gezocht. Het boeiende aan deze 
methode is, dat m et de kennis van nu de be
schreven feiten  van toen kunnen geïn terpreteerd  
worden. Zo is e r  Marcus' beschrijving van een 
door de duivel bezeten kind. Een schoolvoorbeeld 
van een epilep tishe aanval.

Op deze manier construeert hij uit de getuigenis
sen een beeld van de situatie  van Maria als on
gehuwde moeder m et alle problemen van dien. 
De verklaring die zij geeft voor haar zwanger
schap en de erfelijke belasting die Jezus erfde 
van zijn vermoedelijke vader Aerchelaos (waar
schijnlijk ook de vader van Johannes) lijden to t 
de parafrenie van Jezus. Eigenaardig genoeg 
stem t de beschrijving vrijwel volledig overeen 
m et die van de auteur van de Apocalyps, zoals 
die uit een tekstonderzoek naar voor komt. Vol
gens de redenering van Somers leefde Jezus nog 
toen hij van het kruis gehaald werd en was hij 
de oproerkraaier die in de geschiedschrijving van 
die tijd "Chrestos" genoemd wordt.
Veel sensationele onthullingen, m aar toch maken 
Somers' theorleen een overtuigende lndruk. 
Somers', die zichzelf een overtuigd en consequent 
christen noemt, ervaarde het schrijven van dit 
boek als een bevrijding: "Stap voor stap  voelden 
we de dwang van irrationele dogma's van ons af
vallen." Een c ita a t dat al volstaat om alle aan
hangers van Vrij Onderzoek naar de boekhandel 
te  jagen.

"Jezus, de Messias. Was het Christendom een 
vergissing?" door Dr Somers (EPO)

KUL in BXL

Paleis voor Schone Kunsten

23 en 24/10:Joop Admiraal, U bent mijn moeder,- 
20 .30h.
Een ontroerend, realistisch en autobiografisch 
portre t. Groots thea te r. Indrukwekkend, zonder 
meer.
2 8 /10:Ray Charles.20.30h.
Voor' de tweede maal in korte tijd vereert Mon
sieur Charles "Pauvre B..." m et een bezoekje. 
Ontroerend, zo'n bejaarde blinde op het podium. 
Alle gekheid op een stokje:C harles'v irtuositeit en 
techniek is n iet te  weerleggen.
30/10:Count Basle.20.30h.
Ware het niet dat "The lady sings the Blues" 
over Billy Halliday ging, ze hadden hem over 
Count Basle gem aakt. Een levende legende! 3/11:- 
Angelo Branduardi,20.30h.
Holly Hobbypoppen, Hamiltongellaards en andere 
romantische inborsten erheen!

Beursschouwburg:

28/10:Sam Shepard with a six string, 20.30h. 
PETER CASE (ex-Plimsouls) m aakte een opge
m erkt debuutalbum in een produktie van T.Bone 
Burnett, en m et assistentie van o.a. J im H iatt, 
J im Keltner, Roger Mc Guinn, Jerry  M arotta en 
Van Dyke Parks.
"This is one of those rare  and astonishing records 
th a t appear apparently from nowhere and quickly 
become part of your life. This really is indispen- 
sable  music: bold, thrilling,romantic, full of Inci
dent and lntrlgue."(NME)

Koninklijk circus:

24,25/10:The Kabushi-47 Samurais, Ballet van 
Tokyo (choreografie van Béjart),20.30h.
Onze belgische Béjart heeft te r  gelegenheid van 
het tw intigjarig bestaan van het Tokyo Ballet een 
k rea tie  op basis van een Kabuki-stuk 'D e wraak 
van de 47 Ronins gemaakt. Het is een kombinatie 
van de oude, traditionele Japanse theatervorm  
m et de rijke symboliek van het modern ballet. 
De muziek is voor deze k rea tie  gekomponeerd 
door Mayuzumt. H et stuk is eenmalig in Brussel 
te  zien in het kader van de europese tournee die 
het Tokyo Ballet nu maakt.
29/10:M iles Davis,20.30h.
Wie wil m eepraten over Jazz moet Miles Davis 
ooit eens gezien hebben. Dit moet zowat de 
meest bekende trom petis t zijn die ooit bestaan 
heeft. Hoewel hij nu m eer naar de Jazz-funk 
evolueert (luister naar zijn laa ts te  LP), nog 
steeds de m oeite.

Ancienne Belgique:

31/10:The Loose Tubes,22h.Eenentwintig moderne 
jazzm uzikanten in een waanzinnige show. Het 
koncert vangt aan na het Ben Sidran-koncert in 
de Beursschouwburg.

Botanique:

23/10:New York Jazz Q ulntet,20 en 22h.
U hebt Eddy Loozen gehad, nu krijgt U het 
N.Y.J.Q.
25/10:Mann is t mann, van B .Brecht,20.30h.Com é- 
die de la Vie  brengt "Homme pour Homme (ver
taling van Mann ls Mann!)is een miskend Brecht- 
produkt. Een aanrader!

'In de maalstroom'
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel.
Rouwt Belgenland, rouwt! Want de kunst in dit 
kleine landje is dood.
Wat een afscheidstentoonstelling voor K.Geirlandt 
had moeten zijn, is zijn begrafenisstoet gewor
den. De 33 jonge kunstenaars die hier tentoon
stellen hadden of geld, of inspiratie tekort, mo
gelijk zelfs beide, vrees ik.
'In de maalstroom toont kunstenaars van vandaag 
en opent perspectieven voor de kunst van mor
gen', zo s taa t e r  in de prospectus. Wat de kun
stenaars van vandaag b e tre ft, dat klopt, maar 
perspectieven voor de kunst van morgen? Zelden 
of nooit gezien!! De werken zijn m eestal déja-vu 
en openen zeker geen nieuwe perspectieven. 
Willekeurig streepjes trekken op een muur is best 
een keer leuk, maar na 'cham bres d 'am is ' heb 
ik er daar wel genoeg van gezien. Tien bakstenen 
d ie een zaal voor zich alleen krijgen komen ook 
niet bepaald erg k reatief over. En tekeningetjes 
op derde kleuterklasniveau zijn ook allang niet 
meer wereldschokkend. Als dit de nieuwe gene
ratie  kunstenaars is, leve de oude.
Er waren natuurlijk wel werken die best wel 
grappig zijn. Eén voorbeeld.
Robin Winters installeerde een lopende band die 
een paar kam ertjes doorloopt, en op die manier 
le tte rtje s  aanvoert naar een zogenaamde 'speel
kam er', een ruim te die geheel wordt bekleed met 
nog meer le tte rtje s  en kindertekeningen. Leuk, 
verrassend, m aar...kunst???
Nou ja, misschien stel ik het wat te  extreem, 
misschien vinden anderen dit wel leuk. Maar wat 
niemand leuk zal vinden is de toegangsprijs. Dat 
men deze dingen tentoon s te lt, mij best. Maar 
dat men het lef heeft om hiervoor 150 bfr.(stu- 
denten 120 bfr.) te  vragen is misschien toch wel
ie ts  te  veel gevraagd van de gemiddelde (kunst)- 
liefhebber.

MP



6 _________________
HUMOR IS LOGISCH

Kamagurka en Herr Seele zijn in Vlaanderen en Nederland reeds vrii 
lang uitgegroeid tot een begrip. Waar niemand buiten kan is het feit 
dat zij tenminste een poging brengen tot humor. Maar waar zij een 
begrip door geworden zijn is het feit dat je er ofwel van houdt of 
je er van kotst. Het laat je in ieder geval niet onberoerd. Een 
kenmerk van vele 'groten'.
Op 16 oktober deden Kama & Co. de VUB aan met hun nieuw 
programma: "Kamagurka en Herr Seele werken harder dan gewoon- 
lijk".
In een schijnbaar rommelig geheel werden alweer schijnbaar geimpro- 
viseerde sketches gekombineerd met 'gezongen' nummers. Het was 
in ieder geval om te lachen.
Wij hadden voor U reeds lang een interview afgesproken. U hoort 
een nog licht transpirerende Kamagurka (of was het Luk Zeebroek?)

DM: Hoe vond Je het optreden zelf?
Kama: Voor m ezelf vond ik het goed, voor de 
mensen in de zaal ook. Maar niet voor alle 
mensen in de zaal want ze konden niet allemaal 
z itten  en degenen die rechtstonden die konden 
niet allemaal zien. Dat was wel storend voor 
mij op bepaalde momenten. Maar 't  was ple
zant, lk heb mij goed geamuseerd. Je  zou dat 
eigenlijk aan de mensen in de zaal moeten vra
gen.
DM: We vonden het goed, op de dode momenten 
na. Jullie w isten bij momenten precies niet goed 
m eer waar naartoe, stonden wat rond te 
draaien......
Kama: Ja, dat is wel een van onze grootste 
fouten.
DM: Jullie hebben nochtans harder gewerkt dan 
gewoonlijk.
Kama: Ja, m aar het is zo dat wij die dingen i n 
de eerste  p laats voor T.V. maken en dat zijn dus 
allemaal korte stukken. In feite  kun je dat ge- 
makkelljk oplossen door b indtekstjes te  maken 
of zo, maar binnen een maand zal dat wel alle
maal weg zijn.
DM: Hoe zit het m et de werkverdeling tussen 
jou en P e te r  Van Herzele (Herr Seele, snuggerds. 
n.v.d.r) Brainstorm en jullie m et twee maar raak 
of is dat veel str ik te r?
Kama: Ja ja, als we schrijven z itten  we dus sam
en vijf dagen per week, zes a acht uur per dag. 
Dan schrijven we konstant bladzijden vol. Na 
een week beginnen we dan te  schrappen en aan 
elkaar te  plakken. Normaal duurt het twee a 
drie weken om vijf to t tien minuten te  schrijven. 
Als je  z ie t dat Urbanus al tien jaar met hetzelf
de program ma tourt.....W ij zijn twee, drie jaar 
bezig. We zijn van nul begonnen en we schrijven 
nog elke week nieuwe dingen. Nu hebben we 
vanavond een sketch gedaan, m et die schoen, dat 
begint nu te  leven. Vorige week hebben we het 
pas geschreven. Je  z it dan zo een beetje  te  
denken of dat nu wel grappig is. Als je ie ts  live 
doet zie je pas of het goed is. Er z itten  dingen 
bij die we al dertig  keer gedaan hebben, andere 
doen we voor de eers te  keer. We zorgen ervoor 
dat we altijd  m instens één ding hebben dat we 
nog nooit gedaan hebben, en dat is dan voor ons 
wel a ltijd  het hoogtepunt (grijns). AI kennen we 
de sketch n iet uit ons hoofd, je  m oet dan die 
dingen wel m et tien  keer m eer moed spelen dan 
de res t van het programma.
DM: Er wordt dus niet geïm proviseerd op het 
podium?
Kama: P ff, Ja soms één, twee dingetjes. Wan
neer je m et tw ee s peelt kan je  n iet improvise
ren, als je  in onze teksten  één of twee woorden 
verkeerd zegt dan i s heel het spel om zeep. Je 
kan dat wel doen , dat is al veel gedaan, dat 
kan soms wel een keer goed zijn. Maar als je 
zo hard hebt z itten  werken dan vind ik het niet 
verantwoord om daarin te  gaan improviseren. 
Het is ook n iet geestig voor de andere. Als je 
drie weken im proviseert en je steekt dan het 
beste van die drie weken in vijf minuten dan zit 
daar veel m eer in dan als je  vijf minuten op 
scene im proviseert. We hebben vandaag een stuk 
geïmproviseerd, dat m et die veter, omdat we die

niet hadden en we moesten die dan hebben in 
de sketch.......Dat stuk gaan we houden waar
schijnlijk, dus dat komt op t.v. Maar ik mag 
dat eigenlijk niet zeggen.
DM: Geef je  ook een stuk van jezelf bloot in je 
werk?
Kama: Jeze lf  bloot???(extreem  vragend)
DM: (Van de kaart) Awel ja....euh. S taat Kama- 
gurka op scene of is dat ook een stuk Luk Zee
broek?
Kama: Nee, ik ben nooit Luk Zeebroek als ik 
werk. Versta Je?
DM: Hum.
Kama: Er is ook geen verschil tussen Kamagurka 
en Luk Zeebroek. Alleen is Kamagurka een veel 
to ffe re  naam om uit te  spreken. Ik ken die gast 
niet, Luk Zeebroek. Ik ben natuurlijk n iet kon
s tan t Kamagurka in huis, maar toch wel, ik doe 
mijn best om het konstant te  zijn.
DM: Hoeveel van jezelf steek je in je persona
ges?
Kama: Alles gewoon. Ik weet niet waar je naar
toe wil m et die vraag, ' t  is een domme vraag, 
jezelf, jezelf (nerveus). Ik kijk naar de andere 
mensen, maar de manier waarop is dan weer mijn 
manier dus ' t  zal wel allemaal van mij zijn. Als 
e r  niks van m ezelf in z itten  dan zou het maar 
triestig  zijn. Het kan gewoon niet anders, dat 
is een stomme vraag.
DM: Dank u......(weer even van de kaart) Hum,
je schildert ook.
Kama: Twee weken per jaar schilder ik elke dag, 
als vakantie.
DM: (weer bij zinnen) Een soort compensatie 
voor het andere werk.
Kama: Ja, want als je altijd z it te  tekenen en 
te  schrijven en je z it zo de hele tijd te  den
ken.....grappen bedenken......Je bent altijd bezig
met woorden. Beeiden zijn ook geestig, ' t  ls ne 
keer Iets anders. Muziek maken is ook geestig. 
DM: Je  bent vroegtijdig gestopt met de kunst- 
akadem ie.
Kama: (gewichtig) Ja.
DM:....?
Kama: lk had daar niks te  leren, ik was gewoon 
veel te  intelligent. Die proffen waren gewoon 
papegaaien, die tekenden zelf niet, je zag daar 
niks van. Als je dan toevallig zag wat ze deden 
dan viel je achterover want dat was zo slecht! 
Daarbij hetgeen ik doe kan je niet leren op een 
akademie. Er is mij onlangs gevraagd of ik geen
les wou geven op Rietveldakademie, da's toch 
t e zot, wat moet ik daar gaan geven. Hoe kan 
je  dat nu overbrengen, ze kunnen be te r allemaal 
eens naar een optreden komen. Trouwens i k snap 
n iet wat ze op universiteiten en zo doen. In een 
universiteit optreden da's ook zoiets, pfff. Wat 
z itten  ze hier te  doen, hun kop volgieten met 
s to f  en als ze buitenkomen als dokter en ze zien 
een zweer dan vragen ze:"wat is dat?" En als 
ze het dan weten dan snijden ze  hem uit. ' t  is 
gans het systeem , maar daar ga ik niet over 
spreken, daar wordt ik niet voor betaald.
DM: Er zit een zekere Evolutie in je werk sinds 
Je m et P e te r  Van Herzele samenwerkt.
Kama: Pas op, ik werk al jaren met hem samen, 
alleen heb je er misschien nog nooit van

gehoord. We spelen al samen sinds we 19 jaar 
zijn, we kennen elkaar nog van de akademie. 
Alletwee zijn we het daar afgestapt, niet m et 
de bedoeling van iets te gaan doen. In het begin 
hadden we een groep die een soort parodie op 
punk bracht en P e te r  speelde daar banjo in. Ik 
heb het altijd al plezant gevonden om met hem 
samen te  werken. Dat gaat niet anders, als je 
daar hele dagen moet met z itten  schrijven.
DM: Wie is dan de muzikaalste van de twee? 
Kama: Knappe vraag, (ons ego, ons ego...) Dat 
hangt er van af wie e r het meeste bonen gegeten 
heeft. P e te r  is eigenlijk pianostemmer, maar 
zelfs als hij goed zou kunnen zingen, hij zou 
even vals zingen als nu.
Waarom staan die vragen eigenlijk op een bladje? 
DM:(prompt) Omdat wij domme mensen zijn. 
(Enkele momenten later) Bewonder je ook andere 
mensen?
Kama: U iteraardd bewonder ik mensen. Koot en 
Bie, Wim T. Schipers, de gasten van The Young 
Ones, in dat genre. Ik bewonder ook mensen die 
niets artistieks presteren.
DM: Moeder Théresa?
Kama: Sinds ze met haar vliegtuig op de gelovi
gen neergestort is ben ik een grote fan van 
moeder Théresa!
DM: Word je door hen ook beïnvloedt.
Kama: Ik bewonder die mensen wel, maar ik 
probeer juist niet te  doen wat zij doen.
DM: Achter die konstante absurditeit, zit daar...-

Kama: (verbouwereerd) Absurditeit? Ik steek 
nooit absurditeit in mijn werk. Dat is een vol
ledige vergissing, mensen zien dat zo. Het is 
vooral enorm logisch wat wij doen. Anders kun 
je niet lachen. Absurditeit zou bijvoorbeeld zijn; 
een asbak onder water en drie Cola-blikjes en 
ik voel mij gelukkig. Gasten die kunst maken, 
dat is absurditeit, daar kan je niet mee lachen. 
Daar s ta  je naar te  kijken en dat kan een beetje 
in terresant zijn, dat kan een beetje vervelend 
zijn. Terwijl wat wij doen juist niet absurd is, 
anders zou je er niet mee lachen, anders zou er 
iets niet klikken in hun hoofd.
Je  kan niet gewoon lachen, tenzij je gekieteld 
wordt. Je  kan niet lachen als je niet nadenkt 
en je kan niet nadenken over absurditeiten. Je 
kan alleen waar nadenken over dingen die logisch 
in elkaar z itten , doordat ze zo logisch in elkaar 
zitten  zeggen de mensen:"Dat is absurd", dan ben 
je een absurdist. Wij zijn niet absurd, af en toe 
misschien een beeld, maar dat blijkt dan wel 
nuttig te  zijn voor de sketch.
DM: En je vindt kunst absurd?

Ik kan er niet meer tegen. Ik kan geen kut 
meer zien. U denkt nu:"Go(d), die durft." Doch 
de Kenners, zij weten wel beter. Rood aan
briesend grijpen zij naar een Gentse telefoongids.
Na een kwartiertje gaat het dan zo:"Tik....tik......-
..tik....(het geluid van de trim fiets van Paula 
d'Hondt die de V.U.B-centrale aandrijft) Hallo? 
Schande, schandalige schande mijnheer Lanoye. 
Kladschrijver Cattivo plagieert u zonder enige 
schroom!" En zo is het. Ik kan er niet aan 
doen, ik wou het u gewoon niet onthouden als 
opener. Betreffende zinnen pluk ik uit een stuk 
dat "De Westerse Waarden bedreigd" heet en ver
schenen is in de bundel "Rozegeur en Maneschijn" 
van Tom Lanoye. Bovendien s taa t dat boekje 
met een beetje geluk, als ik het niet vergeet 
terug te brengen, zomaar gratis-voor-niks in de 
V.U.B-bibliotheek onder referentie: GER. 839.3 
P LANO 83
Ik citeer verder van p.99(in de inleiding pleegde 
een vriend zelfmoord):"Ik geef mezelf hooguit zes 
weken voor ik zijn voorbeeld volg, want de FLOU 
ARTISTIQUE van David Hamilton, het monstre 
sucré van de hedendaagse fotografie, graait 
steeds sneller om zich heen. Zakdoeken, T— 
shirts, agenda's, behangpapier, niets kan je be
denken of het ligt vol vingerende kindvrouwtjes; 
geen meisjeskamer kan je binnenkomen of een 
beloftevol danseresje duwt je vanop een luxe- 
poster haar geslacht in het gezicht. Een nauwe
lijks bestaand borstpartijtje, teringtepels, pols- 
dunne dijen, smartelijke blik...Twintig jaar 
geleden organiseerde men voor zo iemand een 
collecte. Nu sieren de hongernimfen kalenders 
en hoeslakens, wenskaarten en theekopjes."  Ik 
vind dit amusant, tenzij u onbetamelijke 
handelingen uitvoert bij het aanschouwen van 
deze beelden, of er op flipt, of beide.

u kan ik mij levendig voorstellen, terwijl ik u 
zo bekijk, dat u niet weet wie Tom Lanoye is. 
Het is alvast geen vogel, noch een vliegtuig, 
noch een UFO. NeeiNee! Tom Lanoye is Tom 
Lanoye én een aardig performer. Dat woord is 
hier al eens gevallen dus daar hoef ik niet meer 
over uit te  wijden. Doch over Lanoye wil ik nog 
wel het een en ander kwijt.
Tom Lanoye is een slagerszoon met een brilletje 
wiens voornaamste kwaliteit erin bestaat wild om 
zich heen te  schoppen. In het land van de fami
lie Pfaff, waar iedereen scheenlappen draagt, is 
dat natuurlijk niet iets om zich over druk te

Kama: Kunst is absurd en daarom ook een ganse 
trap lager op de evolutieladder dan wat wij 
doen. Ik vind humor het hoogste wat je kan 
bereiken in het leven, als Je humor brengt dan 
kun je lachen en als je lacht kun Je niet op 
eikaars smoel slaan. Terwijl je in kunst nog op 
eikaars smoel kan slaan. Afin ik vind kunst niks 
verwerpelijks, het heeft integendeel iets in teres
sants. Voor mij is het net het omgekeerde van 
wat de m eeste mensen ervan denken, zo van:- 
"Waw". Ik vind dat iets vanzelfsprekends, Iets dat 
iedereen minstens twee keer per dag moest doen. 
DM: Op welke m anier?
Kama: Op eender welke manier, op hun kop gaan 
staan........
DM: Vind je het erg als je ergens een publiek 
tegenkomt dat je niet begrijpt. Maak je bewust 
dingen gericht op publiek?
Kama: Ik werk bewust voor een publiek. Ik wil 
dat de mensen mij begrijpen. Ik moet wel zeg
gen dat ik dat nog nooit echt heb m eegemaakt. 
Ik heb wel eens opgetreden in Limburg, je hebt 
dus drie soorten publiek; publiek dat ligt, publiek 
dat staa t, m aar dat publiek lag dus. Half 
bewusteloos, ze begrepen er niet veel van. Maar 
ik heb toen gezegd tegen het publiek:"Dit is 
enorm grappig wat wij doen, 't  is om te  lachen, 
'k zou willen dat je het snapt". En toen zijn 
ze inderdaad beginnen lachen, we hebben daar 
zelfs drie bisnummers gekregen.
DM: Vind je jezelf een echte man na al die 
jaren?
Kama:............................Soms..................... als ik mijn
dochter straf.
DM: Wat zegt je dochter daarvan?
Kama: Ze trek t haar dat eigenlijk niet aan, ze
heeft het wei graag, eigenlijk.......
DM: Dank u voor de aangename avond.

IL CATTIVO ft.H.

maken. En dat deden de m eesten ook niet. 
Lanoye bleef dat echter op zo'n aanstekelijke 
manier doen dat hij, slagerszoon m et een brilletje
zijnde, al gauw op enig regionaal succes kon 
rekenen in Gent en Amsterdam. Met zijn 
spirituele programma sneldichten oogst hij daarna 
succes voor een iets breder publiek (o.a. Honderd 
voorstellingen voor de Weight W atchers van Turn
hout). Het ging zelfs zover dat mijn schoonzus 
voor haar x-de verjaardag zijn dichtbundeltje 
"Bagger" van mij cadeau kreeg. Het grote suc
ces kent Lanoye echter eerst als hij zijn ego 
"slagerszoon met een brilletje" op grote commer
ciële schaal uitspeelt. Zo wordt hij zéér wereld
beroemd langs het touméparcours. Dat liep ook 
langs mijn deur in het Antwerpse waar hij het 
voltallige publiek avond aan avond voor aap zette  
terwijl ze er zelf mee lachten. Dat heet:"Zwarte 
Humor". Daarom rijfden ze hem binnen bij het 
gezelschap van de zwarte komedie, waar hij een 
programma speelt (speelde) waarvan ik de tite l 
niet ken (GO(d) vergeef het mij). Als u dat zo 
leest moet u wel de indruk krijgen dat boven
vermeld succes hem zomaar de schoot werd in
geworpen. Ho maar! Lanoye zag (en ziet) zwarte 
sneeuw als broodschrijvei, want hij heet niet 
Claus en is niet dood zoals o. a. Vondel en Jotie 
'T Hooft. Doch zelfs dit deed hem zijn bijtend 
humeur niet verliezen. Daarom tekende hij 
onderweg naar het bekend zijn voor bijdragen in 
o.a. De Zwijger zaliger en gaf hij recent (enfin, 
recent) gegradueerd chemicus en ex-minister 
Poma de bonen te  vreten in het Nieuw Zweren 
Tijdschrift (dixit Lanoye). Geen gelul dus met 
die Tom, niets is heilig, niets is huisje, alles kan 
en nog veel meer.
Van Lanoye houden, en de liefde in het alge
meen, is echter een kwestie van smaak. Hetgeen 
zijn ei:"Het cirkus van de slechte smaak" duide
lijk maakt. Persoonlijk-maar wie ben ik— 
beschouw ik de V.U.B, na het aanschouwen van 
Vlaanderens recentste lading eerste kanners als 
het cirkus bij uitstek (zie "Teringtepels....")
Nu wil het toeval dat Lanoye uitverkoren werd 
om op donderdag 23 oktober om 20 u.30het 
kultuurkaffee vol te  spuien m et zijn "cirkus van 
de slechte smaak" en het schijnt dat hij van plan 
is om e r  serieus in te  vliegen. U mag er alweer 
in tegen konsumptie van enige konsumpties! Dat 
dekselse toeval toch.

IL CATTIVO

Smaakkwestie
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1043 revisited

De nieuwe koten op van de Waverse.

Foreign Students

In de prachtige zomer van het gezegende jaar 
(vooral voor de wijn) 1985 ls op de Waverse- 
steenweg een nieuw studentenhuis geopend; 
'W aversesteenweg International Studenthouse 
1043'. Mensen die hier vorig jaar ook waren 
herinneren zich ongetwijfeld nog de knalfuiven 
die in het KK zijn georganiseerd onder de naam 
'S trange A ffair P a rty '. De Waverse was een soort 
begrip voor een 'k o t' waar zowat alle nationali
te iten  in vrede samenwonen, zonder rasclstlsche 
vooroordelen. Binnen het huls lukte dat ook, 
spijts de praktische problem en die af en toe 
rezen, (maar daar leest u straks m eer over)
Dat was de zonzij van het geheel. Ondertussen 
ls het gebouw een kopzorg geweest voor een 
ferm deel van de 'g ro ten ' van onze unlef.
Het begon allem aal zo...

In de bewuste zomer van '85 ls door de Oud- 
StudentenBond (OSB) een fabriek omgebouwd to t 
studentenhuis. De Waverse 1043 was een feit. De 
eerste  problemen rezen reeds ln oktober van dat 
jaar, ten dele door de Moeial, toen e r  vragen 
werden gesteld rond de oorsprong van de OSB— 
gelden. Er was sprake over zw art geld, enz... 
Dat het grootste  deel hiervan op heel vage ver
moedens en geruchten gebaseerd was, ls nu wel 
duidelijk.
Toch bleek het OSB aardig in zijn kruis getast, 
want al vrij vlug gaven zij het hele geval op en 
toen kwam medesponsor 'de rek to r ' op de prop
pen. Eerwaarde Heer S teenhaut had plots aardig 
wat ln de pap te  brokken.
Bleek namelijk dat het geheel op In itia tie f van 
de rek tor is gebouwd,, m et gelden van het OSB 
(een lening?). Officieel h e e tte  het dat deze 
kamers zouden dienen om studenten  m et rekto- 
rale beursalen te  huisvesten (rek toraie  beursalen 
zijn beurzen die aan buitenlandse studenten wor
den u itgereikt, m eestal ln het kader van Inter
nationale uitwisselingen). Op zich een m eer dan 
lovenswaardig in itia tief.
Helaas bleek dit al vlug uit te  draaien op een 
spelletje van willekeurige toewijzingen, vriendjes
politiek in de volksmond.
Daarop ln dan de Sociale Raad (SoR) ln het 
geheel binnengewipt. Aan onze VUB bestaa t 
Immers nog zoiets als een Dienst Huisvesting die 
(ook officieel) alle toewijzingen van kam ers re
gelt, volgens een aantal vaste k rite ria . Het zou 
niet m eer dan logisch geweest zijn m oest Huis
vesting van bij het begin ln deze zaak betrokken 
zijn geweest. Dit was dus n iet zo. Komt daar 
nog bij dat de rek tor wel te  vinden was voor de 
zaken die hem gunstig ultvlelen (de toewijzing 
van de kamers) m aar dat hij zich van de konse- 
kwenties (kuisen, herstellingen) geen ene moer 
aantrok.

Vandaar dat de SoR voorstelde om de koten 
onder de bevoegdheid van Huisvesting te  p laa t
sen. Dat zou dus lnhouden dat de toewijzing door 
hen zou gebeuren, m aar ook de repara ties en het 
kuisen, zij hebben nu eenmaal die goede gewoon
te . Wel zou de rek tor een aantal kamers behou
den voor rek to raie  beursalen, de zogenaamde 
'u ltstra llngskam ers'.
Daar was de rek to r dan niet zo gelukkig mee. 
De SoR-besllsslng, door de Raad van Beheer 
(RvB) bekrachtigd, is nooit echt ln praktijk ge
bracht. Van dan af 8an ls het pas echt ln het 
honderd beginnen lopen.

Van alle mogelijke en onmogelijke kanten (zie 
verder) werden toewijzingen gedaan. Huisvesting 
kon wel opdraalen voor de praktische diensten, 
wat neerkom t op enkel dringend herste l van 
zaken. Van reiniging kwam weinig ln huls, 
simpelweg om dat daar het personeel niet voor 
beschikbaar was. De hygiëne in de W averse was 
dus n iet bepaald optim aal. En aangezien de 
rek tor zich n iet geroepen voelde daar Iets aan 
te  doen b leef het kot vuil liggen.
Denk m aar n iet dat we aan het einde zijn.

Nu, tegen decem ber bleek dan ook dat de rektor 
(en het OSB) eigenlijk geen toestem m ing hadden 
aangevraagd voor de bouw van de koten. Prak
tisch kwam het e r  dus op neer dat al die buiten

landse studenten, die door de rek tor geplaatst 
zijn geweest, plots to t boven hun krullen ln de 
adm inistratieve problemen zaten, lvm hun ver
blijfsvergunning.
D at het geval wel aan andermans oren moest 
komen was duidelijk. Nogal wat 'belangrijke' 
mensen aan deze VUB zagen e r  wel wat ln om 
gratis kamers te  kunnen uitdelen aan hun vriend
jes. Door heel w at touwtrekkerij, die ook mij 
n iet helem aal duidelijk ls, bleken plots heel wat 
mensen daar ook toe ln s taa t. Zeker ls dat de 
a rch ltek t, enen Vandermeere een aantal mensen 
zitten  heeft. Audrey (03) van Z1J1 (onze bekende 
zuld-afrlkaanse belglsche van ISAVUB) heeft het 
ook voor elkaar gekregen een vinger (of meer) 
ln de pap te  brokken. Prof. Paepe, voorzitter van 
Vubaros, en goede vriend van 03  zat ook diep 
in de Waverse warwinkel.
Wie daar minder gelukkig mee was, was Huisves
ting zelf (zij deden dus normaal de toewijzingen), 
en de SoR. ZIJ zagen noch kop noch s ta a r t aan 
het hele geval. Ten eers te  waren er veel meer 
kamers toegew ezen door de verschillende per
sonages dan voorzien was en daarbovenop heeft 
Huisvesting zelf een wachtlijst staan van mensen 
die een kam er zoeken, langs legale weg dan. ZIJ 
blijven dus op hun honger zitten , hoewel zij het 
(meestal) zijn die er het m eeste recht op heb
ben.
Een s ituatie  die n iet kon blijven doorgaan. Het 
was dan ook logisch dat Huisvesting klaarheid In 
de s ituatie  wou. Zij hebben dan ook beslist af 
te  wachten om nog Iets te  doen to t er een 
definitieve beslissing genomen is.
Voor Huisvesting kan een beslissing m aar twee 
kanten m eer uit: ofwel ls alles voor Huisvesting 
(zowel de toewijzing als het onderhoud als het 
huurgeld) ofwel o n ttrek t Huisvesting zich volledig 
van alle verantwoordelijkheid.
Hierop heeft de SoR op 9/10 een beslissing 
genomen ln het voordeel van Huisvesting. ZIJ 
stelden dat Huisvesting de volledige bevoegdheid 
en verantwoordelijkheid moet krijgen over de 
Waverse (met uitzondering van de uitstrallngs- 
kamers, die nog steeds door de rek toraie beur
salen zouden worden toegewezen en die voor 
Huisvesting als een soort afbetaling zouden 
dienen). Deel twee van die beslissing ls dat die 
studenten die noch rek toraie beursalen hebben, 
noch door Huisvesting geplaatst zijn (zij dus die 
de vriendjespolitiek gebruikt hebben) uit het huls 
zullen gezet worden. Ten derde zouden 'sanktles' 
getroffen  worden tegen zij die onrechtm atig 
kamers hebben toegewezen. Dit alles m oet nu 
nog door de RvB bekrachtigd worden.
Een beslissing zou ln leder geval ln het voordeel 
van de student moeten zijn. De enig mogelijke 
oplossing UJkt mij dan toch een overgeveling van 
a lle verantwoordelijkheid naar Dienst Huisvesting. 
Want to t nu toe ls gebleken dat e r van andere 
zijden niets te  verw achten valt. Vooral de prak
tische zaken worden door de rek tor (of wie er 
ook moet voor lnstaan) m et de voeten getreden. 
Blijkbaar denken zij dat vuiligheid en willekeur 
n iet meer dan het deel zijn voor buitenlandse 
studenten (een vrij rasclstlsche houding als Je het 
mij vraagt).

Die beslissing wordt dan liefst ook m eteen door
getrokken naar alle koten op de Waverse, waar 
nu 3 kamers (goed voor 7 bedden) afgew erkt 
zijn. Andere (kleinere) gebouwen staan klaar om 
lngerlcht te  worden to t studentenkam ers. H et zou 
de toekom stige bewoners veel geloop en gezoek 
besparen als zij zich onmlddellijk to t de oude 
vertrouwde Huisvesting zouden kunnen richten 
m et hun problemen.
Voorts Is het nog n iet duidelijk welke rol onze 
nieuwe rektor In dit dossier zal spelen. Laat ons 
hopen dat het een goede ls.

Dit is dan het einde van deel 1 van dit boeiende 
verhaal..
Volgende Moeial zal u (als het God belieft) vol
gende zaken kunnen lezen:
-  Interviews m et betrokken personen.
- Eventuele verdere evoluties.

ft.H.

Thursday, October 9, the Social Council passed 
its 1987 budget. The voting concluded a very 
unusual evening-session of the Social Council 
since the m eeting was adjourned a t 9 o'clock, 
so that members of the Council could watch the 
cu rren t-affairs  programme "Panorama" on Flemish 
television. The programme dealt with the costs 
of pursuecing a university-level education (in 
light of the current cuts in the national budget 
for education) as well as with the problems 
facing foreigners who come to Belgium to 
continue their studies.
The Social Council is facing a number of 
economizing measures; its allowance has been 
redenced by BFr 1,345,000, compared with last 
year's. If we look a t the cuts in financial aid 
from the goverment the other universities are 
facing, the VUB Social Council's situation is not 
altogether that bad: the Catholic University of 
Leuven has to do with B.Fr. 75,000,000 less, the 
Gent S ta te  University receives B.Fr. 91,000,000 
instead of the B.Fr. 130,000,000 allowance last 
year. Worse off than anybody else, however, are 
the small universities of Antwerp, Diepenbeek, 
Kortrijk.
So the VUB Social Council had to come up with 
a balanced budget for 1987. Top priority was 
given to the students allowances, which will, 
consequently, remain what they were last year. 
On the whole the Sports and Cultural Services 
(Sportdienst en Dienst Kultuur) were affected  
most. Both were asked to  rely to  a g reater 
ex ten t on publicity and sponsoring from outside 
the VUB.
Services of 'v ital necessity ' were b e tte r  off; the 
Foreign Students Service will even get B.Fr.
300,000 more then last year. Nor will the rents 
for rooms on campus go up.
Apart from the 1987 budget, the Social Council 
have (at last) dealt with the payment of the 
students who work a t the KuItuurKaffee. Another 
m atter troubling the S.C. was the question of 
campus rooms in the 'Jac h t ' which were wrong
fully alloted to  "rectorate" scholarships students, 
since those rooms had already been given to 
Belgian students by the housing service. The 
"rectorate" scholarships students are said to  be 
en titled  to  free rooms a t the university. The

Ze waren samengekomen uit alle uithoeken van 
de kampus, die woensdag om 13 uur. Senioren 
dwarrelden als derwishen doorheen groepjes on
wennige schachten of hingen gewoon aan de toog 
-w at dacht u wel. Her en der klonken schuch
te re  studentenliederen... er was geen twijfel 
m eer mogelijk: de 5e ed itie  van het Spel Zonder 
Grenzen was van s ta r t  gegaan.
De zeven deelnemende kringen (HILO, KEPS, 
PPK, SOL VA Y, VRG, WK en PK, tevens de ln- 
richtende kring) werden onder het m otto "hoe 
vettiger, hoe prettiger" vergast op het trad itione
le gamma van kruip- ,kllm- ,duw- en trekspel- 
letjes, waarvan de beruchte zeephelljng de eerste  
was. Nog ste ller en gladder dan vorig jaar (als 
ze zeep gebruiken, doen ze het ook goed) slaag
den slechts drie kringen, namelijk HILO, PK en 
PPK, erin hierbij punten te  sprokkelen.
Vervolgens waren wij getuige van een spelletje 
m et bakstenen, waarbij Solvay vreemd genoeg 
WK, PK en PPK ach ter zich Het, en een kllm- 
spelletje dat opviel door de Ingenieuze wijze 
waarop de PK-pioeg de spelregels Interpreteerde, 
wat natuurlijk dadelijk werd nagevolgd door VRG, 
WK en KEPS. Na het traditionele "skleën" werd 
e r  zowaar wat leven in de brouwerij gebracht 
door lawaaimakers KEPS en Solvay, die hun 
frustra ties op elkaar poogden af te  reageren.

Board of Governors agreed on this m atter in the 
past but the problem remains who will be 
allowed to do the assigning of rooms. Certainly 
not the people like form er rector Steenhaut, the 
PR-bureau of the VUB, Vubaros, Prof. Vander- 
meeren (architect), or, last but not least Audrey 
Van Zijl, because they were said to be behind 
the wrongful assignments. The Social Council 
described the present allotm ent as a violation 
of its principles by the academ ic authorities. The 
members of the S.C. even considered whether, 
and if so, what sanctions might be imposed 
against this abuse of power.

The Social Council Students (Sociale Raad 
Studenten) is an organization in charge of social 
affairs, like the housing services, and the guiding 
of (foreign) students. The SRS. is in fact the 
only council in which students can obtain a 
majority of seats. Since 1982 the chairperson of 
this board has been a student, the present 
chairman being Eric Goubin. Each year a 
delegation of students is elected. Every student 
has the right to  run for the SRS and to vote for 
an SRS candidate. So if you are interested as 
a foreign student to  join the SRS contact P ie t 
Vandenbroek, building M, room 502, before 
November 4, 4PM.

On October 15 some 2 5 ,0 0 0  teachers demon
stra ted  in Brussels to express their discontent 
about the recent cuts in the education-budget. 
The teachers'-populace has been reduced by 10% 
this year.

Next day, Thursday 16th October, some 4,000 
university students dem onstrated again for sim ilar 
reasons: the raise of subscription fee, the 
reduction of the budget for the Social Sector .by 
50% in some universities. Student representatives 
from nearly all Belgian university and n o n -  
university institutions of education made their 
stand together in a casual athm osphere. No 
security problems occured with the -as usual- 
numerous police forces in the town of Brussels.

WS & AV

Net op het moment dat er m eer gras in de lucht 
dan op de grond was (nét vandaag hadden ze het 
gras gemaaid) dwong het VRG ln "blauw helm en- 
stljl" een staakt-het-vuren  af.
Ook het touwtrekken was van de partij, m aar 
werd ekstra  bemoeilijkt door (weeral) bruine zeep 
en salvo's van w aterballonnetjes. Dat daarbij een 
groot aantal van die ondingen ln het publiek te 
rechtkwam en en meerbepaald op uw verslaggever, 
ls het vermelden niet waard. Als overwinnaar 
kwam, hoe kan het ook anders, PK tevoorschijn, 
duidelijk to t groot genoegen van de (PK-)spellel- 
ding...
Apotheose van die namiddag vol leut en (f)lulm 
vormde de klerenkettlng over het voetbalveld, 
waarbij Solvay (wéér zij) een gratis vat beloofde 
aan leder die hun laa tste  stukje tekstlel aan de 
klerenketting wilde offeren. ZIJ hebben hun gra
tis vat waarschijnlijk zélf kunnen opdrlnken.
Al bij at een zeer gezellige namiddag, voor wie 
tenm inste rondslingerende aardkluiten, waterbal- 
lonnen en slierten bruine zeep het toppunt van 
gezelligheid vindt... O ja, de eindwinnaar? Die 
was bij het te r  perse gaan nog n iet bekend 
maar, zoals de praeses van PK ons wist mee te 
delen, "het ging hem vooral om het de schachten 
eens gezellig te  maken en de anciens een plezie
rige middag te  bezorgen." Waar men blijkbaar 
volledig ls ln geslaagd.

DPV.

Grenzeloos

En Sysifus rolde het biervat...
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Lezersbrieven stuur je naar:
De Moeial 
Gebouw Y'
Pleinlaan 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 ilarite it door de ve
rantwoordelijke uitgever in de prullenmand ge
keild. Op elke brief moet dus naam en adres van 
de schrijver vermeld staan. Indien men het ons 
lief v raagt kan de naam bij publikatie van de 
b rief weggelaten worden. G etypte brieven ver
schijnen vlugger dan een vodje m et wat hanepo- 
ten op. De redaktie houdt zich ook het recht 
voor om te  lange brieven to t redelijke proporties 
te  herleiden.

KRINGEN

Ach, u was verhinderd, vergeten, openbaar 
vervoer, ... Toch is de 11.11.1 l.-startavond 
doorgegaan m et een tien tal mensen. Na enkele 
Inleidingen en een diareeks over het 11.11.11.— 
Jaarthem a werd besloten om met de opbrengst 
van de 11.11.1 l.-a k tie aan de V.U.B, een projekt 
ln Nicaragua te  steunen. Meer erover leest u in 
De Moeial nr.3. U kan u schade inhalen en toch 
nog meewerken aan de jaarlijkse pluralistische 
(velen denken dat 11.11.11. een uitsluitend 
katholieke aangelegenheid is, maar nee hoor) 
derde w ereldaktie van het NCOS. Op maandag 
27 oktober om 10 uur in het lokaal van Studie
kring Vrij Onderzoek (gebouw Y') bijvoorbeeld. 
Dan gaan we allerlei brieven en massakranten 
in zo'n duizendtal enveloppen steken, daar kruipt 
veel tijd  in, dus zijn er veel medewerkers 
gevraagd.

Maar het is niet altijd werken. Op woensdag 29 
oktober kan u terech t op de politieke 11.11.11.— 
avond in de Anciè nne Belgique, 20 uur. Dit wordt 
een avond over politiek fatsoen en het ontwlkke- 
lingsratsoen. Treden aan: De Zw arte Komedie, 
Wurre Wurre, Guy Poppe, Jessie De Caluwé, 
Wannes Van De Velde en Flamencogroep en 
hopelijk een pak politici. Er is ook drinken. 
Voorverkoopkaarten kan je kopen in het ASLK- 
kantoor op de campus en in de krantenkiosk in 
het k afetaria  of de 27ste ln het lokaal van VO. 
De kaarten kosten 180 fr.

BH

SPANJE

Graag zouden wij de problem atiek van de studen
tenkringen in De Moeial aan bod laten laten ko
men. Wij plannen een reeks interviews m et (nog
maals enkele) politieke, 'breedm aatschappelijke' 
én fakultaire kringen. Wij zijn e r  van overtuigd 
dat een organisatorisch kunstwerk als bijvoorbeeld 
PK die toch heel veel studenten vertegenwoordigt 
inderdaad n iet doodgezwegen kan worden in een 
studententijding die inderdaad ook probeert er 
één te  zijn voor ALLE studenten.
Zoals u wel zal begrijpen kunnen wij dit niet al
leen. Wij hebben inform atie nodig én boeiende 
kringmensen die ook nog wat interessants te  ver
tellen hebben.
Interesse? Stop een briefje in de Moeialbrieven- 
bus. Of kom gewoon een afspraak maken op het 
M oeiai-redaktielokaal, Y ', slechts 5 stapjes van 
het BSG-lokaal.

Skivakanties
SKIVAKANTIE -  SPORTDIENST V.U.R

MORZINE AVORIAS 
in de Franse Alpen

van 19.12.86 to t 30.12.86 
32 500 fr. alles inbegrepen

-  reis per bus
- vol-pension + drank
- sklabonnement (10 dagen)
- ski m onitoren
- verzekering (studenten)
- sauna - fitnesszaal

Inlichtingen : Wllfried Lodens
sportdienst (gebouw Y) 
te l. 02/641 23 11

Vubtiek

S J E R P -  info

TROUWEN ? 
SAMENWONEN ?

Juridische informatie over samenwonen 
op gebied van - kinderen

- goederen

- erfrecht

- sociale zekerheid

De brochure "TROUWEN SAMENWONEN ?" 
is te koop op Sjerp aan 50 fr. 
(bestellingen vanaf I0exmepl.40fr)

BUREAU JETTE
Laarbeeklaan 101

t e l . 02 478.48 .90  T 5535

SPREKENDE GESCHIEDENIS

De woelige Jaren '30 waren e r  van uitzichtloze 
krisis en werkloosheid, maar ook van het opko
mende faclsme.
Van 1936 to t 1939 was Spanje ook het strijdto
neel van de eerste  Internationale slag tegen dit 
beest, dat in Franco zijn plaatselijke führer 
vond. Een tweeduizend Belgen, tesam en met 
duizenden anti-faclsten  uit andere landen, kwa
men de Spaanse Republiek te r  hulp. ZIJ vervoeg
den de rangen van de Internationale Brigades, die 
de plots aan de macht gekomen populistische re
gering steunden tegen dat deel van het leger, on
der leiding van generaal Franco, dat de regering 
tra c h tte  te  ondermijnen.
Wat bezielde deze Brigadisten (waar ook 
Malreaux, Orwell, Hemingway e.a. deel uitmaak
ten) hun leven trach ten  te  riskeren in een 
vreemd land, wat hebben ze m eegemaakt, welke 
is hun visie op het complexe gebeuren dat de 
Spaanse Burgeroorlog was ??
Boeiende vragen, waarvan het antwoord de Jonge
ren van vandaag iets kan leren. Want ook van
daag tieren  e r  nog broeihaarden zoals toen, 50 
Jaar geleden, in het Iberisch schiereiland.
Deze getuigenissenavond is tevens een uitstekende 
inleiding op de filmweek en het colloquium over 
de Spaanse Burgeroorlog, die eveneens aan de 
VUB-ULB doorgaan.

Omdat na de op zijn einde lopende uitverkoop 
e r  geen Vubtiek m eer zal zijn op de V.U.B, 
kunnen de studenten boeken waarvan de lektuur 
in het kader van de kursussen wordt verplicht 
of aanbevolen, gaan kopen bij de boekwinkel van 
de :

U n versita ire  Publikaties Brussel 
(P.U.B.)
Paul Hegerlaan 42, 1050 Brussel 
(Campus Solbosch van de U.L.B. 
- zie plan hieronder)

Individuele besteldienst m et 
getrouwheidskaart (10 %).

Opgelet, de kursussen blijven, zoals totnogtoe, 
te  verkrijgen bij de Dienst Uitgaven V.U.B.

In Tegenstroom
Woensdagmiddagseminaries van het Centrum voor 
M arxistische Studies (C.M.S.)
Het Centrum voor M arxistische Studies is een 
studiecentrum  aan de VUB waarin onderzoekers 
uit de verschillende fakulteiten samenwerken. In 
het huidige klim aat van krisis en van verrechtsing 
is de studie van het marxisme niet populair. 
Nochtans is het een wetenschappelijke teo rie  die 
voor veel fenomenen een verklaring biedt. Het 
is dan ook een teorie die de vakgebieden over
schrijdt en interdisciplinair beoefend wordt.

Als een eerste  kennismaking organiseert het 
C.M.S. een reeks seminaries, die gratis zijn en 
toegankelijk voor studenten uit elke studierich
ting. Elke maand wordt een ander tem a behan
deld, en elk onderwerp komt in drie zittingen aan 
bod. Ze worden Ingeleid door specialisten, leden 
van het akademlsch personeel van de VUB. Er 
wordt geen enkele voorkennis vereist.

De seminaries gaan door elke woensdagmiddag 
van 12 to t 14 uur. Er wordt te r  p laatse gezorgd 
voor broodjes en koffie. De plaats waar dit alle
maal doorgaat is auditorium 5 van gebouw L 
(HILOK), op de 4° verdlepelng. Voor inlichtingen 
bel je het nummer 641.27.60.

Een eerste  seminarie behandelt de "persoonlijke 
autonomie en socialisme"; het wordt verzorgd 
door Erlc Rosseel, professor psychologie.

Latere seminaries zullen volgende onderwerpen 
behandelen:
De arbeidswaardeleer van Marx, Krisisteorleën, 
Hegel en Marx, Arbeidersklasse, arbeidersorgani
saties en arbeidsverhoudingen, De arbeidersbewe
ging en de s taa t, De evolutie van de koopkracht.

Taxistop
Taxistop gevraagd naar Herentals, 1 persoon voor 
vrijdagavond/zaterdagmorgen.
Mlch Crols, kamer 334, Trlomflaan 1

Wie kan me vanuit Brussel naar Asse (richting 
Aalst) rijden? Een enkele keer per week, nl. 
vrijdagavond. Dank bij voorbaat.
P. De Meersman, Avenue Milcamps 76 1210 
Schaarbeek (bellen op Polarski)
Of laat bericht achter op faculteit P.O.

Ik zoek een lift naar Mechelen of naar Antwer
pen. Elke vrijdagavond op 18.00 u. Zich wenden 
to t Rudi Gabriels, campus O efenplein K302

BSG.zaal

Lang geleden werd het al gezegd : "De BSG-zaal 
is aan een grondige opknapbeurt toe." De harde 
kern van het BSG nam de verfborstel, zaag, 
schroevendraaier en hamer te r  hand en liet de 
ruim te een metamorfose doormaken. De stal 
met ranzige reuk, terweeggebracht door een 
mengeling van bier en verkeerdelijk geloosde 
urine, werd herschapen in  een soort dancing van 
het vlo tte  soort. Aan de licht instalatie werd 
ook gesleuteld, zodat het geheel een ie ts  frissere 
aanblik gekregen heeft. Deze karwei werd door 
een ongeveer vijfkoppige ploeg op niet minder 
dan twee weken tijd geklaard. De tapinstallaties 
werden ook aan een grondig nazicht onderworpen 
onlangs, zodat het tegenwoordig iets leuker fui
ven wordt ('en nu de mensen nog', hoor ik kolle- 
ga "II Cattlvo" zeggen). In het kader van de ver
nieuwing werd het ook aangedurfd om voortaan 
in heuse stoere  glazen bekers te  serveren, met 
het merkteken van een tamelijk bekende Leuven
se brouwerij op. Dit betekent dan het definitieve 
einde van het door de plastieken bekertjes ploe
teren, die zich opstapelden na eenmalig gekon- 
sumeerd te  zijn. Tevens blijken vele lieden onder 
ons de mening te  delen dat het smakelijker bier- 
drlnken is uit een glas dan uit een plastieken be
kertje. Helaas, cola en limonade drinkers, u zal

zich ook moeten bedienen van van zulk een groot 
glas. Troost u, dan lijkt u ook een klein beetje 
stoerder. De nieuwe harde (en heden nog werken
de) kern van het BSG is van plan dit ' juweeltje ' 
een beetje netjes te  houden. Het zijn tans vooral 
de glazen die problemen geven. Eerst had men 
eraan gedacht een waarborg te  vragen voor het 
glas, zodat het ongebroken naar de toog terug 
zou keren, en niet ergens kapot gesmeten zou 
worden. Bij de eers te  TD's werd het systeem 
uitgeprobeerd. Het bleek niet waterdicht te  zijn. 
Sommigen onder ons zagen de kans schoon om 
het systeem te  misbruiken: ieder die zijn pint 
achteloos ergens neerze tte  kon vaststellen dat 
die meteen ontvreemd werd om aan de toog in- 
gewisseld te  worden. Daarom werd er door de 
andere kringen u ltgezien naar een meer adekwate 
metode om vooral glasschade te  beperken. Het 
bleek heel simpel te  zijn: men moest de glazen 
eenvoudigweg afhalen zonder waarborg. Wel 
moest er op bijna dwangmatige wijze worden 
toegezien dat er geen glazen ontvreemd worden. 
Het resu ltaat ls al iets beter, m aar niet om te  
zeggen bevredigend. Laat ons zeggen, het zou 
jam m er zijn indien het resu ltaat van die noeste 
arbeid zou ten ie t gedaan worden door onbezonnen 
daden van enkele individuen.

Robert P.


