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Moeial is de Morgen reeds gis
teren. Wij betreuren dit en be
tuigen hiermee onze sympatie 
met de redaktie. De laatste 'gro
te* krant die zich nog onafhanke
lijk durfde opstellen (het werd 
haar dood) is verdwenen: A B W  
en SP hebben het laatste greintje 
zelfrespekt verloren. A ls ooit 
iemand daarin geloofd zou heb
ben, hij late die stomme gedach
te maar varen. Godverdomme, 
als 70 miljoen volstaat om^ ze 
te nekken, dan mocht België al 
lang opgehouden zijn te bestaan. 
Wij zijn niet boos, maar toch een 
beetje triest. W aar moeten we 
nu nog naartoe om een krant te
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ritje tussen de D ee 's  
kwam onze verslaggever 
lijkbleek buiten.

Pag. 7 : Tom Lanoye stort z'n
hart uit. Kunnen wij nu 
ons lokaal opruimen.

Pag. 8 : I'm a poor lonesome 
cowboy. En dan ver
schijnt, inderdaad :

THE END

FOREIGN STUDENTS  
PA G . 3

H 6 E L  GELEDEN ( G o o o  M A-R OM P R 6 C / 5-5
t e  B e s t o n d  ê r  r e e p s  e b n  m o e i a l *  ,
I M T  J>£ZB IE T S  ANDETR£ U I T 2 A O  D A N  N \ j , f

\s TE W ‘3 T 0 M  AAN < '  f  
£  MfCE’LE T 6 C H N IS C W E  

f R o B L E M e W  •

T ) A # V i )  K E n N E N  M A M E U J K ’ 

f»ET S C H R lP T  MOG> N IE T ,
w * r  V R ' j  v e r v e l e n d  is

B 0  «M T 0 R V I6 W S . . .  E - f c .

is « e r  v o o r
e s N  2 1 CM 2 .6 V.F R e s p e - < T t -  
R E V ID  S T U D c N T e V T ^ D  -  
S c W f t lF T  f A l i k a m t  d a t  
e f c  N O &  S E e N  S T U 0 6 N T Ï W  
2 .13N  - M A A R  v/OOft. t> E
R es.-r g a a t  h e t  w è l  h o ö R

T)A4 lZ o r \  B e ^ E T ^ K T E  M E N  2 iC H  
T o r  J / \ C H T T A F 6 R f L E N  (  NOGA<_
p o p u t - a io .  T o e N  ) .  h i e r m e e  
HlCLt) VOO « . a l .  d e

T e K e N A A K >  Z I C H  y
W E E  5 ^ 2 1 6  f  N\

^F EN t OE «w A W E X  e-R 2.EL-F5 8 0 2 £  u E Z ^ S  
$ R i e v e x  T ° £  •

jt o A ls  T>c*e  a  

VftN ]>e- Moerus- 
Land - B£'^oMeRj> 
t> iE  w e  ONfceR 
^Ieng. H u - A R iT e ^ r  
pc PRUl-LEMAND  
/n keilex  ■ .

V 6 R K I T S  D e  
TEKENAAft P6R.
EDiTie 7 w e e  

JAAR. NODlfi HEeFT
<5 M H5T  O W 6 lNeeL 
-TC KOP* ë  REN , KAN
r>e r ê s t  vaw  t>e
REDA«7>E 2 .ICW 
OV/6R6&VEN a a n  
w i l d e  ‘B r a s  -
PART.} EN -

v c r Do e m c '. *A N
> M  JOEMS n ie
t e N  T i t r j e  i T i t L t r ?

i£ N  *>

TOCH 5 P A W t '6  ÏA  
Z E  T)EN ALKCO Z.
Not. N ie  emme- 
M-ooir èevoNwe 1

WAAROM MOCT i a  6 ÏN  -MoClAl. OP 3 'JN  
TEKICN &AAW w B ftP fN  “7H er u i t d e l e n  van  "> »r  - r v e e -  

JAARLOKSE T0D 5C H R IFT  *E«-
L o o p t  M eeSTAL- e R 6  v u o t  » 
H e t  h a n d ig e  f o r m a a t  e n  h c t  
p e i r  h e t  C r a t i s  '5  
(& eL i>  (5 e s ro H O  Kiö<» N i e r  )  
C i jn  w e n  5e- I 3 £ la k j* r .w s t 6  
eo ^ - ïA < E ^ <  v a n .
CN , |T6N *t>e H A K Iè POOT',' 
HET T'3DSCHW.1^T oe
cm ren* r
N o m a d e n  ^ a w  ö e  S reeU - n?3 
V a lc s i fciNKi) He.Rf}E"N £

» Z.E N ie r  c e m s  koNKvRREWT'e.

fe s *  *0 «5 0 5  ■z-CCF- 
veR t>ecv<& iN 6  p e t !  
w e t r v  15 v ö o f t
At. 6E K O E 6



2
Waverse revisited part 2
Liefste jongens en meisjes, ziehier het tweede deel van ons nieuw ver
volgverhaal. Het leuke aan het eerste deel was dat het een aantal 
reakties heeft losgeweekt. Hierdoor werd het ons mogelijk gemaakt iets 
dieper te gaan graven in de problematiek. Maar zij die zich stil in een 
hoekje houden zullen we ook wel eens voor de mikro krijgen, geen nood 
Deze week krijgen jullie twee betrokkenen aan het woord;
Ten eerste Tony Tillez. Diensthoofd Public-Relations en oud-voorzitter, 
penningmeester en zoveel meer van de Oud-Studenten Bond (OSB).
Ten tweede W illy Emmerechts, diensthoofd Huisvesting en de pineut van 
de zaak.
W e vroegen beide hun verhaaltje te doen.
Dessert op deze goedgevulde maaltijd worden de laatste nieuwtjes.
Veel plezier.

Tonny Tillez

Het Initiatief tot de bouw van de koten op de 
Waverse in een gelukkige samenloop (noem het 
maar telepatie) van ideeën waar de rektor 
(Steenhout) mee liep en de gevoelens van behoef
te die bi] een aantal leden van het OSB aanwezig 
was. Zl] werden vrij regelmatig met hun neus op 
het feit geduwd dat er te weinig kamers waren.
Het OSB was met de Waverse niet aan hun 
proefstuk toe, vandaar dat kontakt met de 
rektor.
Begin jaren '70 hebben zij een huis voor meisjes 
opgericht. Dat is dan katastrofaal afgelopen 
omdat het beheer totaal in het honderd liep.
Administratief en logistiek kan men dat blijkbaar 
niet aan (problemen die teruggekomen zijn bij 
hun 'avontuur' op de Waverse). Maar het blijkt 
dus wel dat het probleem van de huisvesting 
leeft bij het OS&
Op een bepaald moment is dus het idee gegroeid 
(uit wandelgang- en tooggesprekken) dat, zij het 
op een onofficiële manier, de mogelijkheid 
bestond iets te doen met de bezittingen van de 
VUB op de Waverse en Triomflaan. Er bestond 
toen nog een beslissing waarin stond dat al de 
gebouwen In die zone voor afbraak bestemd 
waren en voor geen enkel doeleinde konden 
gebruikt worden.
Men ls dus Iets ln het 'zwart' beginnen doen.
Dat slaat niet op het geld maar op de aktie zelf 
(daar moet dus de gewraakte fout ln het artikel 
van verleden jaar geslopen zijn, nvdr). Het was 
niet de bedoeling iemand te bedotten. Maar als 
men de zaak eerst Juridisch had moeten regelen 
dan stond het gebouw er nog niet.
Daardoor was het nodig dat het OSB betrokken 
werd. Het geld moest van buiten de VUB komen.
Voor het OSB was het dus een andere belegging 
van de gelden, een lening aan de VUB dus. De 
terugbetaling zou gebeuren onder de vorm van 
logistieke steun. Het bedrag dat de OSB heeft 
ingébracht in ongeveer twee miljoen, de rest is 
later, na de zogenaamde 'zwarte fase', door de 
VUB ze lf betaald.
Er ls toen reeds een beslissing genomen dat "alle 
elementen, verbonden aan de uitbating en de 
daarbij horende administratieve werking, worden 
beheert door de Dienst Huisvesting van de VUB, 
eventueel tegen vergoeding". Het moet duidelijk 
zijn dat het de bedoeling was om alles vla Huis
vesting te regelen. Huurprijzen, kriteria..., dat 
moest toen nog vastgesteld worden.
Toen ook werd reeds de verdeling volgens funktie 
van de kamers vastgelegd. Een aantal kamers 
werden toegewezen voor rektorale beursalen; in 
het totaal 10 bedden. Daarbij werden ook de 
'probleemkamers' genomen, omdat die door Huis
vesting niet verhuurd zouden kunnen worden 
('probleemkamers' zijn die kamers ln de 1043 
waar geen ruiten ln zijn, maw er is enkel kunst
licht). Die beursalen zouden betaald worden door 
het rektoraat, niet door de betrokken buiten
landse studenten. Die beslissing van die 10 
rektorale beursalen-plaatsen is o fficiëel nog 
steeds van kracht.
ln oktober '84 is er dan een lnterpelatle gebeurt 
door de regeringsafgevaardigde die een luchtje 
van het geheel had opgesnoven. In december van 
dat Jaar heeft de RvB dan besloten de zaak te 
regulariseren, wat neerkwam op een toewijzing 
aan het OSB. Vanaf dan gaat de zogenaamde 
'o ffic ië le  fase' van start.
Wat echter nog niet geregulariseerd was, was de 
bestemming van de hulzen (remember de 
'afbraak-beslissing' die nog van kracht was, 
nvdr). Ikzelf en René Laes zijn toen bij de 
regeringsafgevaardigde gaan pleiten. Er is toen 
een akkoord uit de bus gekomen waarbij een 
bestemming kon gegeven worden aan de gebouwen 
in die 'afbraak-zone' (die op dat moment 'ult- 
bereidingszone' werd. De gehele zone van de 
'Koninklijke Jacht' werd daar dan opgedeeld in 
een aantal kategoriën naar funktie. Mits een 
kleine 'poesering' (oa door te spreken over 
'marginalen' als krakers en druggebruikers en een 
vlotte link daartussen, nvdr) werd daar een 
regularisering van de gedane werken bekomen.
Hierdoor was het ook noodzakelijk de gelden (van 
het OSB) te regulariseren, dus werd het huis 
onttrokken van het OSB.

T.T.: Het probleem van de toewijzingen ligt in 
het feit dat er verschillende benamingen voor de 
koten bestaan. Er zijn nog steeds mensen die 
denken dat de Waverse een 'International Student 
House' ls. Vooral Sam Biesemans had het grootse 
plan opgevat om het geheel subsidiëerbaar te 
maken door ABOS. Dat bleek dan niet te kunnen. 
Dus men moest dan weer opteren voor een 
'mixed'-home, niet enkel buitenlandse studenten 
dus. Voor die 'enkel-buitenlanders-oplossing' was 
men trouwens niet erg te vinden, omdat er dan 
aan ghetto-vorming gedaan wordt, nochtans werd 
dat blijkbaar gevraagd door ABOS. Het is 
trouwens een van de doelstellingen van de VUB 
om 'verschillende kuituren met elkaar ln kontakt 
te brengen'.
Wat nu aan het gebeuren is met die toewijzingen 
van Prof. Paepe, Vubaros, Audrey van Zijl en de 
lijst van de rektor...daar weet ik niets van.
Behalve op een punt. Er is twee rektoren geleden 
aan de twee athenea ln Duitsland een belofte ge
daan dat alle studenten die van daar zouden 
komen studeren een kamer toegewezen zouden 
krijgen. Het was dus de bedoeling dat zij, zoals 
Iedereen, een aanvraagformulier zouden Invullen. 
De rektor (toen Bart de Schutter) was ervan 
overtuigd dat zij, vooral door hun afstand, zeker 
en vast een toewijzing zouden krijgen. Het ls 
gebleken dat hij meestal (!) gelijk had. Vorig 
Jaar nu hadden twee mensen hun aanvraag te 
Iaat ingediend en die heeft men dan gewoon op 
basis van die afspraak (en op 'licht' aandringen 
van Tillez, nvdr) op de Waverse gezet. Een • 
meisje, die een kamer had op de Nieuwelaan 
heeft dat kot verwisseld voor een op de Waverse 
(ook door 'licht' toedoen van tillez, nvdr). Het 
is tot daar dat mijn rol daarin gaat.

Ook de bewonerskommisie van de Waverse heeft 
niet stilgezeten. De toestand toch wel een beetje 
beu heeft zij zich naar Tony Tillez (Public- 
Relations) begeven en daar haar klachten uit
gestort. Dat hield oa de slechte hygiënische 
toestand waarin het huls verkeerde ln. L 
Tillez heeft daarop een brief geschreven naar de 
rektor. Omdat terzelfdertijd de Moeial uitkwam 
met het artikel over de Waverse ls het niet 
duidelijk wat de oorzaak is. Hoe dan ook; sinds
dien is de 1043 reeds twee keer op een grondige 
kulsbeurt getrakteerd. Houden zo!__________________

DM: Hoe is alles dan beginnen verwateren. Het 
was van in het begin duidelijk dat alle toewijzin
gen door Huisvesting zouden gedaan worden en 
toch plaatst Huisvesting bijna niemand?

Oorlog,
Of: vocht Craeybeckx mee in de 
Spaanse Burgeroorlog?
Op woensdag 22 oktober organiseerden Studiekring 
Vrij Onderzoek en het Masereelfonds een debat- 
avond met oud-brigadisten die meevochten in de 
Spaanse Burgeroorlog tussen '36 en '39. Het 
debat had als ondertitel "Sprekende geschiedenis". 
De bedoeling was dat de oudbrigadisten hun drijf
veren en hun ervaringen zouden vertellen aan 
ons, onervaren studenten. Geschiedenlsprofessor 
Craeybeckx en ene W. Adriaens, die een thesis 
maakte over dit onderwerp, modereerden en 
hadden blijkbaar ook als taak hier en daar 
achtergrondinformatie te verschaffen.

Albert Deconinck, van kommunistische huize, en 
Gust Desmet, socialist, waren de aanwezige 
brigadisten, de twee andere aangekondigde 
brigadisten zaten naar het schijnt in Spanje. Als 
de brigadisten spraken was het duidelijk dat 
Deconinck het radst ter tong was, hij had wel 
al mogelijk oefenen o.a. in De Morgen en bij het 
Vermoeden. Let wei, ALS de brigadisten spraken, 
Craeybeckx kon nl. geen onderscheid maken 
tussen deze 'sprekende geschiedenis'-avond en het 
kollokwium dat nadien werd gehouden. Hij liet 
de brigadisten nauwelijks aan het woord. Toen 
V.O.-voorzitter Peter V.R. hem hierop attent 
maakte werd dit weggewuifd door Craeybeckx, 
toen iemand uit het publiek een vraag stelde, en 
uitdrukkelijk de brigadisten vroeg te antwoorden, 
kon dit Craeybeckx' monoloog niet stoppen. 
Kortom, het moet nogal vervelend geweest zijn 
voor Craeybeckx dat de organisatoren hem 
vergezeld hadden van enkele oude zeurpieten. Op 
een avond met als titel 'Sprekende Geschiedenis' 
zou een moderator die in '36 14 jaar was en 
zeker niet meevocht in Spanje beter een beetje 
zwijgen en de brigadisten aan het woord laten, 
het was geen les, kollokwium of examen, profes
sor Craeybeckx.

Het laatste nieuwtje ln het dossier is de infor
mele afspraak tussen W. Emmerechts en S. 
Loccufier In verband met de Waverse. De rektor 
heeft gezegd dat voor het volgend akademiejaar 
de hele zaak maar eens onderzocht moest worden 
en er een regeling moet getroffen worden waar
door Huisvesting de hele bevoegdheid en verant
woordelijkheid zou krijgen. De eerste stap in die 
richting zou een vergadering op 7 november zijn. 
Meer daarover later.

W illy Emmerechts

De eerste keer dat lk kontakt heb gekregen met 
de Waverse was ln maart '85. Toen Is rektor' 
Steenhout mij komen vragen o f lk nog bedden 
In stock had. HIJ heeft mij toen verteld dat er 
een uitbereidlng van het aanbod van de kamers 
zou komen. Ik ben daarmee akkoord gegaan, want 
wij hebben een wachtlijst van ongeveer 250 
mensen. Ik dacht natuurlijk dat die kamers 
volgens de normale procedure toegewezen zouden 
worden. De bedden ze lf hebben wij niet meer 
moeten leveren (die zijn nog aangekocht door het 
OSB,nvdr), ln ruil daarvoor wou men gebruik 
maken van onze diensten (onderhoud).
Wij zijn die blijven leveren tot de Sociale Raad 
(SoR), d.1. Goubin en Carlé, doorhadden dat er 
iets scheef zat. Ikzelf had daar toen nog geen 
weet van. Ik heb toen een nota gekregen waarin 
stond dat Huisvesting zijn diensten voor de 
Waverse moest stoppen. Dan is er een verga
dering geweest, waar ik niet bij was, waarin 
beslist werd die procedure toch te bebruiken, 
met de belofte dat de toewijzing zou geregulari
seerd worden.
In het akademiejaar '85-'86 zijn die kamers ln 
gebruik genomen op een basis die op niets trok. 
Er was nog geen toewijzlngsprocedure van 
kracht. Er werd reeds gesproken over rektorale 
beursalen, maar ook daarrond was bij mijn weten 
nog niets beslist. Het was dus vooral door 
mensen die invloeden links o f rechts hadden. 
Toen al.
Die omzeiling van de toewijzingskriteria is iets 
dat al heel lang geprobeerd wordt. Met de 
kamers op de Nieuwelaan, Kampus en Jette is 
dat niet mogelijk. Nu gebeuren alle verrichtin
gen van Huisvesting in zuil 4 (de VUB-boek- 
houding telt een aantal klassen, zuilen,nvdr). De 
Waverse is door die hele historie met het OSB, 
de rektor, enz...terechtgekomen in zuil 7. Daar 
is men dan technisch gaan van profiteren om 
onze procedure te omzeilen. Zij zijn daarin ge
slaagd tot op het moment dat wij onze steun zijn 
beginnen weigeren.

Dan toont Willy Emmerechts mij een aantal 
papieren waarin duidelijk ls dat die verkeerdelijke 
toewijzingen open en bloot gebeuren. Het meest 
frapante was een lijst van 'Vubaros' met 36 
namen en het vrlendelljke 'verzoek' ze maar te 
plaatsen, alsof het de normaalste zaak van de 

■ wereld ls. Komt daar nog bij dat 'Vubaros' de 
lijst eerst naar de rektor zond, alsof daar de 
zaken voor het rapen lagen...

W.E.: Het ergste met dat papier van 'Vubaros' 
is dat het op een moment kwam waarop de toe
wijzingen al bezig waren. Wij hadden die kamers 
dus al (ngekalkuleerd als reserve voor de wacht
lijst.
Waar niemand van die mensen rekening schijnt 
mee te houden is de beslissing van de RvB (Raad 
van Beheer, nvdr) van 24 Juni '86 waarin duidelijk 
staat dat de toewijzing gebeurt volgens de 
procedure en kriteria van de wet van 2.8.1960 
of zoals beslist door de SoR (de wet van 2.8.60 
ls de gewone procedure zoals Iedereen met een 
kot van de unlef die kent, nvdr). ‘
Maar het probleem is dat iedereen aan de VUB 
beloftes maakt aan alle soorten van mensen. 
Vooral met buitenlandse studenten vormt dat een 
serieus probleem. Als ze dan voor het voldongen 
feit komen te staan dat die volgens de bestaande 
kriteria (•) geen kamer kunnen krijgen, willen ze 
het geval forceren en die in de Waverse zetten. 
En ze kunnen dat doen omdat niemand ooit heeft 
durven reageren.

(•) De kriteria Voor buUenlandse studenten zijn 
de volgende; a )’ financiële situatie b) |jriorlteit 
voor mensen die voor het eerst in België stude
ren c) prioriteit voor risikogroepen ivm rascisme 
(oa noord-afrikanen). Op die manier wordt 
ongeveer 10% van de studenfen uit ontwikkelings
landen reeds opgevangen in de studentenhuizen 
buiten de Waverse.

W.E.: Wat ook gebeurd is de inmenging in de 
plaatsing. Zo bijvoorbeeld Tillez verleden Jaar, 
dat meisje dat van de Nieuwelaan kwam. Waarom 
gebeurt dat niet langs Huisvesting? Tenslotte 
hebben wij daar de bevoegdheid toe en niet gelijk 
wie aan de VUB. Ze zoeken de beste kamers er 
ook uit. Ze wijzen dus niet alleen toe, ze doen 
op de koop toe nog de verdeling.

DM: Maar hoe komt het dat Huisvesting daar dan 
nog rekening mee houdt? De beslissingen van de 
SoR en RvB zeggen toch van dat niet te doen? 
W.E.: Ik zal dat trachten uit te leggen aan de 
hand van het voorbeeld van 'Vubaros'. Wij hadden 
op de Waverse reeds een 8-tal kamers toe
gewezen toen de lijst van 36 namen kwam. We 
hadden toen een vergadering met de rektor, 
Paepe (voor Vubaros) en nog een aantal anderen, 
lk vertelde dat wij kamers tekort kwamen als 
wij die lijst zouden plaatsen. Daarnaast verwees 
ik dus naar de beslissing van de RvB waarin 
duidelijk stond dat de toewijzing door Huisvesting 
zou gebeuren. De rektor zei toen dat de 
RvB een parallelle beslissing nam waarin 30 
kamers zouden voorbehouden worden voor rekto
rale beursalen, maar van die beslissing heb ik 
nooit iets gehoord o f gezien.
Nu zou dat voor mij geen enkel bezwaar zijn, 
maar dan moet er wel duidelijkheid ln zijn. 
Tenslotte wordt van mij geëist dat ik de proce
dures van de SoR toepas, lk kan dat dan ook 
eisen van anderen, vind ik.
Het probleem ls dat een aantal mensen die 
'uitstralingskamers' wensen als kamers met een 
vlotte toewijzing. Langs de andere kant vergeten 
zij dat ze daar diensten moeten aan koppelen, 
en die eisen ze dan van ons. Maar dat gaat niet. 
Die diensten zijn trouwens niet ln onze begroting 

ingeschreven. WIJ willen self-supporting blijven, 
dat wil zeggen dat wij ons geld ook moeten 
af wegen.
Mijn standpunt is dus duidelijk, geen parallel 
circuit. Een aantal uitstralingskamers; dat kan, 
maar die moeten dan ook duidelijk bestemd 
worden en niet door gelijk wie met een lange 
arm aan de VUB.
Al die plaatsingen, dat is misschien met de beste 
bedoelingen en van die mensen die geplaatst 
worden zijn er waarschijnlijk bij die langs de 
gewone procedure ook zouden binnen geraken. 
Maar Iaat ze die procedure gebruiken (gvd), daar 
zijn wij voor.
Ik zei dus al dat uitstralingskamers kunnen als 
het strikt afgesproken wordt hoeveel en voor wie 
Maar ook wie ze zal betalen, want da t, is voor 
Huisvesting (met het idee van self-supporting) 
voor het moment een probleem. Zo komen we 
dan tot het laatste en misschien wel belangrijkste 
probleem met de Waverse. Bon: nu zit het dus 
zo dat iedereen maar een beetje toewijst zonder 
toewijzings- noch administratieve (kontrakten) 
procedures. Beheer en onderhoud zijn zaken die 
voor (bijna) niemand duidelijk zijn. Maar wie 
heeft dan verantwoordelijkheid (gvd)? Ik stel mij 
dus serleuse vragen rond veiligheid en verzekerin
gen. Niemand van al die mensen is bereid 
verantwoordelijkheid te nemen. We zitten dus in 
een situatie van 'bevoegdheid zonder verant
woordelijkheid en verantwoordelijkheid zonder 
bevoegdheid'. Huisvesting wil die verantwoorde
lijkheid maar eist dan ook de volledige bevoegd
heid! Het is alles o f niets. _  , ,

IT .H .

In ons eerste artikel werd bij de mensen die 
verkeerdelijk kamers toewijzen de archltekt ge
noemd. Volgens onze eerste informatie zou die 
betrokken zijn geweest bij de plaatsing van eer 
aantal (3) Oostdultsers ln de nieuwste koten. 
Achteraf ls ons door Leo van Blezen verteld dal 
hijzelf daarvoor verantwoordelijk was. Dat wil 
echter nog niet zeggen dat de heer Vandermeere 
totaal niets met de zaak te maken heeft. Maar 
dat lezen jullie de volgende keer wel.

Ondanks deze organisatorische misser werden er 
interessante dingen verteld, vnl. door Craey
beckx. Volgens Deconinck was het eigenlijk geen 
burgeroorlog, maar een opstand van het leger 
tegen het wettige gezag. 70 % van de Belgische 
brigadisten kwamen uit de arbeidersklasse maar 
ook aan de ULB was men aktlef. Niet alleen de 
socialisten maar ook de liberalen namen deel aan 
het 'ULB-volksfront'. Ook enkele studenten van 
'Geen Taal, Geen Vrijheid' gingen naar Spanje, 
BSG'ers anno '86, laat u niet kennen, op naar 
Nicaragua! Als de inschrijvingsgelden nog eens 
verhogen o f als de NSV nog eens komt kunnen 
we het voorbeeld van Gust Desmet en kompanen 
volgen, zij bezetten nl. de eerste verdieping van 
een universiteit terwijl de rebellen op het gelijk
vloers zaten. De brigadisten gooiden dus maar 
zelfgemaakte , van stukken radiator, granaten 
de trap af.

BH

Wou u ook wat zeggen?
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Om dat honger een onrecht is. 11.11.ll.P rk . 002
Foreign students.
Due to a lack o f time we falled to Include an 
Engllsh résumé o f "1043 revlslted, part one" ln 
the last issue o f "De Moeial". In the meantlme, 
however, that article has caused a considerable 
amount o f commotion among the academlc 
bodies. That ls the reason why we do not want 
to keep the news from the foreign students.

In 1985 the "Waversesteenweg International 
Studenthouse" was officially opened. The building 
has been causing a lot o f trouble, however, for 
those who ultimatelately run this university. The 
studenthouse is, in fact, a factory, which was 
converted thanks to the funds of the OSB (the 
society o f VUB-graduates). Later on, the driving 
force behind thls project appeared to be the then 
rector, Oscar Steenhaut.
In theory, the rooms at the studenthouse were 
supposed to be assigned to rectorate scholarship 
students (these scholarships are being granted as 
part o f international exchange programmes). 
Quite a commendable initiative, so it seems. Un- 
fortunately, the whole project degenerated to a 
number of arbitrary assignments, which had 
nothing to do with the original plan. Another 
strange thing is that the Dienst Huisvesting (the 
housing service which deals with the assigning 
o f the "regular" rooms on campus and at the 
Nieuwelaan and Laarbeeklaan (Jette) buildings) 
was not involved from the beginning. A fter some 
time, however, the rectorate called in the 
housing service to deal with the maintenance of 
the international studenthouse. This prompted the 
social council to allow the housing service to 
employ part o f the rooms available at the inter
national studenthouse for the rooming of 
"regular" students, the rest o f the rooms avail
able still destlned for the rectorate-scholarship 
students. A t least that is the way things were 
settled by the Board o f Governors. The rector
ate, however, was not too happy about the out- 
come o f the whole matter and, as a con- 
sequence, kept up their old practice of assigning 
ALL o f the rooms arbitrarily. The housing 
service, however, remained in charge o f the 
maintenance. A shortage o f personnel on their 
side caused the apparent neglect in which the 
rooms were usually found.
On top o f lall this it was found out in December 
1985 that there had never been an official 
application to convert the factory, so that 
foreign students living at the international 
studenthouse were said to have got into serious 
adminlstratlve problems as far as their residence 
permit was concerned.

At the beginning o f the present academical year 
some cases occured, again, o f rooms being 
assigned arbitrarily. This time around, Audrey 
(03) Van Zijl and Prof. De Paepe (chairman of 
VUBAROS) have been said to be responsible for 
the whole mess. Once agaln the point was 
raised, what all o f this meddling had to do with 
the official rectorate-scholarship students. It is 
a disgrace when one thlnks about the long 
waitlng-list of students who have applied legally 
for a room. The housing service is no longer pre- 
pared to accept this state o f affairs; either they 
will really have the power to asslgn those rooms, 
or else the housing service will withdraw com- 
pletely from the whole project. At the meeting 
o f the social council on October 9, the members 
present opted for the first alternative. Students 
who have been given a room unlawfully will be 
evicted. This decision was taken to prevent the 
rooms which will be available in the future from 
being subject to the corrupt meddling we have 
been able to witness until now.

The Board o f Governors has decided to found the 
so-called Vesalius College next to the VUB. All 
courses will be taught in English at Vesalius 
College. The teaching will be entirely financed 
from the high admission fees. Starting next year 
(1987-88) undergraduate courses will already be 
taught, both ln liberal arts, sciences and techno- 
logy.

In the next academlc year, 1987-88, the library 
of the natural sciences (presently situated on the 
ground floor o f building F) will be moved to 
buildings B and C, to merge with the HSW— 
library which is already there. First, however, 
both library collections will be automised to an 
even further degree than is now the case. A 
bigger micro-computer is being installed at 
present so that even more terminals will be 
available for the students. The current time— 
consuming and cumbersome system of lending 
books is another matter destined for extinction, 
since a new system with bar-codes and a lighting 
pen will be introduced.

On November 5, 6, 7 and 8 the English Comedy 
Club o f Brussels will perform "The Royal Hunt 
o f the Sun" by the famous play-wright Peter 
Schaffer at 7:45 p.m. at the VUB-aaula Q. The 
play is based on historical facts: the Spanish in- 
vasion o f the Inca empire in 1532. For booking 
and Information, call 687/97/95 or 657/38/69. The 
play will be informed in its original, English 
version.

WS

Zoals de aandachtlge lezer al weet wordt de 
11.11.1 l.-aktie aan de VUB georganiseerd door 
Studiekring Vrij Onderzoek en het Universitair 
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, UCOS.

De hoofdmoot van de aktie wordt de mailing die 
aan het onderwijzend en wetenschappelijk perso
neel en aan de diverse diensten is gericht. Indien 
u als wetenschappelijk vorser of diensthoofd geen 
brief mocht ontvangen gelieve ons hiervoor dan 
te verontschuldigen, wellicht zat uw naam niet 
in de computer. Een simpel telefoontje naar 2328 
of 2313 volstaat om ons deze vergetelheid te 
doen rechtzetten. Giften op rekeningnummer 
001-1691244-28 van de 11.11.1 l.-kampagne VUB 
zijn fiskaal aftrekbaar als ze 1000 fr. o f meer 
bedragen. Voor de kleinere giften en voor de 
modale student die geen fiskaal attest wil zijn 
er twee mogelijkheden. De omslagen die werden 
rondgestuurd (1400 om precies te zijn) kunnen

ook met bescheiden bedragen als inhoud via de 
VUB-post naar Vrij Onderzoek teruggezonden 
worden (o f aldaar afgegeven of zelfs bij de ASLK 
afgegeven ter storting daar op het voornoemde 
nummer). Bon, daarenboven zijn er de zelfklevers 
en wenskaarten die voor de prijs van 50 fr. per 
stuk aangeboden worden aan de verkoopstands op 
dinsdag 4, donderdag 6 en woensdag 12 november 
in het restaurant. Ook zullen onze hosts en 
hostessen u op een nader te bepalen datum 
komen bezoeken op uw kot. Dezelfde wenskaarten 
en zelfklevers zijn permanent verkrijgbaar tussen 
4 en 12 november ln het ASLK-kantoor, bij de 
dienst Public Relations, in dei krantenkiosk en bij 
Vrij Onderzoek en UCOV/UCOS. Affiches en 
meer inlichtingen zijn gratis te verkrijgen bij 
studiekring Vrij Onderzoek, alwaar Walter u 
tevens zal trachten te rekruteren om aktief aan 
de kampagne mee te werken. Allen daarheen!

Wat is het NCOS ?
U kon al lezen dat de 11.11.1 l.-aktie op natio
naal vlak georganiseerd wordt door het Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. Enkele 
weken geleden (17 oktober) vierde het NCOS zijn 
20ste verjaardag met een bezoek van Julius 
Nyerere, voormalig president van Tanzania. 20 
jaar geleden werd immers deze niet-gouverne- 
mentele koepel van zowat alles wat met de 
derde wereld kan te maken hebben opgericht. In 
het NCOS zijn o.a. vertegenwoordigd:
- Humanistische organisatie voor ontwikkelings

samenwerking, Socialistische Solidariteit, Libe
rale Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, AIB, 
Broederlijk Delen, Comité van de Missionerende 
instituten,...

- Niet Gouvernementele organisaties (NGO's) die 
vrijwilligers uitzenden, NGO's voor hulpver
lening aan politieke vluchtelingen in België, 
NGO's die studenten uit de derde wereld 
onthalen,...

- jeugdbewegingen, vakbonden, socio-kulturele 
organisaties,...

U ziet het, een pluralistisch droomeiland binnen 
verzuild Vlaanderen. In een door het centrum 
voor sociologie uitgevoerde studie merkte men 
echter dat nog heelwat mensen denken dat het 
NCOS een katholieke aangelegenheid is. Misschien 
denkt ook u dat t.g.v. de 11.11.1 l.-aktie een 
bende wijwaterzwaaiende paters het oefenplein 
komt kerstenen met onschuldige negertjes als 
introduktiemiddel. Niet waar dus. Op plaatselijk 
vlak wordt de 11.11.1 l.-aktie georganiseerd door 
een plaatselijk comité. Op de VUB wordt dit 
gevormd door Studiekring Vrij Onderzoek en 
UCOV (Universitair Centrum voor ontwikkelings
samenwerking en vrede), bijgestaan door andere 
onverdachte verenigingen en individuen.

Nicaragua

Foreign students.

Een groep buitenlandse studenten 
tijdens de rondleiding in de socia
le sektor.

Van de ongeveer 500 buitenlandse studenten aan 
de VUB komen er +_ 250 uit ontwikkelingslanden, 
zij_ komen o-a. uit Nigeria, China, Nicaragua, 
Zaïre, Bangladesh en Maleisië.

Sinds meer dan 20 jaar_ komen studenten uit de 
derde wereld ln België studeren. Het zijn er 
ongeveer 12 000 (NUHO en universiteit). Onder
wijs en opvoeding zijn van de belangrijkste luiken 
van ontwikkeling. Het is voor een rijk land als 
België dan ook een morele plicht om in de derde 
wereld mee te helpen aan het uitbouwen van 
onderwijsstrukturen maar ook om mensen uit de 
ontwikkelingslanden hier te laten komen studeren 
om hun kennis dan te gebruiken in hun eigen 
land. Daar zijn verschillende redenen voor. De 
overgrote meerderheid van de ontwikkelingslanden 
kennen onderwijsstrukturen die hun ontwikkeling 
niet alleen het gevolg van welbepaalde historische 
omstandigheden zoals de kolonisatie, maar ook 
van het netwerk van overheersing en afhankelijk
heid dat ook vandaag de dag nog de betrekkingen 
tussen de derde wereld en de geïndustrialiseerde 
wereld kenmerkt. De onderwijsstrukturen in de 
derde wereld zijn tevens onvoldoende ontwikkeld 
met als gevolg dat een groot aantal jongeren 
geen onderwijs geniet. Bovendien is de kwaliteit 
van dat onderwijs niet altijd even hoog ("Het zal 
wel VSO zijn zeker! A.G. te B.)

De aanwezigheid van buitenlandse studenten op 
onze campus ls trouwens ook verrijkend voor de 
Belgen. Het geeft ons de gelegenheid kennis te 
maken met andere kuituren en gebruiken en een 
multi-raclale VUB kan een stukje dam zijn tegen 
het groeiend Racisme In Brussel en omgeving. 
Die vreemde studenten moeten dan wel geaccep-

Het projekt dat dit Jaar wordt gesteund door het
11.11.11.-comité alhier heeft betrekking tot 
gezondheids- en veiligheidsaspekten bij het ge
bruik van pesticiden in Nicaragua.

Nicaragua moet niet meer worden voorgesteld, 
iedereen kent dat Centraal-amerlkaans land. Toch 
dreigt men te vergeten dat er in dat land nog 
steeds een oorlog wordt gevoerd door de contra's 
met aktieve steun van de V.S. Door die oorlog 
krijgt Nicaragua het steeds moeilijker, het is dan 
ook erg belangrijk dat we dat land blijven steu
nen en het ln de belangstelling houden.

Nicaragua is een landbouwexporterend land. 
Ondanks de grote aandacht die de regering 
besteedde aan de basisvoedselproduktle na de 
revolutie van 1979, moet het land ln haar tradi
tionele exportprodukten blijven investeren om de 
noodzakelijke deviezen te verwerven. De voor
naamste exportprodukten zijn: koffie, katoen, 
suiker, vlees en sesam. De hoge kwetsbaarheid 
van deze exportsektor, veroorzaakt door de kleine 
diversifiëring van de produktie, de schommelende 
prijzen op de wereldmarkt en de dalende tendens 
van de ruiltermen voor onafgewerkte produkten, 
verplicht de verantwoordelijken ertoe iedere 
oogst tot een sukses te maken. Dit is dan ook 
de reden dat Nicaragua gedurende haar ganse 
geschiedenis veelvuldig gebruik heeft gemaakt van 
pesticiden. Het is duidelijk dat met dit zware 
pesticideverbruik gezondheidsproblemen de kop 
opstaken bij de landbouwbevolking ln de katoen- 
streek. Dit pesticideprobleem en de gevolgen er
van op de volksgezondheid vormen een belangrijke 
zorg voor de nieuwe regering in Managua. Hun 
maatregelen om aan dit probleem het hoofd te 
bieden kan men ruwweg onderverdelen ln twee 
doelstellingen:

- eerst en vooral zorgen dat het gebruik van 
pesticiden afneemt, via het zogenaamde 'geïn
tegreerde ziektebeheer' is men in 1982 tot 
een daling van 50% gekomen van het pesticid- 
egebruike voor de kontrole van één belangrijke 
ziekte. De import van DBCP, DDT, Endrln 
en Dieldrin werd verboden.

- maatregelen nemen om de vergiftiging van 
mens en natuur tegen te gaan.

teerd worden door ons, en dat ligt soms moeilijk. 
Zonder er daarom noodzakelijk racistische ideeën 
op na te houden komen velen van ons er niet toe 
kontakt op te nemen met die buitenlandse 
studenten. Maar zoals E. Boon al zei op T.V. :"to 
buy them an pintje" kan al een behoorlijk goede 
Introduktle zijn die verder kontakt Initieert

11.11.11. aan de VUB, maar niet 
in het A .Z .
Van de Sociaal-kulturele Raad van Jette woei ons 
de volgende brief door het openstaande raam:
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Het A.Z. denkt misschien dat 11.11.11. postkaar
ten verkocht worden op de manier waarop "soli
dair" aan de massa's wordt gebracht, maar niets 
is minder waar. Een standje in de inkomhall zal 
de bezoekers minder overstuur brengen dan het 
bont allegaartje van winkels e.d. dat er perma
nent staat.

BH.

Onzin natuurlijk, want d’r wordt nu al bovenmenselijk hard gezwoegd. Om net niet van honger 
te kreperen. Labeur met primitieve middelen. Op schrale en onleefbaar kleine lapjes grond. 

Of voor een hongerloon, op het land van een grootgrondbezitter.
11.11.11 steunt projekten die het grondvraagstuk rechtvaardig aanpakken. Met sobere en 

kleinschalige programma's, die ècht aarde aan de dijk zetten. En zo komt uw hulp 
waar hij wezen moet: bij de plaatselijke bevolking.

Bij stortingen vanaf 1.000 BF sturen wij een attest voor belastingvermindering.
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TENTOONSTELLING CONCERTEN
LOUIS N IT K A
Dinsdag 4 november '86 - 20u :
Vernissage van tentoongestelde etsen, gravures, 
posters en cartoons van Nitka.
De tentoonstelling kan bekeken worden in het 
Kultuurkaffee en in Galery' t.e.m. 27 nov. '86. 
Toegang gratis

FUN K  Y O U  P A R T Y  !!!!!!!
Of woensdag 12 november een warme dag wordt 
weet ik niet, maar in 't Kultuurkaffee zal 't 
snikheet zijn.
FAMILY DUCK zal er de temperatuur langzaam 
opvoeren met haar dwepende soolbeat. Zolang 
als nodig is om aan de eerste FUNK YOU 
PARTY te beginnen met het "SOOL SYSTEEM!" 
Als je kickt op James en Rufus, rubbertenen en 
grote dorst hebt, kan je nog uren na het optre
den doorfuiven op muziek waarbij je ouders wild 
werden.

Op woensdag 12 november '86 - 21u 
Kultuurkaffee V.U.B.
Toegang gratis

ONE TH O USA ND  VIOLINS  
& JOE C A IR O
Op woensdag 5 november '86 - 21u 
Kultuurkaffee V.U.B.
Toegang gratis

VIDEOGRAFIE
W AA LSE VIDEOPRODUKTIE
De Waalse videoproduktie is voor het grootste 
deel gecentreerd in Luik en rond het televisie
programma "Vidéographie" op de RTBF. Sinds 
de jaren 80 kent de videoproduktie aldaar even
eens een "renaissance" waarvan de werken op 
buitenlandse festivals zeer gewaardeerd worden. 
"La vidéo beige" is een begrip... De Waalse 
videoproduktie heeft een definitief afscheid ge
nomen van de videokunst "pur et dur" en vindt 
nu nieuwe aansluitingen met oudere "genres" uit 
de film (documentaire, fictie), het theater, de 
joernalistiek... Dit programma dat samengesteld 
is door Jean-Paul Tréfois, directeur van de 
"Vidéographie", geeft een interessant overzicht 
van de nieuwe aktiviteiten in de Waalse video- 
en televisiewereld.
Programma:
-Marie André: "Un ange passe" (1985) 
-Jacques-Louis Nyst: "Théréza plane" (1982) 
-Jacques Lizène: "Quelques séquences sans talent" 
(1979)

-Anne-Francpoise Périn: "Trames du rêve" (1984) 
-Jean-Claude Riga: "Ronde de nuit" (1984)
Winnaar festival Montbéliard - 1986 

-Joelle de la Casinière: "Grimoire magnétique" 
(1982)

-Michéle Blondeel en Boris Lehman: "Marcher ou 
la fin des temps modernes" (1978)

Op maandag 17 november '86 - vanaf 20u 
Galery' V.U.B. (boven Kultuurkaffee)
Inkom: 50fr.

One Thousand Violins

PIA NO R E C ITA L  
LUH  C H Y O U -L IN
Met op het programma J.S. Bach, L. van Beet
hoven, F. Liszt, F. Chopin, M. Ravel.

Op woensdag 12 november '86 - 20u 
Aula V.U.B., Aud. QA 
Inkom: 250fr

150fr (studenten, derde leeftijd, C.J.P.) 
Org.: Kultureel Steunfonds V.U.B. i.s.m. Dienst 

Kuituur en Uitstraling Permanente Vorming

"Un ange passe" Marie André

tandheelkundig instituut 
vrije universiteit brussel

laar baeklaan 103 1090*11*

JEAN BILQUIN
tekeningen en schilderijen

de tentoonstelling is toegankelijk van 
13november tot 19december 86 

elke werkdag van 9u tot 18u

JAZZ-AVOND
‘THREE TO GET READY’

donderdag 13 november 86

programma

19u
opening tentoonstelling jeanbilquin 

20u 
receptie 

21u 
jazzconcert

inkom: gratis

org. dienst tandheelkunde uub. 
dienst kuituur vub. 
dienst public relations tob.

ó X KEERLS
LITERAIRE REEKS 
H U G O  C LA U S

Op 14 november '86 ontvangt Hugo Claus "De 
Grote Prijs der Nederlandse Letteren". Deze 
prijs wordt hem overhandigd door de koningin van 
Nederland in Den Haag. Naar aanleiding van 
deze gebeurtenis zal H. Claus met zijn "Suite 
flamande" de lage landen doorkruisen. De Dienst 
Kuituur van de V.U.B. is dan ook zeer verheugd 
Claus als gast te mogen ontvangen.
H. Claus leest voor uit eigen proza en poëzie 
en zal het publiek de kans geven vragen te stel
len omtrent zijn werk. Ter gelegenheid van zijn 
"Suite Flamande" verschijnt een nieuwe dichtbun
del. Deze zal aan het publiek worden aange
boden.

Op woensdag 19 november '86 - 20u30 
Aula V.U.B., Aud. QA 
Inkom: 150fr., 200fr.

SUITE FLA M AN D E
lste gedicht 

Diksmuide

Boven op de Toren, in de Panoramazaal, op 71 
meter hoogte
kan het oog door 144 ramen de kerken zien in 
het slib,
Lampernisse, Noordschote, Pervijze, Zarren, 
Woumen,
en bij klaar weer Oostende.

De lift zakt bijna anderhalve meter per sekonde.

In de schaduw van de Toren lopen de kinderen 
in rijen van drie 
en lezen de leuze
Hier ons bloed, een vlag in de ijstijd van Rus
land,
wanneer ons recht? een gegalm op een weide.

In de bus 'Het Pennoen' geeuwen de kinderen van 
'Het Vendel’
en dromen van Vader die in glas-en-lood ge
vangen
als een ijzeren soldaat een leeuw berijdt.

'ls er ooit iemand van de Toren gesprongen?' 
vraag ik
aan de Vendelleider. Hij gromt: 'Waarom?'
-'Iemand met hoogtevrees misschien.'
-'Neen.'
-'Wat komen de kinderen doen?'
-'Iets leren voor later.'
-'Nooit meer oorlog?'
-'Jazeker. En dat het zinneloos is op iemand te 
schieten die Je niet eens kent.'

-'En als Je hem wel zou kennen?'
-'Dat,' zegt hij, 'dat ls iets anders.'

De kinderen van het Vendel drinken Cola.
De avond valt met regen en meeuwen.
-'Je zou met hem kunnen praten,' zegt de 
Vendelleider.

-'En als je hem niet kan verstaan?'
-'Ja, dan...' zegt hij, 'dan ls er altijd nog 
Esperanto.'

De Zuidwestenwind heeft de geur van essence.
De Toren weegt 8500 ton. Ci-gtt I'Espérance.

DEELD ER  SPREEKT
De Rotterdamse dichter/performer Jules Deelder 
brengt kabaret van het zuiverste water.

Op donderdag 6 november '86 - 20u30 
Kultuurkaffee V.U.B.
Toegang gratis

TICKET SHOP
Op de Dienst Kuituur V.UiB. (naast Kultuur
kaffee) kunt U tickets kopen voor de volgende 
produkties :

ANCIENNE BELGIQUE:
-Hermeto Pascoal 
di 4 nov. '86 - 300fr 

-The Klezmorim 
do 13 nov. '86 - 250fr 

-Divas /Amalia Rodriguez 
di 18 nov. '86 - 400fr 

-The Flying Pickets 
do 20, vr 21, za 22 nov. '86 - 300fr

BEURSSCHOUWBURG:
-Blood on the Saddle 
wo 5 nov. '86 - 300fr 

-De Witte Kraai 
do 6, vr 7, za 8 nov. '86 - 220fr 

-Blauwe Maandag Compagnie 
vr 21, za 22 nov. '86 - 220fr 

-Mug met de Gouden Tand 
wo 26 nov. '86 - 220fr 

-Ted Hawkins 
do 27 nov. '86 - 350fr 

-Ines Verhoye
vr 28, za 29 nov. '86 - 220fr

v.z.w. PALEIS 
-Nederlands Dans Theater 
ma 10 nov. '86 om 20u30 
inkom 400fr (i.p.v. 450fr)

De V.U.B.-Ticket Shop is open van ma t.e.m. vr 
van 13u tot 16u.

C ULTU R EE L  
JONGEREN PASPOORT
Met een Cultureel Jongeren Paspoort geniet je 
een jaar lang o.m. kortingen (tot 50%) op kon- 
certen, teater, musea, film, jongerencentra.
Op kursussen, stages, reizen en op abonnements
gelden van een hele rits bladen en tijdschriften 
in Vlaanderen en Nederland.
Je CJP-pas is geldig van I november tot 1 no
vember van het daaropvolgende jaar. Wat, waar 
en hoe leer je in de jaarlijkse CJP-Kortingengids 
die je bij aanschaf van een CJP meekrijgt.
De nieuwe CJP-kaarten zijn er. Je kan ze kopen 
op de Dienst Kuituur V.U.B., dagelijks open van 
13u tot 16u.

JEUGD EN  PLASTISCHE KUNST
Na één jaar lange afwezigheid (wegens perso
neelsgebrek), wordt de werking van Jeugd en 
Plastische Kunsten (J.P.K.) te Brussel hervat.
Lid worden van Jeugd en Plastische Kunst kan 
tot 30 jaar (oud-leden uitgezonderd). Het lid
maatschap biedt:
-Gratis toegang tot alle tentoonstellingen in het 
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel; uitlenen 
van en reduktie op bijbehorende katalogi,

-gratis of verminderde toegang tot activiteiten 
door J.P.K. ingericht: bezoek aan tentoonstel
lingen, musea en galerijen in binnen- en buiten
land, voordrachten, rondleidingen, film, video... 

Lidkaarten kosten 350fr of 500fr met grafiek- 
premie.(Maurice Wyckaert). Deze kunnen aange
schaft worden in het Paleis voor Schone Kunsten: 
op de educatieve dienst, aan het loket of in de 
art shop (tijdens week-end), of door storting op 
rek. nr. 001-0979269-33 (een lidkaart wordt dan 
per kerende post opgestuurd).
Ook op de Dienst Kuituur van de V.U.B. kan men 
vanaf nu lid worden van J.P.K.

LITERAIRE REEKS : 6X KEERLS  

AB O N NE M EN T

Voor het bijwonen van de "optredens" van vol
gende 3 Keerls:
-HUGO CLAUS (19/11)
-KEES VAN KOOTEN (27/11)
-LUC PHILIPS (Tuinman v.d. Koning op 11/12) 
kan je een abonnement kopen aan de prijs van 
300fr (gevoelige besparing in deze "economische 
crisistijd").
Thans te verkrijgen op de Dienst Kuituur V.U.B.

jP  ¥ d o a a tr n a n t  M jc p t
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D INSD A G  4 NOV.

-  VRG-doop + TD
-  Film: Rambo II, org. BAK , QC  
om 20u, o f hoe maak ik zoveel 
mogelijk kommunisten dood op 
anderhalf uur.

IS  Ö N 2 E  C A R T O O N  i $ r  

T)AN TDCH eeu 
V [T E K S T  « E C H T T E

M A A N D A G  10 NOV.

-  Praeseskonvent gebouw K, 20u
-  Film: Apocalypse Now, org. 
WK, QC  om 20u. Prachtige film  
over de ultieme waanzin tijdens 
de oorlog in Vietnam.
-  Binary Party 2, in jeugdclub 
NBC, Kroonlaan 12, W K  60fr 
kassa: 90fr.

Film: Paris-Texas: org. 
AI/Bockstaelse Maegden, QB, 20u

D INSDA G  11 NOV.

-  Prehistorische cantus van Fol- 
kore BSG

W O ENSD AG  12 NOV.

-  Film: Iron Eagle en Romancing 
the Stone, org. Antwerpia, QB, 
20u-22u. Iron Eagle: tamelijk on
bekende film, wie weet valt het 
wel mee.
Romancing The Stone: veel film 
met K. Turner en M. Douglas.
-  Galery ' + Kultuurkaffee, 20u, 
vernisage tentoonstelling Louis 
Nitka.

W O EN SD AG  5 NOV.

-  Hilo-doop en TD
-  Film: Caligula, org. Historia, 
QC om 20u. Bevredig uw booste 
driften. Neem eindelijk eens a f
stand van het al te intellektuele 
bestaan aan de VUB
-  Film: Escape from N ew  York, 
org. KAT, QB om 20u. Waanzin
nig spannende film over het hal
lucinant New  York in het jaar 
1997.
-  Van 5 t.e.m. 8 Nov.: English 
Comedy Club met "The Royal 
Hunt of the Sun”, Q A  om 19u45.
-  3de HSB-coctailparty om 21u 
in het Elzenhof.

D O N D E R D A G  6 NOV.

-  PK-doop en TD
-  Film: Catholic Boys, org. Sol- 
vay, Q C  om 20u. Deze scherpe 
Jezuitenkomedie overstijgt het 
niveau van de gemiddelde Kidpix.
-  Film: Cotton Club, org. LVSV, 
QB om 20u. Fraai danswerk van 
Richard Gere en Gregory H i- 
nes...misschien wat slaapverwek
kend.

Kultuurkaffee: Juls Deelder 
spreekt, 6XKEERLS, 20u30 gra
tis.

-  Germania-Romania-doop en TD
Receptie Informaticagroep: 

Foyer Q om 19ul5

-  GK-doop en TD  zaal Astrid  
Ternat
-  Piano-recital door Luc Chyou— 
Lin, Q A  om 20u. kaarten: 
250fr.-150fr.
-  Kultuurkaffee, concert Family 
Duck en Sound System om 21u

D O N D E R D A G  13 NOV.

-  WK-doop + TD
- Film: Reds, org. Aktie f Linkse 
Studenten, QC  om 20u. Magis
traal epos over een Amerikaanse 
Kommunist. Dames, Warren Beaty

M A A N D A G  17 NOV.

Film: Best Defense, org. 
VSKM, QC  om 20u.
-  17 en 18 nov: Galery1: Waalse  
videoproduktie, videografie, 90fr. 
om 20u

W O ENSD AG  19 NOV.

-  20u30: Au la VUB Q A
Hugo Claus, 6XKEERLS, 
150/200fr.

Round Midnight
ln "Round midnight" geeft Bertrand Tavernter op 
emotionele wijze het leven van jazzmusici en hun 
aanhang weer. Hoofdpersonages ln zijn film 
heten Dale Turner (Dexter Gordon) en Francls 
Borler (Fran?ois Cluzet). Dale Turner is een 
Amerikaanse tenorsaxofonist die op de rand van 
de afgrond staat. Geluklg wordt hij tijdens zijn 
verblijf te Parijs er lichamelijk en mentaal weer 
bovenop geholpen door een Franse bewonderaar, 
de reclametekenaar Francls. Van zijn kant heeft 
Francls vooral behoefte aan Dale's muziek, 
hoewel hijzelf niet gespaard is gebleven van 
problemen: na de breuk met zijn vrouw staat hij 
Immers ln voor de opvoeding van zijn dochtertje 
Bérangère. Wanneer Dale terug In topvorm ver
keert, wil hij terug naar New York, waarbij 
Parijs een rustig provinciestadje lijkt. Francls 
voelt er Instinctief de bedreiging voor Dale's 
leven aan. Toch moet hij alleen naar Parijs 
terugkeren, waar hij later Dale's dood verneemt. 
Met "Round midnight" wou Tavernier een 
hommage brengen aan jazzgrootheden Lester 
Young en Bud Powell, wier leven het fllmplot 
gedeeltelijk lichaam hebben gegeven. Een 
bezwaar ertegen kan zijn dat het verhaal een 
Ietsje te doorzichtig is omdat het op enkele 
anekdoten berust. Hopelijk vergissen we ons 
wanneer we zeggen dat deze film waarschijnlijk 
geen jazz-effect zal creëren, zoals de film 
"Amadeus" een Mozart-effect gaf, precies om
wille van het plot. Toch is de film nog interes
sant genoeg om te volgen, mede dankzij de goede 
montage van beeld én muziek en natuurlijk ook 
de schitterende vertolking van Dexter Gordon. 
Ook het decor verdient een pluim: je ziet niet 
alleen, maar Je voelt tevens de sfeer van de 
jazzclubs aan.
Tenslotte hopen we dat, wanneer je binnenkort 
een vertoning van "Round midnight" bijwoont, de 
zaal voorzien ls van een stereogluidsinstallatle, 
zodat er van de prachtige muziek niets verloren 
gaat.

F. Desmet

Filmbespreking. 
The Mission
Nadat Roland Joffé op pakkende wijze de onmen
selijkheden van het Cambodjaanse Rode Khmer— 
régime aan de kaak stelde ln "The Killing 
Fields", heeft hij ln zijn tweede prent de aan
dacht gericht op wantoestanden van het verleden. 
In casu de wantoestanden die heersten ln het 18e 
eeuwse Paraguay, dat verscheurd werd in een 
driezijdige machtsstrijd tussen Spanjaarden, Por
tugezen en Jezuïeten, die er van plan waren een 
autokratlsche godsstaat op te richten. Een en an
der werd niet In goeden dank afgenomen door 
de wereldlijke kolonialisten, die uiteindelijk, met 
pauselijke steun, de JezuTetenmissies met geweld 
veroverden. In de film nu wordt de aandacht toe
gespitst op de missie van Pater Gabrlël (Jeremy 
Irons) die met ware doodsverachting een stam 
vijandige Indianen heeft weten te bekeren dankzij 
zijn muzikale talenten.
Deze Gabrlël, een extreme pasclflst, krijgt na 
verloop van tijd de berouwvolle Mendoza (Robert 
de NIro) onder zich, die na zijn broer gedood te 
hebben in een duel zijn vroegere roeping als 
huurling en slavenhaler opgegeven heeft. Alles 
gaat goed tot er een pauselijke gezant zijn Flat 
geeft aan de Spaanse en Portugese bezetters om 
de missies te mogen ontruimen. Gabrlël weigert 
de missie te verlaten, maar wil zich ook niet 
gewapenderhand verzetten; Mendoza werkt direkt 
aan ee;i verdedigingsoffenslef. In het uiteindelijke 
gevec*ii wordt de volledige missie dan ultge- 
moord. Gabrlël sterft terwijl hij een mis op- 
draagt, en Mendoza wordt neergeschoten terwijl 
hij een kind tracht te redden.
Nog meer dan in "The Killing Fields" toont Joffé 
dat hij één van de beste filmregisseurs van de 
Jaren tachtig is. De visuele vormgeving is nog 
beter dan in "The Killing Fields", en nooit voor
heen is de Amazonewildernis zo prachtig ver
filmd. Tegenover die natuurlijke pracht verdwij
nen de hoofdpersonages een beetje in de achter
grond: Jeremy Irons kan triestig kijken en krijgt 
daar ook uitgebreid de kans toe, maar van echt 
akteren heeft hij maar een beperkte portie kaas 
gegeten. En Robert de Nlro levert een routineuze 
prestatie die nergens doet vermoeden dat hij tot 
zulke ongeloofelijke akteerstaaltjes als Raging 
Buil en King o f Comedy in staat is. Maar des
ondanks is The Mission een van de meest onthut
sende en pakkende films die in de laatste maan
den in de bioscoop te zien zijn geweest.
Alhoewel ln de pers driftig verbanden tussen deze 
film en de huidige situatie in LatJns-Amerika 
worden getrokken, heeft deze eerder als bood
schap: o f je nu afzijdig blijft, Je vreedzaam ver
zet o f vuur met vuur bestrijdt, Je verliest toch. 
Niet meteen de meest opbeurende gedachte om 
je publiek mee naar huis te zenden.
We kunnen toch even vermelden dat omwille van 
het verhaalstramlen ( de goede tegen de slechte) 
de Jezuïten ln deze prent als een bijzonder lief 
en rechtschapen volkje wordt afgebeeld, een en 
al verdraagzaamheid, medelijden en heldhaftig
heid. Dat hun manier van Christianisering veel 
vaker gepaard ging met kinderroof, slavernij en 
zware lijfstraffen wordt In deze prent wijselijk 
verzwegen.
The Mission bevestigt het talent van Roland 
Joffé als realisator van mooie en indrukwekkende 
films, maar wees voorbereid op een onaangename 
nasmaak bij het verlaten van de zaal die wel een 
tijdje kan aanslepen.

W.T.

English Comedy 
Club
Engelstalig teater ln ons eigenste auditorium Q! 
Spanje versus Peru : Nee, niet de wereldkam
pioenschappen voetbal of een nieuwe Kramer ver
sus Kramer, maar de verkrachting van een heel 
imperium.
De beloning voor de overwinnaar van het avon
tuur: 4.850.000.000 Spaanse dollars.
Datum van de strijd: 1532-1533.
166 Spaanse avonturiers, o.l.v. generaal Pizarro, 
bonden de strijd aan met zo'n 24 miljoen Inka's- 
(!), toen geregeerd door de jonge zonnegod Ata- 
huallpa.
Een expeditie ging aan de strijd vooraf. Ze ver
trok in 1530 in Spanje om eind 1532 in de Peru
viaanse jungle aan te komen. Het Andesgebergte 
werd bereikt in oktober, het Inkacentrum Caja- 
marca in november. Door verraad en het element 
van totale verrassing (toen al J.R.?) werd het 
rijk van Atahuallpa tenslotte ten val gebracht 
(de Inka's geloofden er immers niet in door zo'n 
klein groepje Spanjaarden veroverd te worden). 
Maar...hoe breng je dit verhaal ten tonele?
Een strijd van 2 beschavingen,2 maatschappijen 
en 2 mannen weet Shaffer te beperken tot een 
toneelstuk."A play for all ages". Zijn "Royal Hunt 
of the Sun" werd reeds "The best Shaffer ever" 
genoemd.
Een belangrijke plaats wordt er, zoals de titel 
overigens laat vermoeden, ingenomen door het 
religieuze element in het konflikt. Het Inka— 
geloof is immers zon-gericht, de zon is voor hen 
de bron van alle leven.
Het Spaanse alibi om landen te veroveren was 
het verspreiden van het kristendom...
Plaats van het gebeuren: Auditorium Q van de 
VUB en dit van 5 tot en met 8 november.
Tickets en informatie : 687.97.95. en 657.38.69.

Mik.

KU L in BXL
Hoe vaak gebeurt het niet dat studenten na hun 
studies naar het achterland terugkeren en er ver
kondigen dat ze vier Jaar o f langer ln Brussel 
leefden ?
Leefden zij er wel?
Het antwoord ls negatief. Neen dus.
Studenten, Brussel is meer dan die paar hektaren 
kampus, meer dan het KK, de BSG-zaal, de 
Chip, de Sham, het sportkot o f Mister Frit. Brus
sel is een bruisende stad vol kuituur, geweld, 
bloot, viezigheid, sentiment, romantiek en sensa
tie. Voor ieders wat wils.
Voor je verklaart dat je in Brussel leeft o f leef
de, dien je eerst het iets o f wat te kennen. 
Draai dus je kot op slot, steek je portefeuille 
op een veilige plek, neem de tram/metro/bus en 
ga er op af.
Hier alvast en waslijst kuituur, maar desondanks 
een selektie:

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
4/11:DELLA BOSIERS, 12.40uur 
Lunchvoorstelling van Miss Della en pianist Ben 
van der Linden.Luisterliedjes over liefde, dood 
en eenzaamheid. Eenvoudig, doeltreffend,woord
spelingen.
10/11:NEDERLANDS DANS THEATER,20.30uur. 
Artistieke kwaliteit, technische perfektie, origi
neel, boeiend; kortom het NDT biedt zoals steeds 
een balletspektakel van superieur niveau. In de 
internationale dansscene heeft het NDT een ge
heel eigen plaats verworven met een repertoire 
dat het midden houdt tussen het klassieke en het 
moderne ballet. Jirl Kylian, de Tsjechische cho
reograaf, brengt een neo-expressionistische, van 
oorsprong midden-Europese dansstijl in zeer 
vloeiende en esthetische lijnen.
Plaatsbespreking is mogelijk. ToegangsprlJs:- 
350/450/550 BF.
PROGRAMMA:
Sechs Tanze:choreografie van J.Kylian; muziek 
van W.A.Mozart
Silent Cries:Choreografie van J.Kylian; muziek 
van C.Debussy.
Dreams o f Ether: Choreografie van Nacho Duato; 
muziek van M.Landovski
Stamping Ground: Choreografie van J. Kylian; 
muziek van C.Chavez.
18/11:DE TUINMAN VAN DE KONING, 12.40uur 
naar Walter van den Broeck.
Lunchvoorstelling door Luc Philips. 
Regie:W.Tlllemans-Nleuw Ensemble Raam Thea
ter.
Een meesterlijk vertolkte monoloog door Luc 
Philips. Boeiend en eenvoudig verhaal. Frustraties 
van een Be!g.(olé olé les petlts Belges-les petlts 
Belges-olé olé)

VORST N AT IO N AA L:
18/11: JEANNE MAS
De Franse zwartharige, kortgeknipte dame van 
"En rouge et noir" en "Toute première fols", doet 
ons landje aan. Naar het schijnt: live de moeite. 
21/1 IrEURYTHMICS 
(de sluiter van T/W'87?!)
De warme keelklanken van ons Lenoxke(Annieke 
voor vrienden) en het producertalent van den 
Davld (Stewart) kunnen ook jou, lieve trouwe 
moetal-lezer, ln vervoering brengen.
23/11:A-HA
HAHAHAHAHAHAaaaa......Hm. Da's een goel.
Noorse Humor op zijn best.

KVS:
DE KOOPMAN VAN VENETIE (Schakespeare)
Tot 9 november kan je terecht voor een "niet 
door de regisseur begrepen" teaterstuk. Het enige 
lichtpunt in anderhalf uur "spektakel" is de ak- 
teursprestatie van Gilda de Bal en Frans van 
der AA.
Van 13 tot 30 november biedt de KVS "AGNES 
EN GOD" van John Pielmeier. Wat maakt de KVS 
hiervan ?

BEURSSCHOUWBURG:
5/1 l:BLOOD ON THE SADDLE,20.30uur 
Amerikaanse"cowtrash":vocals,bas,gitaar,banjo,- 
drums,perkussie.harmonika én R.Bothello.G.Davis,- 
H.Senac en A.Zelinskas (een zeer mooie juf)
Een handvol prachtige songs, voorwasfrisse gita
ren, uitstekend zangwerk van Annette (die mooie 
juf), alles gebed in een energieke "doe wel en 
zie niet om”beat die zelfs Ma Dalton uit de 
schommelstoel haalt.
Het is country, maar we! van de bovenste plank 
(als dit een troost mag zijn?).
6,7 en 8/11: LE DIABLE AU CORPS door DE 
WITTE KRAAI, 20.30uur.
"Le Diable au Corps", een prachtige fabel over 
prille erotiek, gebaseerd op de gelijknamige ro
man van Raymond Radiguet, op scenario gezet 
door Paul Pourveur en geregiseerd door Lukas 
Vandervost.
Krankzinnig intellektueel spel, ongerijmde asso
ciaties, melodramatische poses en stukjes pure 
slapstick. Weer een opvallende produktie van De 
Witte Kraai en dit o.a. omwille van de eigen
wijze en de dikwijls kontraversiele aanpak.
Zondag 9,16,23 en 30 november en dit telkens 
om 15u.:KINDERZONDAGEN (met o.a. Theater 
Froe Froe en Theater Taptoe).

Mik.
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SPA N N E N D E  O NTW IK K ELINGE N  IN DE VUB-BIBLIOTEEK

Verontrustende geruchten doen de ronde over de kampusbiblioteek. 
Een grote verhuis zou nakende zijn: de W TW-biblioteek (tans op de 
benedenverdieping van gebouw F gevestigd) zou volledig worden 
overgebracht naar de ruimte van de HSW-biblioteek. Ook zou men 
de ingebruikname van een 'gesloten kast systeem' overwegen. De 
Moeial vond het uiteraard nodig na te gaan wat hier eigenlijk van 
waar is, en informeerde meteen naar de nieuwste evoluties binnen 
het VUB -bieb wezen: de automatisering.
Een Letteren en Wijsbegeerte prof omschreef de 
toestand waarin de HSW-biblioteek momenteel 
verkeert als volgt: "De kollektie is zeer beperkt, 
maar... men beschikt over een uitstekend katalo- 
gisatiesysteem, 1 druk op de knop van de 
computerterminal volstaat nu om te weten dat 
het gezochte boek inderdaad NIET in de kollektie 
aanwezig is. In een minder geautomatiseerde 
biblioteekinstelling zou het zeker veel langer 
duren voor je daarachter bent".
Maar niet alleen het boek- en tijdschriftenbestand 
zijn relatief klein, ook moet men de biblioteek 
met zeer weinig personeelsleden draaiende hou
den. Toch is de VUB ervan overtuigd om ondanks 
al deze beperkingen een goede biblioteekwerking 
te verzekeren, dit dankzij een 'uitgekiende be
drijfsvoering en automatisering'. Voor de katalo- 
gus werkt men met een 'on-line geïntegreerd 
interaktief biblioteekautomatiseringssysteem', dit 
uiteraard met behulp van een eigen micro
computer.
Een nieuwe faktor in het 'uitkienen' van het be
leid zou de fusie zijn van de twee biblioteken 
op de kampus Oefenplein. Wellicht zijn er ook 
externe redenen aan te halen, die weinig met de 
biblioteek te maken hebben. De akademische top 
zou best besloten kunnen hebben de benedenver
dieping van een gebouw voor andere zaken nodig 
te hebben, de uitbouw van het zelfstudiecentrum 
bijvoorbeeld, of wie weet, voor de inrichting van 
een eigen zaaltje voor prestigeuze recepties.
De fusie van de twee biblioteken betekent uiter
aard dat de personeelsleden die al jaren over de 
beide ruimtes verspreid waren, nu zullen samen
spannen. Stel je voor: 1 balie, bevolkt door 2 
keer zoveel biblioteekdames, misschien moet je 
dan slechts half zolang wachten voor men je 
helpt met het in- o f uitschrijven van boeken. 
Wanneer mogen we de hele verhuisaffaire eigen
lijk verwachten? De Moeial vroeg het aan Dhr. 
Koninckx, hoofd van de publieke diensten van de 
biblioteek, tevens koördinator van de interbiblio- 
tekaire bruikleen én wetenschappelijk medewerker 
voor de fakulteiten L&W en HILO; en aan Dhr. 
De Pooter, verantwoordelijke voor de katalogra- 
fie.
Dhr. Koninckx: De Raad van Beheer keurde in 
juli '86 inderdaad de planning goed voor de fusie 
van de HSW- met de WTW-biblioteek. Praktisch 
zal dat in de loop van 1987 gerealiseerd worden. 
Wij hopen alleen dat het niet tijdens het akade
miejaar zal gebeuren, zodat de studenten er niet 
teveel hinder van ondervinden en de seminaries 
er niet door gestoord worden.
DM.: Waar zal u de hele WTW-kollektie dan on
derbrengen.
Dhr. De Pooter: Eerst zal er bijgebouwd worden. 
De vleugel langs gebouw B kan nog een stukje 
uitgebreid worden.
(Het aantal bebouwde vierkante meter VUB hangt 
samen met het aantal studenten, aangezien er 
in de loop der jaren meer studenten bijkwamen, 
zal er weer mogen bijgebouwd worden, nvdr)
DM: Zal er dan voldoende plaats zijn?
Dhr. P .P.: De HSW-biblioteek zit eigénlijk zelf 
al overvol. Een flinke hoeveelheid 'dood mate
riaal' staat in de leeszalen opgesteld. Wij zouden 
die oude tijdschriften en voorbijgestreefde boeken 
graag in een magazijn onderbrengen. Zo'n maga
zijn zal er voorlopig wel niet komen.
DM: Dan kan er wellicht ook geen gesloten kast 
systeem worden ingevoerd?
Dhr. Een gesloten kast systeem komt er hoege
naamd niet. Enkele richtingen hadden dat wel ge
vraagd, de kunstgeschiedenis bijvoorbeeld, voor 
enkele welbepaalde kollekties.
DM: Vorig jaar beloofde u nog dat omstreeks 
mei-juni 1986 verder geautomatiseerd zou wor
den. Een krachtiger computer zou worden aange
kocht waardoor het aantal terminals kon worden 
vergroot. Ook het uitleensysteem zou geautoma
tiseerd en dus minder omslachtig gemaakt kunnen 
worden. In oktober 198$ schijnt daar nog niets 
van waargemaakt te zijn.
Dhr D.P.: De plannen zijn wat achteruitgescho
ven. Het uitleensysteem zal in elk geval verande
ren. In de boeken zullen de zogenaamde 'bar
codes worden' aangebracht ( nvdr). 
Elke student zal ook een biblioteekkaart krijgen 
met een eigen kode.
DM: De kodes worden dan gelezen met een licht
pen zoals in de openbare biblioteek van Ant
werpen?
Dhr. D.P.: Het is ook de bedoeling dat wij snel 
kunnen opzoeken aan wie een bepaald boek is 
uitgeleend. Zo hopen wij ook een goedlopend re
serveringssysteem te realiseren. Een boek dat 
uitgeleend is kan u dan door ons laten reser
veren.
Dhr. Koninckx: We werken voor de uitbouw van 
het systeem samen met de Technische Hoge
school Eindhoven. In de Openbare biblioteek van 
Eindhoven is het trouwens al operationeel.
Dhr. D.P.: Volgens de planning had het systeem 
omstreeks oktober in gebruik moeten genomen 
worden. Samen met de inschrijvingen kon dan aan 
iedereen een biblioteekkaart gegeven worden.

DM: Alles lijkt flinke achterstand te hebben.
Dhr. D.P.: De nieuwe computer is wel tijdig aan
gekocht, maar de levering heeft vertraging opge
lopen. Nu staat de nieuwe microcomputer er, 
maar hij Is nog niet volledig geïnstalleerd. Als 
u wil kan u komen kijken, maar het toestel is 
niet erg indrukwekkend. De technologie maakt 
de computers alsmaar kleiner. We hebben nu 
eigenlijk ruimteoverschot. De nieuwe computer 
is echter wel 2 maal krachtiger dan de oude. Er 
zullen dus ook dubbel zoveel terminals op kunnen 
aangesloten worden.
DM: Wanneer zullen de studenten die nieuwe 
terminals kunnen gebruiken?
Dhr. D.P.: We hopen het nog tijdens de winter 
te halen. Er ontbreken momenteel nog enkele 
verbindingsstukken.
DM: De VUB-biblloteek zal zich uiteindelijk wel 
op een goed geautomatiseerde werking kunnen 
beroepen, maar de aangroel van de kollektie lijkt 
te stagneren. Letteren en wijsbegeerte proffen 
én studenten doen niet liever dan daarover te 
klagen.
Dhr. Koninckx: De groei stagneert niet.
DM: Het blblioteekbudget zou toch per fakulteit 
opgedeeld zijn, en het fakultalre budget wordt 
volgens het aantal daar ingeschreven studenten 
berekend. Het aantal studenten Letteren en wijs
begeerte is de afgelopen jaren een stukje terug
gelopen, de kredieten wellicht ook?
Dhr. Koninckx: De kredieten worden onder meer 
vastgesteld volgens het aantal studenten. Tegen
over de Letteren en Wijsbegeerte bleef evenwel 
steeds een zekere goodwill bestaan, omdat zij 
natuurlijk weinig ander materiaal moeten aanko
pen dan boeken. Er is momenteel zeker niet te 
weinig geld om de bestellingen vanuit de Let
teren en Wijsbegeerte te verwezenlijken.
DM: Vorig jaar vertelde Dhr. Smets van de Aan- 
koopdienst van de biblioteek mij nog dat de 
fakulteiten der Wetenschappen en Toegepaste 
Wetenschappen zo'n 40% van hun tijdschriftabon
nementen moesten annuleren omdat die dingen 
zo verschrikkelijk duur werden.
Dhr. Koninckx: Ja, maar die teruggang liep over 
een periode van 4 jaar. De tijdschriftabonnemen
ten vormen een kleiner probleem omdat de 
kredieten voor boeken en tijdschriften nu apart 
berekend worden.
DM: Hoeveel boeken 'verdwijnen' er nu?
Dhr. Koninckx: Eigenlijk hebben we er geen pre
cies Idee van. We hebben nog nooit een herlnven- 
tarlsering van onze kollektie kunnen doen. WIJ 
zouden bljna verplicht zijn om de biblioteek 
daarvoor een tijdje te sluiten. En dat doen wij 
beslist niet graag.

AV

Eerste kan impressies.
Op één oktober begon niet alleen het nieuwe ac
ademische jaar, voor vele nieuwe studenten was 
die dag ook het startsein voor een "eigen", "on
afhankelijk" leven. En daar kan men dan natuur
lijk met gemengde gevoelens tegen aan kijken.

Voor domme provinciaaltjes uit Gierle mag de 
grote stad Brussel afschrikwekkend zijn, geimpo- 
neerd door de wanstaltige, betonnen blokken hier 
ben ik niet bepaald. Logischerwijze bevindt de 
tweede verdieping in sommige van die gebouwen 
zich op het vierde en dan hebben we het nog 
niet gehad over de verdere volstrekt logische in
deling van ons aller VUB.
De organisatie is verder ook niet imponerend te 
noemen! Administratieve diensten,altijd al traag 
en onefficiënt werkend,vervallen hier in superla
tieven wat rompslomp betreft. Het eindeloze 
heen en weer geloop tussen al die diensten en 
het gebrek aan onderlinge samenwerking bezorgde 
me de eerste dagen al "zere" voeten,blaren,blijn- 
en en afgesleten schoenen.
Dat was de eerste "pijnlijke"'impressie.
Het pijnlijk treffen van mijn getormenteerde ziel 
nam nochtans geen einde.
Nu was ik wel op de hoogte van de wilde ver
halen over de VUB die de ronde doen in de 
Vlaamse plattelandsdorpen, en die door groot
vader aangedikt worden met de vermelding dat 
men toch maar beter voor Leuven kan kiezen. 
Mijn stoutste verwachtingen werden echter niet 
ingelost en daar was ik toch voor gekomen. De 
vermoede anarchie en zedeloosheid viel zwaar 
tegen. Toch wordt moreel hier ook weer niet 
met een hóófdletter geschreven want na één 
week werd ik reeds op brutale wijze van mijn 
regenscherm beroofd. De eerlijke dief wordt dan 
ook vriendelijk maar beslist verzocht deze terug 
te bezorgen. Je bewijst de goede naam van de 
VUB er een dienst mee.
Over regen gesproken: tijdens de vermaarde

Belgische plenspartijen wordt het VUB-restaurant 
herschapen in een goed functionerend vergiet, en 
zo kan het wel eens voorkomen dat men in 
plaats van appelmoes appelsap voorgeschoteld 
krijgt. Spijtig genoeg is die combinatie met 
stoofvlees dan weer niet zo geslaagd. (Als er al 
een geslaagde combinatie te vinden is)
Dat was de eerste onsmakelijke impressie. 
Gelukkig zijn er nog die tientallen ijverige baas
jes die voortdurend met propaganda-materiaal, 
lidkaarten en abonnementen lopen te leuren en 
er zodoende voor zorgen dat mij deze winter een 
gezellig knetterend haardvuur de serieus op te 
vatten studies zal veraangenamen.
(Eerst probeerde ik het als oud papier van de 
hand te doen, maar bij nader inzien hou je daar 
nog geen cola aan over)
Zodus, zodoende: het VUB-leven is voor de eerste
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Cyclotron.
Dinsdag 28 oktober was het groot feest In de 
faculteit geneeskunde en farmacie te Jette. Daar 
werd nl. de cyclotron Ingehuldigd in de aanwezig
heid van talrijke prominenten waaronder De 
Moeial.

Een cyclotron, een deeltjesversneller noemen wij 
hem hier op de redaktie, is een apparaat dat 
d.m.v. een elektrisch veld ionen -protonen, alfa- 
deeltjes en deutronen (op de redaktie zeggen we 
altijd pompernikkels)- versnelt in een circulaire 
baan en ze, als ze goed op dreef zijn, extraheert 
uit die baan en ze dan met behulp van een 
deflekterende elektromagneet ln verschillende 
beampipes leidt die dan elk naar een andere 
kamer gaan. Het cyclotron van de VUB, VUCY 
voor de vrienden, is de vijfde cyclische versneller 
die in België In gebruik werd genomen. Gezellig 
aan die van de VUB is dat hij vlak langs het 
akademlsch ziekenhuis staat en dat kortlevende 
isotopen (enkele minuten) dus kunnen worden 
gebruikt ln de geneeskunde. Eigenlijk werkt 
VUCY al een paar jaar, maar een feestje is 
altijd mooi meegenomen, zodoende.

De eerste die een toespraak kwam aflezen in het 
auditorium Piet Brouwers was rektor Loccufier. 
Na 'uitstraling' vernamen we de nieuwe VUB-mo- 
dewoorden. Wij onthouden dat deze cyclotron een 
voorbeeld is van multidisciplinaire samenwerking 
die een voldoende kritische massa bereikt om uit 
te munten als een internationaal excellentiecen- 
trum. Verder pleitte de rektor opnieuw voor de 
invoering van een geconditioneerde flskale aftrek
baarheid, d.w.z. dat bedrijven hun kosten voor 
research pas kunnen aftrekken voor de belastin
gen als dit onderzoek voor een bepaald percen
tage in samenwerking met de universiteit ge
beurt. Loccufier benadrukte dat bij de samen
werking industrie-unlverslteit -en de cyclotron 
is daar uitermate geschikt voor- de VUB er wel 
op let dat die bedrijven society- o f welzijnsmln-

ded zijn. Vervolgens kwam de kabinetschef van 
Verhofstadt diens speech aflezen, de minister was 
verhinderd. Omdat het publiek niet volledig 
bestond uit natuurkundig geschoolde mensen werd 
er toen een leuke diareeks vertoond. Hieruit 
onthielden we dat het lieve ding en zijn gebouw 
een slordige 270 miljoen kostte. In die tijd (1979) 
hadden de VUB-bonzen blijkbaar goede relaties 
met de onderwijsministers. Omdat het gebouw, 
de VUB waardig, nogal wat uitstraling heeft ls 
het lngepakt In twee meter dikke betonmuren en 
voorzien van een 45 meter hoge schoorsteen. De 
cyclotron wordt gebruikt voor de produktie van 
Isotopen, het merken van molekules zodat men 
hun baan ln het lichaam kan volgen, de medische 
beeldvorming, materiaalfyslca e.d. HIJ wordt 
gebruikt voor research en onderwijs, ln de fakul- 
telten G en F, wetenschappen en toegepaste 
wetenschappen.

Het cyclotron.
Na de dia's volgde dan de receptie en de rond
leiding ln het cyclotrongebouw. Nou nou, het geld 
zit duidelijk in de fakulteit geneeskunde, u had 
die receptie moeten zien, zo heb Ik ze ln 
Etterbeek nog niet meegemaakt.

BH

Dit ls 'm, de nieuwe computer van de biblio
theek. Of beter, computers, het zijn twee Digital 
PDP 11/73's met elk een 2 MB centraal geheu
gen. Onderaan hebben ze leder een Winchester— 
geheugenschijf van 360 MB, dat betekent in 
totaal 720 miljoen tekens (de typmachine van De 
Moeial heeft er 7000)

U ziet hoe ze worden gekoesterd door meneer 
Alewaeters, ze zijn dan ook nauwelijks twee 
weken oud. De verbinding tussen de twee compu
ters (ETHERNET) is nog niet operationeel maar 
één van deze computers kan meer terminals (of 
andere randapparatuur) bedienen dan de oude 
computer, 28 en 20 in plaats van vroeger 24. De 
bedoeling ls dat in de centrale bibliotheek, waar 
dan ook de boeken van WTW bijstaan, acht 
terminals komen te staan. Andere terminals 
worden verspreid in de gebouwen. Ook de 
Antwerpse universiteiten nemen een dergelijk 
systeem, met dezelfde VUBIS-software. De KUL 
heeft een ander systeem waarvoor ook de RUG 
geopteerd heeft.

OP ZOEK N A A R  ...

Musea.
A lso f je nog geen kuituur genoeg naar je kop gesmeten krijgt, 
schepen we u nog op met een museum-vervolgverhaal. De bedoeling 
is dat er tweewekelijks enkele besprekingen van Brusselse musea 
te lezen vallen.

Ze willen wel, maar kunnen niet: het wassenbeel
denmuseum van Brussel.
Het museum lijkt wel het resultaat van een paar 
jaren noeste huisvlijt van gepensioneerden, of lie
pen kruisvaarders echt In grijze wollen malienkol- 
ders rond? En wie maakte me wijs dat de mid
deleeuwers kleiner waren dan de gemiddelde 
homo-sapiens van de 20e eeuw. Filips de Goede 
steekt warempel twee hoofden boven ons uit! 
Maar naarmate de rondgang vorderde slonken de 
figuren zienderogen. Was de was op, o f lag het 
aan de hitte?

Volgens de katalogus schreef Goethe dat prins 
De Ligne 'de vrolijkste man van zijn eeuw was'. 
De wassen dames die mee deel ultmaken van het 
tafereel kijken nochtans even geamuseerd als de 
etalagepoppen in steunkousenwinkels.
Nog een ongezonde toestand: de verf op de han

den van Leopold I bladert af (psoriasis?) . Het 
koningshuis is trouwens goed vertegenwoordigd: 
in de gids krijg je kommentaren zoals: (over 
koningin Astrid) "Haar beminnelijk leven werd ge
broken door een banaal auto-ongeluk op de 
vreedzame oevers van het Vierwoudstedenmeer 
in Zwitzerland (sic)"

Ook Jacques Brels wassen evenbeeld kreeg een 
plaatsje, alleen is hij nauwelijks te herkennen, 
wij dachten aanvankelijk dat het Bob Geldof was. 
Gelukkig hadden we de katalogus!

Nieuwsgierig geworden? Het wassenbeeldenmu
seum van Brussel, Anspach Center (1ste verdie
ping) Muntplein 1000 Brussel. De ingang bedraagt 
120 fr.
Elke dag open van 10 tot 18 uur. Met de metro 
te bereiken, afstappen in station 'De Brouckère'.

kan. met heel wat ergerlijke en verblijdende geb
eurtenissen ( TD's,TD's) van start gegaan.
De cursussen zijn nog vers ( en ongeopend), de 
examens zijn nog veraf, kortom: vrijheid.blijheid 
en we zullen over een jaar nog eens een babbel
tje slaan als de cursussen beduimeld en versleten 
zijn ( of juist niet! Wat dan?) en ik vanzelfspre
kend moet bissen.

FRIGG
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Of voor de vrienden :

Tom Lanoye.
"A ls er in een land, o f op een plaats waar dan ook, geen satire kan, 
dan is er stront aan de knikker hoor!" Aan  het woord is Tom Lanoye, 
28 en zeer boos. Op scene ontpopt deze jongeman zich tot een on
stuitbare spraakwaterval met een mening over alles wat er in het uni
versum is. Degenen die hem in het Kultuurkaffee bezig zagen zullen 
beamen dat men niet om hem heen dan, als hij niet op je lachspieren 
werkt dan stemt hij je tenminste tot nadenken want eigenlijk, leest tus
sen de regels mensen, o f luister naar wat hij niet zegt, heeft hij gelijk. 
Ook achter de scene blijkt hij een begeesterd spreker die gewillig al 
onze vragen beantwoordde, zelfs degene die we niet stelden. Zoals 
deze:

BVBA
Tom Lanoye:"Ben ik bijvoorbeeld niet bang een 
proces aan mijn been te hebben -wat soms al 
bijna gebeurd is. Ja, daar ben ik bang voor.
Maar ik wordt binnenkort BVBA (besloten ven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid), als 
test case. Als er dan wat gebeurt komt dat niet 
op mijn dak neer, maar op de BVBA."
"Dat bestaat niet in België, een artistiek-maat- 
schappelijk doel ingeschreven in het staatsblad.
Ik ga dat doen, de BVBA Lanoye litterair variété 
en afgewerkte produkien komt in het staatsblad.
Daar publiceer ik anders toch niet in. Die 
20.000 ballen dat mij dat zal kosten zal ik er 
wel dubbel en dik publicitair uithalen. Dan rook 
ik sigaren en neem een secretaresse. Business 
als kunst en kunst als business. Ik ga ze pakken 
op hun eigen terrein (de liberalen n.v.d.r). Ik 
ga beter doen dan hen. Dat zou voor kuituur 
een beleidsoptie moeten zijn als ze hun liberale 
optiek willen doordenken."
"lk heb dat gedaan hoor, gestempeld, veel te _____ ______ _________  _______  _____
vroeg overgeschakeld naar het beroepsschrijven we) met hen wer|<en voor f,et geld maar dat is
en dan moeten optreden , schrijven en gargon nu gedaan_»
spelen en dan van puur armoede twee dagen melk Vuleair ?
met cornflakes moeten eten, etc— Maar dat is o
nu gedaan, ik wil erkend worden als bedrijf. DM: Is het omdat al die toestanden je zuur op-
D.W.Z. als ze mij een proces willen aandoen, dan breken dat je zo hard bent, op het vulgaire af? 
draait de BVBA failliet, lk kan wel het gevang TL:"Vulgariteit is een menselijke trek en ik pro-
in maar ik ben niet failliet. Dat is wat ze beer alle registers te bespelen..... "
doen, de liberalen, en ik zou dat niet mogen? DM.̂  Is vulgariteit een geschikt wapen?
Ik ga het beter spelen dan hen. Vestigingen in TL:"Vulgair en obsceen, hé, dat vind ik : Patrick 
Luxemburg, Liechtenstein, burgemeesterschap van Dewael die 7 tot 8 miljoen voor zijn eigen publi-
Urugge, ALLES..... 't Ergste van al: ik bewonder citeit uitgeeft. Dat klinkt nu wel heel geënga-
die gasten nog. Wat ze promotioneel voor zich- geerd, maar die gast heeft dat dus goed gezien 
zelf doen. onberispelijk." hé- Hii is de eerste die de mogelijkheden van
DM: Hoe vond je het optreden van vanavond? het ministerie van kuituur ziet. Bij een volgende
TL:"Een mislukt optreden is anders natuurlijk." regeringsvorming zullen ze nogal vechten voor 
DM:Dus je vond het goed? die portefeuille."
TL:"Ja, 't is alleen jammer dat ik geen monitor "Maar wat doet die e ffektief zolang hij niet 
had. lk stond daar maar in het ijle te spreken, zorgt voor een fatsoenlijk statuut voor de 
Er hing wel een sfeer die mij bevalt; geen echt kunstenaar: geen kloten. „Zolang theaters niet 
theater, een rokerige boel. Een vrij cabaret-' alleen belofte voor subsidies krijgen maar ze ook 
achtige sfeer, dat is de plezantste sfeer om in no8 e ffek tie f en op tijd uitgekeerd krijgen neem 
te werken: waarin niet elke beweging door ik hem niet au sérieux. Litteraire subsidie juist 
theaterkenners wordt gekontroleerd. Was 't een hetzelfde....Stel dat ze deze week goedgekeurd

DM: Heb je je voor "het cirkus" moeten uitwrin
gen?
TL:"Nee, dat boekje is het resultaat van twee 
a drie jaar werk. Dat had 200 bladzijden kunnen 
zijn. Ik heb de beste teksten geselecteerd en 
nog eens extra bewerkt. Zo zijn het nu 120 
bladzijden geworden. Maar dat heeft mij 
slechts een maand tijd gekost. Als je een roman 
wil schrijven dan vraagt dat natuurlijk een jaar 
full-time werk. Om daarbij nog eens een nieuw 
programma ineen te steken met repetities etc....- 
...dat gaat niet. Daarom moet je dat organisato
rische werk doorschuiven."

"Je moet in die groei meezitten, je moet die 
stap naar Nederland durven zetten. Van even
tueel B.R.T naar VPRO. Anders kom je nergens. 
Ik hoop via Kamagurka de VPRO T.V. geïnteres
seerd te krijgen voor mijn programma. Liever 
dat dan op de B.R.T. onderbetaald en in slechte 
omstandigheden, met gebakkelei rond partijkaar
ten en "een strenge selectie van mijn teksten op 
de kwaliteit", zogezegd. Want het is natuurlijk 
nooit omdat ze niet durven. Vroeger moest ik

slecht optreden?"
DM: Absoluut niet, maar ik had graag geweten 
o f je een optreden bewust naar het publiek richt 
dat je in de kuip krijgt.

worden, dan duurt het nog 6 maanden eer de 
voorschotten voor '86 uitgekeerd worden. En dan 
mag je nog verwachten dat een controleur komt 
kijken wat je met dat geld gedaan hebt nog voor

TL:"Nee, ik probeer altijd_Kijk. ik heb woensdag ie het ontvangen hebt. Dat is obsceen en vul-
Leuven gespeeld, Katholieke universiteits- 

publiek. Maar de sfeer was er dus al veel min-
gair. En welk wapen heb je daartegen? Vulgari
teit. "Spitting image" is vulgair, goeie satire.

der dan hier. Na het optreden van woensdag Reinaert de Vos is ook vulgair. Beste mid-
kreeg ik dan reakties van:"Ja kijk eens, met uw deleeuwse satire. Maar dat wordt altijd in ge-
moppen over de Paus, dat is toch niet origineel, kuiste versie vertoond. Het wordt allemaal zo
dat hebben we al zoveel gehoord. We studeren verkakkebroekt, verceeveepeet, "Reinaert-routes,
wel op een Katholieke universiteit, maar toch.... Reinaert-lierse-vlaaikens". De C.V.P-jongeren
." reiken de Tijl Uilenspiegelprijs uit. Dat is toch
"Het knapenkoor (de bewuste Paus-sketch n.v.d.r.) Puur een aanfluiting!"
is al twee keer opgenomen voor de B.R.T. Nor- "De manier waarop ze nu Boon proberen te
maal doe ik dat niet, maar ik heb het daar toch recupereren, Claus, hoe ze Walschap gerecupe-
gedaan omdat ik toch zeker weet dat ze het niet reerd hebben"
zullen uitzenden. Ze doen zo van:"Waw, fantas
tisch, maar je begrijpt dat we dit niet kunnen 
uitzenden." Nu hebben ze mij gevraagd om mee 
te werken aan dat nieuwe programma voor de

"Dat is uitgenodigd worden door de "werkgroep 
sodialistische kunstenaars", waar je nog voor niks 
zou moeten komen spreken. Waarom? Omdat het 
socialisten zijn? ln de jaren dat ze in de rege-

T.V. "Carte Blanche". vVel, ze krijgen van mij ring zaten hebben ze er toch ook niks aan ge
weer dat bandje en dat wil ik op T.V.'
"Ik wel maar zeggen: dit is toch normaal het 
ideale publiek voor wat ik doe. Studenten zou
den een beetje geëngageerd moeten zijn, ze heb
ben er althans tijd genoeg voor. Wat ik wel ga 
doen is mijn programma aanpassen als ik het in 
Nederland speel. Die België vs Nederland toes
tand wat meer uitwerken."
DM: Vind je in Nederland werken belangrijk? 
TL:"Het is onmisbaar"
DM en TL in koor:"Financieel?!"
TL:"Financieel in de eerste plaats. En tentweede 
is het onmisbaar omdat je in België op vier è 
v ijf jaar opbrant als je elk jaar met een nieuw 
programma moet komen voor Brugge, Brussel, 
Antwerpen, Cent....."
"Ik werk nu sinds twee weken samen met het 
bureau dat ook Juul Deelder managed; hun begin- 
prijs is zowat de top van wat je hier in België 
kan krijgen. Zo kan ik ook volgend seizoen een 
rustpauze nemen zodat ik me niet moet zitten 
uitwringen voor een nieuw programma, lk zal 
“ •*1 aan een nieuw boek werken."

daan. Nu is dat met de raketten mislukt nu 
werpen ze zich maar op de kuituur. Afmaken, 
allemaal, zelfs op een zondagvoormiddag in 
Brugge. Al die mannen op de eerste rij daar van 
Galle tot Van Miert. Op die manier worden die 
doordrongen van het feit dat er problemen zijn. 
Want ludieke akties, dat is ook zoiets waar ik
niet in geloof hoor.....Ludieke aktie met 200.000
tegen de raketten. Veel zal dat wel niet opbren
gen maar als we ons maar amuseren! P fff" 
DM:Maar uiteindelijk wordt toch iedereen gere
cupereerd. Heb je geen angst om dat ooit zelf 
mee te maken?
TL:"Jaja, dat heb ik wel. Dat gaat ook gebeuren, 
gegarandeerd. De Standaard der Letteren heeft 
nog geen woord over mij geschreven en daar ben 
ik fier op. Ik heb ze altijd systematisch uitge
scholden en ik blijf het doen."
DM:En als ze het morgen doen?
TL:"Dan ga ik aan de dokken werken. Zeker als 
het een lovende kritiek is."
DM:Waarom ben je zo tegen experimentele lit
teratuur?

TL: "Experimentele litteratuur heeft dezelfde 
voedingsbodem als heel het engagement, vormin
gstheater, etc...En dat is nu helemaal verworden, 
vind ik. Als het helemaal maar "L ' art pour I' 
art" is, puur esthetisme, dan vind ik wel dat ik 
mag gewagen van burgerlijkheid. Het kan dan 
kwaliteit hebben, alleen heeft het nog weinig an
gels, weinig weerbarstigheid, tegendraadsheid. 
En dat is eigenlijk wat ik van bijna alle kunst 
verwacht. Daarom is kunst per definitie tijdelijk 
en niet eeuwig."

Goed theater ?
DM: Wat vind je dan goed theater?
TL:"Waar ik bij vergeet dat ik naar theater zit 
te kijken. Waarin iets meer gebeurt. Toneel 
is tegenwoordig meer lichtstanden dan wat an
ders. Eigenlijk is mijn opvatting over theater 
heel klassiek. Mijn akt is ook heel klassiek, an- 
gelsaksisch: the stand-up comedian. Mikro en 
maar lullen."
"Het Nieuw Ensemble Raamtheater vertrekt van
uit een heel klassieke theateropvatting. Daarbij 
is Bert André mijn favoriete akteur. Als die op
komt smelt ik gewoon. Die mensen brengen 
goede teksten, neem bijvoorbeeld "De Emigran
ten" van Wrodzeck en ondersteunen die door een 
hele goede regie die de tekst naar zijn waarde 
schat. Daarbij dragen de akteurs de tekst met 
hun talenten en al het vakmanschap dat ze ver
gaard hebben door de jaren. 't Is gelijk een 
voetbalploeg: er moet een tactisch plan en een 
trainer zijn, maar op het veld moet er gespeeld 
worden. Dus liever een Lozano in de ploeg dan 
iemand die alleen maar kan lopen en op de bal 
trappen. Nee, er moet spektakel zijn. En als
Bert André opkomt......Daar doe ik heel het
postmoderne theater voor cadeau. Ivo van Hove-
.....Dat boeit drie kwartier door schoonheid en
esthetiek, maar nooit langer, dan ben je daarop 
uitgekeken."
DM: En de zwarte komedie?
TL:"Daar kan ik moeilijk iets over zeggen.....in
cest......Maar ik stop ermee daar.(Dan gaat plots
het vingertje op de Pauze toets van onze record
er en steekt Lanoye een interessant verhaal af
dat........ dat u nog wel eens in een ander inter-
vieuw zult lezen)

Vakman.
DM: Je hebt heel bijtende stukken geschreven 
over dichters en schrijvers. Heb je -ze lf schrij
ver zijnde- niet teveel moeite om afstand te ne
men van wat je bespreekt; de vakman in je te 
vergeten?
TL:"Ik probeer dat te doen, ik slaag daar nogal 
goed in dat te vergeten. Niet helemaal natuur
lijk, als er dingen zijn die mij stillistisch ergeren 
dan kan het zijn dat ik helemaal afknap. Ik heb 
nu allang een zekere stijl. Maar ik kan nog al
tijd leren door werk van anderen te lezen. An
dere mogelijkheden aftasten, er zijn heel. wat 
meesterwerken die ik nog moet lezen."
DM: Zal je door die houding het werk van een 
man als Julien Weverbergh nog gaan bewonderen? 
TL:"Maar die heeft heel goede dingen gedaan, 
Nee? Het "Bok-tijdschrift" vind ik stillistisch 
niet sterk, maar ik schaftte mij dat wel aan.- 
(Binnenkort komt bewust tijdschrift van o.a. 
Weverbergh en Jeroen Brouwers terug uit, hun 
ruzie is dus bijgelegd en nog veel meer! n.v.d.r) 
In één jaar tijd is er door hem veel gebeurd in 
de belgische litteratuur. Dat geeft stof tot hon
derden bladzijden litteraire geschiedenis: Wever
bergh stapt op bij manteau, sticht houtekiet. 
Dan komt Hadewych daarbovenop, kritak gaan 
bij Meulenhoff en beginnen ineens full-time te 
werken. Ik verwacht ook heel veel van Dedalus, 
de antwerpse uitgeverij waar "het cirkus" nu bij 
uitkomt. Zij willen randlitteratuur uitgeven; 
theaterteksten van het Nieuw Ensemble 
Raamtheater'. essays, columns van Mare Uytter- 

hoeven, etc....."
DM: Maar dat weerhoudt je niet om in "Roze- 
geur en maneschijn" Weverbergh met de grond 
gelijk te maken om wat hij met Jotie 't Hooft 
heeft gedaan?

TL:”Maar nee, het is niet omdat hij goede dingen 
gedaan heeft dat hij eens niet de bal flagrant 
kan misslaan en op dat moment bleef misslaan. 
Belangrijkste kritiek is dat hij die jongen kapot 
gepubliceerd heeft. ’ t Hooft was twee dagen

dood en er lag een boekje van 12 gedichten in 
alle winkels. Daarbij moet je weten hoeveel tijd 
en moeite het kost om een boek in mekaar te
steken, dus dat stond vol fouten...... Terwijl hij
\ Hooft veel meer eer had kunnen bewijzen met 
een goede selectie uit zijn werk."
DM: Koester je nog ambitie voor het een of het 
ander?

TL:(stilte)"Schrikkelijk rijk en beroemd en 
door iedereen bemind worden is het klassieke
antwoord zeker......Een heel goed boek dat het
ook internationaal zou doen, dat zou me wel ple
zier doen. Een goed theaterstuk, niet voor me
zelf maar voor een gezelschap."
DM: En hoveel tijd trek je daarvoor uit?
TL:"Een jaar of veertig zeker. Ik ben nog maar 
28. Een goed schrijver komt tussen zijn 35 en 
zijn 40 naar boven, en die slaagt of die slaagt 
niet. Ca maar na, de belangrijkste werken kom
en uit die leeftijdsklasse. Als ik tussen dit en 
mijn 35 goede dingen doe dan is dat meegenomen 
natuurlijk. Dat is ook een soort bescherming. 
Dat ik dat zo voor mij uitschuif. Maar op dat 
moment kan ik dan een balans opmaken van waar 
ik het best in ben om mij daarna daarop toe te 
leggen. Ik doe nu doodgewoon alles door elkaar, 
om ervan te kunnen leven. Ik ben het beu van 
subsidies te moeten vragen, ze mogen ze steken 
waar ze weten dat ze ze kunnen steken. Je 
moet echt bijna je ouders vermoorden en op je
knieën komen smeken.....En dan krijg je ze nog
alleen maar om je belasting te kunnen betalen. 
Dan ga ik er liever zelf voor werken. Voila."
"Je moet een zekere rijpheid hebben om te 
schrijven, je moet het één en ander meegemaakt 
hebben."
DM: Een emotioneel geheugen?
TL:"Zoiets."

Duivenmelkers
DM: Vind je dat je genoeg meegemaakt hebt? 
TL:"Gö, ik ben toch druk bezig. Ik heb een ge
lukkige jeugd gehad, maar ik maak dat nu 
allemaal goed. Ik maak toch wel iets meer mee 
dan de gemiddelde klerk-auteur-pastoor-en-schrij- 
ver-journalist. Ik kan je mijn agenda tonen, dan 
maak je wel wat mee "on the road". Niet zo 
overdreven, maar toch. Het plezante is dat ik 
totaal andere dingen meemaak dan de meeste an
dere schrijvers, mijn hele leefwereld is anders. 
Ik kan -en dat wil ik blijven doen- litteratuur 
bevruchten met theaterelementen. Zo is het 
eerste deel van "het cirkus" ,een niet uit te 
voeren weliswaar, toneelstuk. Wat ik op scene 
doe is totaal omgekeerd. In mijn leven begint dat 
ook steeds meer door elkaar te vloeien. Dat is 
een enorme voedingsbodem en ik hang nog altijd 
veel liever van mijn eigen bedrijf af dan van een 
der welk ministerie o f sponsor. Want je bent 

altijd vragende partij."
"Over die brieven aan Poma heb ik van alle 
mogelijke partijkaartbezitters gehoord:"Doe dat 
toch niet, we zullen proberen achter de schermen 
met zachte diplomatie."
"Maar hetgeen ik vraag, een statuut voor de 
kunstenaar, die eis is al 25 jaar oud! Daar zijn 
ze al 35 jaar mee bezig en ze zijn met hun zach 
te diplomatie nog geen meter opgeschoten! Dat 

is zo typische belgische duivenmelkersmentaliteit, 
slecht, slecht. Trouwens als de liberalen 
konsekwent zouden zijn zouden ze dat Ministerie 
van kuituur afschaffen vanuit hun ideologie. 
Maar dat staat dan weer zo slecht in het buiten
land."

Gelukkig ?
DM: Ben je ondanks alles gelukkig?
TL:"G6, ik word er depressief van, zo gelukkig 
ben ik. Zijn jullie gelukkig nu je mij hebt mogen
intervieuwen?...........Eigenlijk wel ja. Ik doe alles
wat ik ooit had willen doen. Pure waanzin 
eigenlijk, ik doe maar verder en het lukt 
allemaal. Als ik soms eens terugkijk op deze
luttele jaren.....Dat gaat van hard naar alsmaar
harder."
DM: En als je op een dag tegen een muur loopt? 
TL: "Dan loop ik ertegen. Dat is toch flauwekul 
zo'n vraag. Als je zo redeneert doe je nooit 
wat...... "
"lk geloof rotsvast in entertainment. Ik lach het 
hardste als mensen op hun donder krijgen, dat 
is mijn slecht karakter. Och, iedereen lacht 
daarmee. Daarom is het uitoefenen van macht 
op grote, ministriële schaal onnatuurlijk, pervers, 
nee? Het is voor de geestelijke-sociale hygiëne 
nodig dat daarmee gelachen wordt. Zodat die 
mannen niet te ver omhoogvallen. Per slot van 
rekening is democratie en vrije meningsuiting 
enz. een luxeprodukt waar je maar zoveel moge
lijk gebruik van moet maken. Ga maar eens te- 
ver, dan zal je het wel zien. Laten we op de
ze ernstige, melodramatische noot het intervieuw 
beëindigen."
DM:Okee, nog heel veel succes!

Katia S..ADB en II Cattivo.
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Gek ?
N.a.v. het' artikeltje "Wus Jezus gek?” in de vori
ge Moeial, het volgende: het is niet eens nodig 
om psychologie te studeren om tot de conclusie 
van Dr. Somers te komen, als je inderdaad gelo
oft dat alle fenomenen wetenschappelijk te verkl
aren moeten zijn om iets als waar te aanvaar
den. Het geloof in de verplichtende alomvattend- 
heid van de wetenschap is tegenwoordig uit
gegroeid tot de religie van onze materialistische 
wereld. "Wat de wetenschap nu nog niet kan vat
ten wordt later wel ontdekt", gelooft men. Ik ge
bruik met opzet steeds het woord "geloven", om
dat het aanvaard wordt op dezelfde wijze alsdat 
een gelovige in God gelooft. Om eerlijk te zijn 
zou men de persoon Jezus dus ook eens moeten 
bekijken uitgaande van de vooronderstelling dat 
er een God bestaat, die als architect van de 
wetenschap buiten de wetmatigheden van de na
tuur staat en dus bovennatuurlijk kan ingrijpen. 
Dan blijkt er nog een tweede mogelijkheid over: 
Jezus is degene, die Hij beweert te zijn. Zelf 
heb ik geconcludeerd dat het geloof in God en 
de Bijbel op geen enkele wijze in strijd is met 
de wetenschappen. (Hierover bestaan tal van pub
licaties). Tot slot wil ik wijzen op het misbruik 
van de naam "christen". Een christen is per 
definitie iemand, die er voor uitkomt dat Chris
tus de waarheid over zichzelf sprak (cfr. bijbel). 
Dus Somers kan beweren wat hij wil, maar een 
christen is hij niet.
Wie verder over mijn uitspraken wil discussiëren 
nodig ik uit te komen naar één van de vergader
ingen van de ESG (evangelische studentengroep) 
Brussel, elke donderdag vanaf 20 uur bij G.' Woo- 
lard, E. Banningstraat 33, 1050 Brussel (vlak bij 
Mr Copy) of schrijf naar dit adres.

E.Toorman.

VUB-eiland.
Tussen de vele kringen op deze unlv kan Je 
tevergeefs zoeken naar een vereniging met de 
naam "Humanistische Jongeren". Nochtans lijkt 
me zo'n kring noodzakelijk omdat _deze door
stroming, wat betreft vrijzinnige ideeen, van het 
secundair onderwijs naar de universiteit moet 
verzekeren.
V.O. zou normaal deze taak op zich moeten 
nemen maar de laatste Jaren merkt men daar 
niet zo veel van.
Bovendien is de VUB een eiland binnen de 
vrijzinnige gemeenschap. Er zijn geen o f weinig 
kontakten met o.a. H.L. en Humjos. Deze 
situatie is eigenlijk nogal dwaas omdat deze 
verenigingen heel wat mogelijkheden hebben en 
meestal hun capaciteiten slechts gedeeltelijk be
nutten. Het aanboren van deze bronnen biedt 
ook de mogelijkheid om de regeringsaderlatingen 
te compenseren.
Aangezien er geen kring van de Humanistische 
Jongeren aan de VUB bestaat, en men verdere 
verspllnteringen van verenigingen wil tegengaan, 
zal V.O. dit doorstromings en isolatieprobleem 
aanpakken.
Konkreet betekent dit dat vrij onderzoek zal 
trachten in te staan voor kontaken met andere 
vrijzinnige verenigingen enerzijds en een betere 
Informatieverspreiding l.v.m. hun werking, reizen 
en kaderweekends anderszijds. Bovendien kan 
V.O. organiserend en participerend optreden bij 
aktiviteiten van deze verenigingen.
Indien dit te verwezenlijken is, zullen er onge
twijfeld nieuwe perspectieven geopend worden. 
Uiteraard is jullie medewerking nodig. Mensen 
die willen meewerken o f gewoon geinteresseerd 
zij bieden we een dubbele mogelijkheid ons te 
kontakteren.
-Op het bureau van V.O. elke dag tussen 11 en 
14 uur.
-Indien het bovenstaande Je niet past kan Je ook 
terecht op het kot 329 van de campus.
Dit Initiatief ls gewoon voor een aktleve en 
tegen een onverschillige vrijzinnigheid. Een 
nieuwe Try-out. ^ ^

Spanje moet vrij ! PeterS'
Olé! Voor al diegenen die met het colloqium en 
het filmfestival de Spaanse griep pas echt te 
pakken hebben, er is hoop!
De ULB.de VUB en het Gemeentekrediet hebben 
namelijk samen een tentoonstelling opgezet over 
affiches en karikaturen uit de Spaanse burgeroor
log. De affiches' zijn afkomstig uit Spanje,en to
nen zowel nationalistische als republikeinse pro
paganda. Wat sterk opvalt is dat voor de meeste 
affiches voorbeelden uit de eerste wereldoorlog 
zijn gebruikt. Wat de karikaturen aangaat, deze 
zijn alle afkomstig uit de Belgische pers, en ge
ven een impressie van hoe men hier de Spaanse 
oorlog heeft ervaren, met een wel heel sterke 
nadruk op het internationale karakter van het 
hele gebeuren. Het realisme komt ook aan bod, 
en dit in de talrijke foto's . Het zijn vaak beel- 
denvan menselijk leed of van vreugde. Een kon
trast dus, maar dat geldt voor de ganse tentoon
stelling. Eén groot kontrast tussen vreugde en 
leed, pro en contra, leven en dood. Wie naar het 
filmfestival wil, mag deze tentoonstelling zeker 
niet missen!
Een geslaagde onderneming. Nog tot 15 november 
alle werkdagen van 11 tot 18 uur en zaterdag 
van 14 tot 17 uur, in de Allendezaal, Paul Hè- 
gerlaan 22, 1050 Brussel. Toch nog even ver
melden dat er een schitterende katalogus is uit
gegeven en dat deze 300 bfr. kost. Arribaü

Studentenbetoging
In De Morgen van 7/10/86 vond WS-voorzltter 
S. Meeus het nodig op volgende wijze uit te ha
len tegen de, door het Nationaal Aktlekomitee 
(dat zeker niet enkel bestaat uit MLB-leden) ge
organiseerde boykot van de inschrijvingen:
"De studenten hebben daar geen baat bij. Ze zijn 
niet in orde voor hun studiebeurs, voor de mili
tie, voor het openbaar vervoer...aIs de Marxls- 
tisch-Lenlnistische Studentenbeweging ons daar 
niet in wil volgen, dan ls dat onze zaak niet 
meer."
Nu kan Je opwerpen dat we daar met MLB niet 
op moeten reageren omwille van de "lieve een
heid". De vraag is echter: eenheid in funktie van 
welk principe? Het gaat hier nog steeds om de 
demokratisering van het onderwijs!
Efficiënte boykot
Dat de boykot van de inschrijvingen wel degelijk 
suksesvol was, blijkt uit de feiten: aan de VUB, 
waar de boykot een grote respons kende, werd 
de verhoging van het inschrijvingsgeld terug Inge
trokken.
Hieruit blijkt dat aktle loont en dat, mits radl- 
kale en massale aktles, de regeringsmaatregelen 
wel degelijk tegen te houden zijn.
Nationale studentenstaklng

De hele diskussie is van bijzonder belang omdat 
de inschrijvingsgelden in Gent en Leuven wel 
verhoogd blijven en de andere regeringsmaatrege
len (halvering van de sociale toelagen bvb.) even
goed dienen gestopt worden. De uitlatingen van 
rektor Loccufier tonen de noodzaak van verdere 
aktie duidelijk aan:
"Volgend Jaar meer dan 10.000 vragen zou niet 
in tegenstelling zijn met het demokratlserings
principe (...), zodanig dat het demokratiserings- 
princlpe zeker door ons wordt gewaardeerd, we 
hebben dit al met evenveel woorden gezegd." 
Inderdaad, er wordt véél voor demokratisering 
gesproken, maar niet gedaan. Willen de studenten 
hun recht op onderwijs uit de brand slepen, dan 
moet het protest verder gaan dan de suksesvolle 
16 oktober-betoglng.
ER ZAL EEN NIEUWE STUDENTENSTAKING 
GEORGANISEERD MOETEN WORDEN. Dit ls 
waar de regering en akademische overheid voor 
vrezen: "is een verhoging het rlsiko waard van 
een eventueel studentenprotest... wanneer het 
universitaire leen wordt verstoord en lamgelegd 
en ook geld kost? (1). Daarom wordt op alle unl- 
v's binnenkort een STAKINGSAANZEGGING ge
lanceerd, waarop de studenten zich persoonlijk 
bereid verklaren ln staking te gaan indien niet 
alle anti-demokratische regeringsmaatregelen wor
den ingetrokken. Staking is een radikale aktle, 
als enige mogelijke antwoord op een radikale 
aanval op de demokratisering van het onderwijs. 
(l)Dokument van de Vlaamse Interuniversitaire 
Raad, juni 1986.

Martine Van de Velde, voor MLB.

MLBoemerang.
Graag een bedenking bij de boemerang-techniek 
die het MLB gebruikt om haar gedachtengoed te 
verspreiden : bij het verkopen van Solidair 
worden systematisch zelfklevers verwijderd die 
de MLB-bril niet toelaat te zien.
Nog iets over de selektieve manier ln sommige 
milieus om te protesteren tegen diktaturen. Tot 
voor kort heeft de regering Botha (een demokra- 
tie voor blanken, een diktatuur voor niet-blanken) 
niets gedaan om te verhinderen dat al die 
beelden over geweld tegen zwarten het Westen 
bereikten. Maar in volledige diktaturen gebeuren 
er even erge of ergere dingen : tijdens de kultu- 
rele revolutie zijn er naar schatting bijna 30 
miljoen mensen vermoord, in de Sovjetunie leven 
duizenden mensen in de Goelagarchipel, terwijl 
andere tegenstanders van het regime gehersen
spoeld worden in psychiatrische inrichtingen of 
verbannen zijn naar afgelegen gebieden. Het
zelfde geldt voor de massamoorden onder het 
bewind van Idi Amin. Als er dus een studenten- 
komitee Boykot Outspan Aktie bestaat, dan eist 
de konskwentie een studentenkomitee Boykot 
Wodka-Aktie, een studentenkomitee Boykot 
China, maar helaas voor de studenten die 
komitees ontbreken.

Met vriendelijke groeten 
Rudi Meert

Sterretjes
Alle geïnteresseerden zijn welkom op onze eerst
volgende studiedag : de "Dag der Amateurs", op 
zaterdag 8 november (Qc)... Inkom gratis. Die 
dag laten we amateur-sterrekundigen aan het 
woord over : astrofotografie, Jupiter, resultaten 
van de HALLEY-jacht en nog veel meer !
Nieuwe (en andere) studenten met interesse voor 
Astronomie kunnen met ons contact opnemen, hun 
lidkaart ligt reeds klaar.
Groetjes ! JVS Brussel

Hots to homo
De Brussels*; hemel is bewolkt. Doelloos loop ik 
wat te slenteren door hel stadscentrum. Als het 
even later gaat druppen, schuil ik in de statige 
koningsgalerij, de eerste overdekte winkelgalerij 
in Europa. 7.e geeft uit op het bekende beenhou- 
wersstraatje en maakt op mij steeds opnieuw een 
overweldigende indruk.

Terwijl ik ln de galerij loop, merk ik dat alle 
andere voetgangers ln de pas lopen, een be
vreemdend visueel effekt. Door de aangepaste 
grootte van de vloertegels en het patroon houdt 
iedereen hier onbewust gelijke tred. Subtiel.

Nog veel subtieler is de manier waarop Jonge 
homoseksuelen door hun omgeving ln de pas wor
den gehouden. De hele maatschappij benadrukt 
de man-vrouw relatie. Vaak vraagt het heel wat 
moed om zich hiertegen te verzetten en om be
wust te leven volgens de eigen geaardheid. Jon
gen en meisje die pas ontdekken dat ze homo 
zijn hebben het daar soms moeilijk mee.
Het Flikkerlicht is zich hiervan heel scherp be
wust en wil op alle mogelijke manieren bijs- 
pringen. Soms voel Je er behoefte aan om met 
iemand te praten met Iemand die je begrijpt en 
hetzelfde heeft meegemaakt. Schrijf ons dan, 
eventueel anoniem op onderstaand adres.
O f kom naar ons laatste nieuwe speciale lnitla- 
tief:"Het Flikkerlicht by Nlght". Elke laatste doi>- 
derdag van de maand gaan we op stap in Brus
sel. We spreken altijd af in kaffee "De Beurs" 
tussen 9uur en 9u30. Daarna zien we wel waar
heen. Kaffee "De Beurs" ligt naast de Beurs en 
is vanaf de kampus zeer gemakkelijk te bereiken 
met bus 95 o f 96 vanaf de Kroonlaan.
We willen wel even duidelijk stellen dat dit geen 
avondje uit is van een besloten klubje, maar wel 
dat we zoveel mogelijk mensen verwachten. En 
voor de mens die nog twijfelen: als je één keer 
op Je tanden bijt gaat er misschien een nieuwe 
wereld voor je open. Dit initiatief is er in de 
eerste plaats voor jullie.

Het Flikkerlicht is een vereniging waar je ook 
lid van kan worden. Wie nog geen PR man of 
vrouw van onze vereniging tegen het J ijf liep om 
kennis te maken met onze kommerclëel-agressle- 
ve politiek kan nog steeds een lidkaart kopen via 
ons postorderbedrijf (adres onderaan dit bericht). 
Ze kost ondanks de krisis en de verhoogde pro- 
duktlekosten nog steeds maar 100Fr. Ze biedt ver
der tal van voordelen. Misschien is dit wel een 
origineel geschenkidee? Bij afname van grote 
aantallen maken we desgewenst een speciale o f
ferte. En, oh, verrassing. De aankoop van een 
lidkaart geeft Je recht op een gratis badge ('but
ton' voor de hollanders) van het Flikkerlicht.

Wie aktief wil meewerken met het Flikkerlicht 
is steeds welkom op onze wekelijkse vergadering 
op kampuskot 6 om 20 uur op maandag.

Wil je eens uit ln Brusssel, Antwerpen o f gelijk 
waar maar Je weet niet goed waarheen; of wil 
je met iemand praten, o f een goed boek uitlenen 
of heb je suggesties, schrjf ons dan op volgend 
adres:
Het Flikkerlicht 
PB 35
1040 Etterbeek 4
Schrijf ons uit sympatle o f als aanmoediging.

Tandpijn.
En andere kwaaltjes
Na de tweede wereldoorlog werd de wereld 
geschokt door de wreedheden die de mensen 
hadden begaan.
Om het individu een betere bescherming te 
bieden werd "De Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens" opgesteld. Aan deze 
verklaring wordt echter vaak afbreuk gedaan. 
Daarom werd Amnesty International opgericht. 
Het is een politiek onafhankelijke, internationale 
organisatie, die werkt voor de vrijlating van de 
gewetensgevangenen.
In de sfeer van de humaniteit op onze universi
teit, vonden wij het noodzakelijk om hier een 
briefschrijfgroep te hebben. Iedere schrijvende 
poot, financierende portefeuille en geïnteresseerde 
bol is welkom op volgende aktiviteit :

woensdag 12/11 : Film 
georganiseerd met de Bokstaelse Maagden

Amnesty International VUB.

Om te tonen dat studentlkosltelt een historische 
achtergrond_ bezit en dat PK zich enige kulturele 
waarde toeëlgent, werd dit Jaar besloten om op 
de Carmlna Burana van Carl Orff een doop te 
rekonstrueren.
De Carmlna Burana zijn liederen. Ze vormen In
houdelijk een bont allegaartje: uitgelaten drinklie
deren, tedere minnedichten, bijtende spotverzen, 
onthutsende bekentenispoëzle, protestsongs. Rond 
deze liederen werd een verhaal geweven en dit 
zal ten tonele gebracht worden op de PK-doop. 
Dit grootse gebeuren gaat door op donderdag 6 
november, 20u in de PK-zaal.

Taxistop
Ik zoek een kostendelende lift van Brussel naar 
Aarschot (vrijdagavond) en van Aarschot naar 
Brussel (zondagavond). Berichtje ln De Moeial 
brievenbus (An) maakt mij heel blij!

Trajekt VUB-Antwerpen-Voorkempen op onregel
matige tijdstippen. Kostendelende lift. Bel Walter 
op 6409302 o f VUB (641)2328.

Dagelijkse lift gevraagd Antwerpen-Brussel en 
weer terug. Tel 03/6471881.

BERICHTJES

American student wants to exchange teaching 
English for a teaching o f Flemlsh. Please respond 
to De MoeialEen Amerikaans student zoekt 
iemand om Nederlands van te Ieren, terwijl die 
Iemand tegelijkertijd Engels van hem leert. Ge- 
ïnteresserde kunnen een briefje met naam en 
adres in de brievenbus van De Moeial werpen.

A  jacket was removed from the VUB Culture 
Café on Friday the 24/10/86. It has a brown 
leather wallet containlng the following Items: 
International pasport o f Nigeria 
Belgium residence permlt and some other vital 
documents. AU in the name of Donatus B. 
UIOUR.
Please lf found, klndly return to the o ffice  o f 
the foreign student Advlcer or Waversesteenweg 
1043, 1160 Brussels.

TE KOOP

JVC-radiokasette; 9 banden 3800Fr 
Zonnebril Ray ban: 500R- 
Zwart-wit TV: 3000R.
Zoek te koop: Allerhande Militaria 
Alles bij Leemans Michel, kot 54(Katnpus).
Flat ln mooi herenhuis, onmiddellijke omgeving 
Loulsalaan, 2 plaatsen+badkamer+plat dak, zeer 
zonnig en licht, mogelijkheid tot garage, 9500BR 
lasten Inbegrepen. Kontakt: KIps Greta, tel 
268.30.34 (overdag).

Sportdienst.
De VLAAMSE UNIVERSITAIRE SPORTFEDERATIE 
in samenwerking met haar sponsor, looft dit aka
demiejaar volgende prijzen uit:

VUSF - STUDENTENPRIJS
dit houdt de bekroning in van een afstudeerwerk 
in verband met kompetitieve, organisatorische, 
ekonomische, sociokulturele, politieke of medische 
aspekten van sportbeoefening. De prijs bedraagt 
ongeveer 50.000fr. en wordt toegekend onder de 
vorm van een reisbeurs.

VUSF - TROFEE SPORTIEVE STUDENT 
Hier is het de bedoeling de student te bekro
nen die op uitzonderlijke wijze "studeren en 
sporten" heeft kunnen kombineren. Een kunstwerk 
(ter waarde van ongeveer 35000fr.) is momenteel 
in wording.

Verdere inlichtingen en eventuele kandidaatstel
ling kunnen bekomen worden op de Sportdienst
- Wilfried Lodens, Gebouw Y, tel 6412311.

De korfbaltrainingen (initiatie!) worden van dins
dagavond naar donderdagavond 20.00 u.,- 22.00 
u. (oude zaal) verschoven.
Eventuele cracks die zich geroepen voelen om 
mee onze derde nationale universitaire korfbal 
titel te verdedigen mogen zich ook opgeven bij 
de sportdienst. Dirk

Rechtzetting.
De skivakantie georganiseerd door de sportdienst 
VUB te MORZINE AVORIAZ in de Franse Alpen 
van 19.12.86 tot 30.12.86 kost 2 3 5 0 0 frank 
en N I E T  3 2  5 0 0  frank zoals vorige 
Moeial verkeerdelijk werd aangegeven. Dit alles 
was te wijten aan een gewone typfout.Geïnteres- 
seerden kunnen zich nog steeds melden bij : 

Wilfried Lodens 
Sportdienst (gebouw Y) 
telefoon :02/ 641.23.11.

Onze oprechte excuses hiervoor.
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