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problemen, 

geen titel 
■ —  deze week !
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Dit wordt een geëngageerde Moeial. Oordeel ze lf: 3 bladzijden over de 11.11.1 l.-aktie(p. 5-7), zowel 
nationaal als op de V.U.B., 6 bladzijden over de week van de biosfeer (p. 11-16), dè anti-doodstraf- 
campagne van Amnesty lnternational(p. 4)... En dan zwijgen we nog over het Europese federalisme 
(p. 20), makrobiotiek (p. 23), telepatie(p. 21), 10 jaar Nicaragua (p. 22 & 7), en vooral over de 
uitspattingen van onze studenten populatie(p. 2-3) ! Verder in deze M oeial: de opstand der intellektu- 
elen (p. 3), een verslag over een mediakongres op de V.U.B.(p. 8), computervirussen (p. 17), Europalia 
op de V.U.B.(p. 18) en sterrenkunde (p. 19). Waar we tot onze spijt zeker over zwijgen, is het thema 
'geweld op de campus', dat we met veel tromgeroffel aankondigden in het vorige nummer. Sorry, 
tijdgebrek. U hebt het in elk geval nog tegoed. Dus, kijk uit naar de volgende Moeial(s), waar we met 
veel plezier en goede smaak zullen uitweiden over onderwerpen als daar zijn : rare mannen met 
tatouages die plotseling in badkamers staan, of in slaapkamers, zwembad- en sauna-lockers die open
gebroken blijken te zijn na een verfrissende duik, video's en computers die verdwijnen uit campus- 
koten, exhibitionisten met wijnrode broek aan het voetbalveld, tapijten met het logo van de V.U.B. die 
verdwijnen, de diefstallen bij dienst Kuituur niet te vergeten, enzovoort. We gaan het ook hebben over 
de verlichting op de campus (Nee, niet alweer hoor ik u roepen) die een hele week niet werkt, studenten 
die hun deur moeten laten openstaan omdat ze geen reservesleutels mogen/kunnen laten bijmaken, 
en wat al meer zij. Come and see next issue(s)!

Hierboven een kort sfeerbeeld van de campus 's nachts tijdens 
de herfstvakantie. En dan maar klagen over geweld op de 
campus!
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l Alex doet het weer
De ‘ongewenste’ gevolgen 
van het studenten-nacht-

leven
Begin augustus verscheen er in ‘Knack’ een 
artikel, waarin een regelrechte lijn werd 
getrokken van de gezondheidstoestand van de 
studenten naar de Belgische legerkeuring.
Dr. Moreels, verbonden aan 
de VUB, bevestigde dat ‘door
snee student' gel ijk  staat met 
‘verwaarloosde conditie’. 
Niet alleen ontbreekt het hen 
aan actieve sportbeoefening 
en gezonde voeding, men mag 
gerust spreken over een 
langzame aftakeling De zin
tuigen gaan achteruit (meer 
en meer studenten dragen een 
bril) en er zijn steeds meer 
voorbeelden van een zwakke
re gezondheid: astmapatiën- 
ten, allergieën, enz.
Als men het rookgedrag be
kijkt, dan stelt men vast dat 
het aantal vrouwelijke ro
kers s tijg t (gevaar bij ge
bruik anticonceptiepil). Al
gemeen is erop het gebied van 
roken wel een dalende ten
dens, hoewel het aantal ge
rookte sigaretten stabiel 
b lijft. Er zijn dus meer zwa
re rokers (+ 15 sigaretten 
per dag). Een mogelijke ver
klaring is dat de snelle prijs
stijging van de sigaretten 
overtroffen wordt door een 
nog snellere stijging van de 
uitgavemogelijkheden van de 
studenten.
Een evenwijdig onderzoek in 
de bedri jfswereld kwam met 
dezelfde resultaten voor de 
dag
Bij de meeste studenten be
staat er een 'ongevraagde' 
drempelvrees betreffende 
het gezondheidscentrum en 

^ « ^ z ljn  psychologische tegen- 
/V y ia n g e r. Zowel dokter, psy- 
V fycholooo als maatschappelijk

werkster z ijn  aan de strikte 
rege 1 s van he t beroepsgehe 1 m 
gebonden, er is dus een ver
trouwensrelatie tussen dok
ter en patiënt, die enkel mag 
doorbroken worden In geval 
van crim inalite it (kinder
mishandeling,...). • 
Welke kwalen worden er het 
meest behandeld ? Allereerst

worden door de VUB-artsen. 
Indien men het met een goede 
studieplanning nog steeds 
niet ziet zitten en te kampen 
heeft met depressie of faal
angst, dan is dit te verhelpen 
door tijd ig beroep te doen op 
de bestaande therapieën van 
de VUB-gezondhe i dssec tor. 
Waaronder relaxatietech- 
nieken, béhandellngen rond 
faalangst, relationele pro
blemen, rokersstop ! Deze 
terapieën vragen wel de no
dige tijd  en gebeuren in 
striktste vertrouwen.

de gewone verkoudheden, 
lichte traumata (verstui
kingen, kneuzingen) en 1n 
stijgende tendens allergieën. 
Problemen die wel degelijk 
onderschat worden zijn die 
van psychosomatische aard 
en de onwetendheid rond an
ticonceptie.
Iedereen heeft wel eens te 
maken gehad met examen- 
stress, die kan lelden tot 
buikloop, hoofdpijn, slape- 
1 ooshe i d en noem maar op. De 
meeste studenten nemen hun 
toevlucht tot stimulantia, die 
wel degelijk gerantsoeneerd

Een tweede omvattend pro
bleem draait om anticoncep
tie. Raar, maar waar is er op 
de VUB een bestaand pro
bleem rond ongewenste 
zwangerschap en sexueel 
overdraagbare kwalen (ont
stekingen van de lagere geni
tale tractus). Centraal staan 
de factoren van onwetendheid 
en slordigheid.
Een te groot percentagevan de 
studenten is niet goed op de 
hoogte betreffende de moge
lijkheden van anticonceptie. 
Dit feit werd bevestigd door 
SJERP, waar sociaal ver-



pleger Patrlck Vanhamel en 
maatschappelijk assistente 
Annie Segers (abortus- en 
v ro u w en o ve rle gco m lté ) 
regelmatig met d it probleem 
geconfronteerd worden.
De SJERP k rijg t gemiddeld 
twee vragen tot abortus per 
week (ook van nlet-studen- 
ten). Aan de hand van deze 
aanvragen worden een twee
tal gesprekken met de patiënt 
gevoerd, van ongeveer een 
uur, tijdens dewelke wordt 
nagegaan wat er is misge
lopen, de duur van de zwan-

gerschap en de reden tot 
abortus. De gynaecoloog zal 
de abortusgevallen meestal 
doorverwijzen naar het AZ te 
Jette, waar de toestemming 
van belde ouders een ‘must’ 
is. In geval van gewenste ge
heimhouding of een zwanger
schap van boven de twaalf 
weken wordt men naar Ne
derland doorverwezen. Er 
bestaat ook de mogelijkheid 
van een psychologische na- 
begeleiding.
Algemene vaststellingen van 
de SJERP zijn een verhoogd

condoomgebruik en een ster
ke piek van ongewenste 
zwangerschappen vlak na de 
examenperiode.
Studenten die met vragen 
zitten hoeven zich niet te 
schamen om naar de SJERP te 
stappen. Bovendien staat er 
uitdrukkelijk op het fo r- 
mul ier, dat de eerste kanners 
krijgen, b ij het verplichte 
medisch onderzoek, of er in
formatie gewenst is betref
fende anticonceptie! 
VOORKOMEN IS BETER DAN 
GENEZEN !

_____________________________________ A l£ X

Franse revolutie : presentatie boek

De opstand der 
intellektuelen

Men let er al zoveel niet meer op, maar de 
tweehonderste verjaardag van de Franse 
revolutie is nog steeds aan de gang De T.O.R- 
werkgroep -aan de V.U.B. bezig met een 
sociale studie van de t ijd -  stelde een boek 
samen over de Franse revolutie en de 
betrachting van de revolutionairen een 
nieuwe kalender te doen ingang vinden: “ De 
opstand der intellektuelen” zal aan het 
publiek voorgesteld worden op 14 en 21 
november 1989 in Galery' aan de VUB, de 
eerste avond met een lezing, de tweede met een 
film .
1789 betekende een breuk in ons westerse 
denken. Twee antagonistische levens
beschouwelijke stromingen zullen zich 
duidelijker gaan profileren. Ter ondersteu- 
nlngvan de eigen ideologie gaan kathol iekenen 
liberalen de geschiedenis schrijver en 
herschrijven, feiten uitvinden, verwringen, 
verzwijgen naargelang het hen past. De 
Franse revolutie zelf is één van de grootste 
kontroverslële onderwerpen in de geschied
schrijving.
Op Mnovember komt de politicoloog Patrick 
Stouthuysen aan het woord over hoe de kijk op 
de gebeurtenissen inde af gelopen twee eeuwen 
evolueerde en geeft tevens een schets van de 
hedendaagse Interpretatiedebatten over de 
revolutie.
De vestiging van een nieuwe macht brengt 
steeds een el gen symboliek met zich mee. Zo 
brachten de Franse revolutionairen hun 
totale greep op de werkel 1 jkheid tot uitdruk

king met het opstellen van een nieuwe 
kalender. Over de t ijd  en de Franse Revolutie 
zal de socioloog Mark Elchardus, onder wiens 
redaktie “De opstand der intellektuelen'’ 
verscheen, komen spreken.
Op 21 november komt het beeld aan het woord.
Een korte voorfilm, “ La Mise en Scène 
Révolutionnaire”, toont beelden over de 
revolutionaire kuituur. In de hoofdfilm, “La 
Nuit de Varennes’’, wordt Lodewijk XVI 
tijdens zijn vlucht gekonfronteerd met 
enkele van de beroemdste korifeeën van de 
achttiende eeuw. Ettore Scola ontwikkelt zijn 
versie van het gebeuren om een eigenzinnige 
interpretatie van de revolutie en het ancien 
régime te geven.
TOR gelooft ten stelligste dat wetenschap en 
kuituur kunnen samengaan én gezellig zijn. 
Daarom wordt het geheel uitgebreid 
opgeluisterd met authentiek beeldmateriaal 
(dia's, video). Bovendien krijgen de aan
wezigen de unieke gelegenheid hun 
geboortedatum volgens de revolutionaire ka
lender te laten uitrekenen. Als geschenk 
wordt trouwens een certificaat aangeboden, 
die de revolutionaire geboortedatum van de 
aanwezige citoyens bevestigt. Een dokument 
om mee te pronken op je volgende cocktail
party !
De opstand der intellektuelen, op 14 en 21 
november, telkens om 20.30u. in Galery’, 
boven het KK De voorstelling gebeurt in ^ ^ ^  
samenwerking met Studiekring V r i j /V N  
Onderzoek.
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a j  Amnesty International

© Wachten op de dood
o
Eén van de vele ‘andere’ studenten
kringen aan de V.U.B. is de Amnesty 
briefschrijfkern. Zij schrijven 
(samen met een heleboel andere 
• j * *  brief schrijf groepen in Vlaanderen 
^ e n  de wereld) regelmatig brieven 
aan staatshoofden of regerings
leiders van landen waar er iets niet 
pluis is met de mensenrechten.
Op dit moment schrijven ze brieven naar 
president Bush, in verband met de doodstraf 
voor mi nderj ari gen i n de Vereni gde Staten. I n 
juni 1989 beslistte het Amerikaanse Hoog
gerechtshof namelijk dat de executie van 
minderjarigen en geestelijk gehandikapten 
toelaatbaar is en niet in strijd  met het 8 ste 
amendement op de Grondwet, dat een verbod 
inhoudt van “wrede en ongebruikelijke 
bestraffing”.
Door het besluit van het Hooggerechtshof 
werden twee doodvonnissen bekrachtigd : 
tegen Kevin Stanford en Heath Wilkins, die 
ter dood waren veroordeeld voor moorden die 
z ij hadden gepleegd toen ze resp. zeventien en 
zestien jaar oud waren. In april ’89 zaten in 
dertien staten zevenentwintig personen in Ge 
dodencel wegens misdaden die zij hadden 
begaan toen z ij nog geen achttien waren. In 
vierentwintig staten is het toegelaten 
minderjarigen ter dood te veroordelen. In 
1985 en 1986 werden in Texas en South 
Carol ina drie zeventien jarigen geëxecuteerd. 
Naast de Verenigde Staten zijn er slechts v ijf  
andere landen in de wereld waarvan bekend is 
dat z ij in de afgelopen tien jaar minder
jarigen hebben geëxecuteerd.
Amnesty International stelt dat het ter dood 
veroordelen van jongeren duidelijk in s trijd  
is met internationale verdragen en normen op 
het gebied van de mensenrechten, zoals het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrech
ten en politieke rechten, en het Amerikaans 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, die in 
■ 1977 beide door de Verenigde Staten zijn 
ondertekend, maar nog niet werden ge
rat i f  iceerd. Intemat i ona 1 e normen zoal s deze 
zijn ontwikkeld vanuit het besef dat de 
doodstraf -gezien de ongekend wrede en 
onherroepelijke aard ervan- een bijzonder 
ongeschikte straf is voor mensen die op het
O  moment van de daden waarvoor zij gestraft 
worden, nog niet tot vol ledige lichamel i jke en 
geestelijkevolwassenheidwarengekomen.ln

dergelijke gevallen de doodstraf opleggen, of 
het nu is als vergelding of als afschrik- 
kingsmiddel, vormt een schending van de 
fundamentele beginselen van de mensheid... 
De verder ontwikkeling van fatsoensnormen 
in de Verenigde Staten en overal ter wereld 
eist dat deze doostraffen nietig worden 
verklaard.
Als je er zin in hebt, kan j i j  ook brieven 
schrijven naar president Bush, waarin je 
erop w ijs t dat de wetten, die het mogelijk 
maken jongeren ter dood te veroordelen, in 
s trijd  zijn met de beginselen in inter
nationale verdragen en normen op het gebied 
van mensenrechten. Je kan de volgende 
modelbrief overschrijven. Schrijf duidelijk 
en proper, of typ de brief, en gebruik 
luchtpostpapier. Als je antwoord krijgt, 
verwittig dat dan zo snel mogelijk aan 
Amnesty Vlaanderen : 03/271.16.16.

Modelbrief 
Your Excellency,
As a m ember/supporter o f Amnesty 
International, I w rite  this le tter to appeal to 
you, in the sp ir it o f respect fo r human dignity 
as understood a ll over the world, to encourage 
the prohibition of the execution o f minor 
youngsters.
I deeply deplore that on June 26 o f this year, 
the High Court of the United States of America 
decided that death sentence to minors is not in 
contradiction to the Constitution. As a result, 
two youngsters, Kevin Stanford and Heath 
Wilkins were executed. Only s ix countries 
enforce the execution of minors, although 
death sentence is in violationof the principles 
o f international treaties and norms with 
respect to human rights. Opinion polls show 
that public opinion is against execution of 
minors. Moreover social scientists have 
already proved that sentence of death has no 
horrifying effect on youngsters because of 
their lower developed fear o f death. 
Therefore I ask you, on humanitarian 
grounds, to insist on the prohibition o f the 
execution o f people who were minors at the 
moment o f their crime.
Please accept, Your Excellency, the 
assurance of my highest consideration,

handtekening, naam, adres

Schrijven naar : George Bush, The White 
House, Washington DC 20500, USA

teo



van vrijdag 10 tot zondag 12 november

- 1 1 . 1
De problemen van de Derde 
Wereld in de wereldhandel, 
die 1 1 .1 1 .11 . u vorig jaar 
als aperitief serveerde, vor
men In 1989 de rode draad 
doorheen het campagnemenu. 
Geen lichte kost, maar het is 
meer dan verantwoord dat
1 1 . 1 1 . 1 1 . zich erom bekom
mert.
Hoe cru het immers ook moge 
klinken, de Derde Wereld Is 
nog steeds slachtoffer van een 
grootscheepse plundering. 
Het wel en wee van de handel 
in grondstoffen is daarvan 
een p ijn lijke  illus tra tie  De 
moeilijkheden van de Derde 
Wereld om zich vla de export 
van grondstoffen een behoor
l i jk  Inkomen te verwerven 
lijken  welhaast onover
komelijk.
'Onoverkomelijk' is echter 
een woord dat 1 1 .11.1 l.n ie t 
graag in de mond neemt. We 
pakken dit Jaar dan ook uit 
met een heus Grondstoffen-

1 . 1 1 1
plan. Dat plan bevat konkrete 
voorstellen om de plundering 
van de Derde Wereld tegen te 
gaan. Het zal door 11.11.
1 l.-komitees en verenigin
gen aan de verantwoordelijke 
politic i ter uitvoering wor-

irnmers strukturele veran
deringen doorvoeren, als ze 
daartoe bereid z ijn  ten
minste. En daar draait het 
tenslotte om: om de politieke 
w il van onze regeringen. Of 
het nu gaat om de 0,7 % van 
het BNP voor ontwikke
lingssamenwerking, of over 
ons grondstoffenplan, de 
vraag is of men bereid is de 
Derde Wereld een rechtmatig 
deel van ‘s werelds rijkdom 
te gunnen.

989
Voór 11.11.11. staat het 
antwoord op die vraag buiten 
k ijf. Ook dit jaar weer ge
tuigen meer dan 1 0 0  klein
schalige ontw lkke lings- 
projekten van uw en onze w il 
tot verandering. Ze zijn een 
bewijs dat een andere aanpak 
mogelijk 1s. Ruim 22.00Q 
aktleve vrijw illigers  zullen 
zich voor de 24ste keer in
spannen om de Derde We- 
reld-problematiek een heel 
weekend lang in het mid
delpunt van de belangstelling 
te plaatsen. De solidariteit 
met de Derde Wereld die 
b l i jk t  in de 1 1 . 1 1 . 1 1 .- 
periode toont bovendien aan 
dat de Vlaamse bevolking 
bereid is haar steentje bij te 
dragen. Dit al les moet voor de 
politiek verantwoordelijken 
een duidelijk signaal zijn.
1 1 . 1 1 . 1 1 . verwacht iets van 
hen !

Ivo Vangerven 
NCOS-Animatiedienst

HET NCOS-GRONDSTOFFENPLAN
Grondstoffenplunderpijn 
Vatten we even de belangrijkste problemen 
samen van Derde Wereldlanden die voor hun 
inkomen afhankelijk z ijn  van grondstof- 
fenexport.
*  De prijzen die voor grondstoffen op de 
wereldmarkt worden betaald zijn zeer laag en 
bovendien zeer onstabiel.
*  De afhankelijkheid van één of enkele 
grondstoffen, meestal in onverwerkte vorm.
*  de handelsbarrières die door het Noorden 
worden opgetrokken om de eigen markt te 
beschermen.
*  De enorme macht van de multinationale 
ondernemingen, die met hun vaak 
ongeoorloofde praktijken de grondstoffen-

handel domineren en kontroleren.
*  De wurggreep van de schuldenlast, die 
gedeeltelijk het gevolg is, maar ook een 
bijkomende oorzaak van het grond
stof fenprobleem.

lees verder op, de volgende pagina
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vervolg van vorige pagina 
w E e n  grondstoffenplan
1 T T  Om de situatie van de grond- 
stoffen landen te verbeteren,

O  heeft het NCOS een ‘Grond-
___ sto ffenp lan ’ uitgewerkt.
Hierin staan een aantal maat
regelen en technieken opge- 
somd die een antwoord kun-

0 nen bieden op bovenstaande
____moeilijkheden. Hier volgen
■ o  ze, in vogelvlucht :

I. Kompensatie van verliezen 
u it de grondstoffenexport 
Er zijn  binnen de internatio
nale gemeenschap systemen

voor de Minst Ontwikkelde 
Landen wordt af geschaft.

2

uitgewerkt om Derde We
reldlanden te kompenseren 
wanneer ze inkomensverlies 
hebben geleden door grond
stof fenexport. Binnen de 
Konventie van Lomé (tussen 
de EG en een aantal ont
wikkelingslanden) bestaat 
het Stabex-systeem, en het 
IMF heeft een ‘Kompense- 
rende Financieringsfacili
te it ’. Teoretisch zijn dat 
efficiënte kanalen om de 
Derde Wereld toch alvast iets 
terug te betalen van wat het 
Noorden eraan verdient. 
Maar... in de Stabex-por- 
temonnee zit te weinig geld, 
en de Minst Ontwikkelde 
Landen betaalden in 1986 
ongeveer 3 miljard frank 
méér terug aan de IMF- 
fa c il i te it  dan ze ervan 
kregen. Plundering, zei u ? 
België kan v r ijw illig  een 
extra bijdrage leveren om 
Stabex meer middelen te 
geven. België kan er binnen 
het IMF op aandringen dat de 
terugbetal ingsverpl ichting

P rijsstab ilizering  
Door internationale afspra
ken kunnen de prijzen van de 
grondstoffen worden gesta- 
bilizeerd. Het Gemeenschap
pelijk Grondstoffenfonds van 
UNCT AD moet zorgen voor een 
kader én voor de nodige 
financiële ruggesteun voor 
die prijsstabilizering. Het in 
werking treden van d it 
Grondstoffenfonds werd ech
ter jaren gebl okkeerd door de 
Verenigde Staten en de Sov
jetunie. Na jaren van diplo
matieke touwtrekkerij l i jk t  
het er nu toch op dat het fonds 
zal kunnen werken.
België kan, net zoals Noor
wegen deed, de bijdrage van 
één of meer Mmst Ontwik
kelde Landen aan het Gemeen- 
schappelijk Grondstoffen
fonds voor zijn rekening 
nemen. België moet ook het 
opstarten van nieuwe grond- 
stoffenakkoorden onder
steunen.

J. Diversifiëring  
Derde Wereldlanden die voor 
hun inkomen afhankelijk 
zijn van de export van één of 
enkele grondstoffen, moeten 
de kans krijgen hun ekono- 
mische basis te verbreden. 
Dat kost echter geld, en daar
aan ontbreekt het precies in 
het schuldbeladen Zuiden. 
Het zgn. ‘tweede luik’ van het 
UNCT AD-grondstof f  enfonds 
is opgezet om de diversi- 
fiëring financieel te onder
steunen. Eén probleem : dit 
tweede luik moet werken op 

basis van v r ijw illig e  
bijdragen van de lid
staten. België moet de 
vroeger toegezegde 100 
miljoen aan het tweede 
luik van'het grondstof-

fenfonds minstens verdub
belen. Ook hier kan het de 
bijdrage van armere Derde 
Wereldlanden voor zijn  re
kening nemen. Voorts moet 
België in zijn bi laterale ont
wikkelingssamenwerking 
meer middelen v r ij maken 
voor ekonomische aktiv ite i- 
ten buiten de pure grond
stoffenproduktie.

4 Markttoegang 
Als de Derde Wereld uit zijn 
handel (grondstoffen én afge
werkte Produkten) een rede-
1 ijk  inkomen wi 1 verwerven, 
zal het Noorden zijn markten 
toegankelijker moeten ma
ken. De EG kan de invoer- 
belasting verminderen voor 
Produkten u it de Derde 
Wereld, en dat met name voor 
de tropische Produkten. Bel
gië moet hiervoor pleiten in 
EG-verband, en waar moge
lijk  zelf maatregelen nemen. 
Dat soort maatregelen moet 
de Derde Wereldlanden meer 
garanties bieden op een 
redelijk inkomen uit hun

5. Kontrole van de markt, 
regulering van aktivite iten  
van MNO’s
Zonder te pleiten voor een 
volledige regulering van de 
grondtoffenmarkt, moet er 
toch meer doorzichtigheid 
komen in de grondstoffen- 
handel. Machtsmisbruik 
door grote bedrijven in de 
grondstoffenhandel en plun
dering door pure spekulatie 
moeten worden bestreden. De 
diskussie rond bindende 
gedragskodes voor MNO’s 
moet opnieuw worden aan
gevat. België kan hiertoe in 
de internationale gespreks
forums initiatieven nemen. 
De Derde Wereld moet door



deze maatregelen worden 
beschermd tegen het machts
misbruik van de sterkste 
partijen In de grondstoffen- 
handel.

6. Schuldenlastverlichting 
België moet waar moge lijk  
pleiten voor een verlichting

van de schuldenlast van de 
Derde Wereld. Met name de 
armste landen moeten hier
van kunnen profiteren. Bel
gië kan alvast het goede 
voorbeeld geven door de 
schul den van di e 1 anden aan de 
Belgische staat k w ijt te 
sche 1 den. I n andere geva 11 en 
moet minstens gepleit

worden voor een verminde
ring van de terugbetalings
verplichtingen. Deze maat
regelen moeten de loodzware 
druk op het Zuiden ver
lichten, zodat daar ruimte 
ontstaat voor ekcnomische 
ontwikkeling en diversl- 
fiëring.

11.11.11 : Latijns-Amerikaans etentje en optreden

10 jaar Nicaragua
De overwinning van de Sandinisten betekende 
voor velen de geboorte van een nieuwe hoop, 
maar al gauw bleek het ook de start te zijn van 
een moeilijke periode. Hier in het Westen 
bereikten ons niet alleen de berichten m.b.t. 
de inspanningen die de Sandinisten leveren 
inzake onderwijs, gezondheidszorg, goedkoop 
openbaar vervoer, de aanleg van elek
tr ic ite it, bouw van goedkope woningen, enz., 
er waren ook de zware 
tegenslagen waarmee de 
beleidsvoerders in Nicaragua af 
te rekenen kregen. Niet alleen 
intern verrichtte Amerikaans 
kapitaal veel menselijk leed door 
het financieren van huurlingen 
die jarenlang de meest 
onge looflijke  bloedbaden 
aanrichtten (de zogenaamde 
contra's), ook internationaal 
botste het nieuwe regime op een 
muur van onwil, d it zowel in Europa als in 
Amerika. De houding van de Amerikanen 
hieromtrent toonde eens te meer hun aparte 
invulling van het woord demokratie.
In weinig Derde-Werel dl anden hebben re
geringen zoveel inspanningen geleverd om de 
demokratie te respekteren en de levensom
standigheden van heel de bevolking te ver
beteren als In Nicaragua. Het is echter goed 
naar aanleiding van de tiende verjaardag van 
de revolutie opnieuw even s til te staan bij de 
si tuat i e i n het 1 and. Dl t omdat er de 1 aatste tijd  
enkel e ni euwe aspekten opgedoken zijn. Het is 
nl. zo dat, nu het contra-avontuur van Reagan 
zo stilaan ten einde loopt, het duidelijk is dat 
de ekonomische boycot van Amerika zijn 
effekt niet gemist heeft. Het voortbestaan van 
de Sandinistische Revolutie wordt door deze 
ekonomische ontreddering meer en meer be

dreigd. Was de ekonomische neergang al ge
ruime tijd  aan de gang, dan is dit na oktober 
1988 (door het u itb li jven van noodhulp na de 
tropische cycloon ‘Joan’) echt wel crescendo 
gegaan. Het zi jn deze en nog vel e andere fei ten 
die er voor zorgen dat er, naar aanleiding van 
het tienjarig bestaan van de revolutie in 
Ni caragua, een ni euwe go 1 f  van so 1 i dari te i t  op 
gang is gekomen. Voor een tamelijk volledig 

overzicht van de gebeurtenissen 
sinds de revolutie verwijzen we 
naar de zeer goede brochure van 
Oxfam : ’ 10 jaar sandinisme’. 
Eén der centrale doelstellingen 
van de kampagne is streven naar 
een uitbreiding van de Belgische 
ekonomische samenwerking met 
Nicaragua.
Op de V.U.B. zal de 11.11.11- 
kampagne grotendeels in het 
teken van Nicaragua staan. 

Hieromtrent komen er een aantal stands in het 
kafetaria. Ook wordt op woensdag 8 november 
een Latijns-Amerikaans etentje georgani
seerd in het Kultuurkaffee (aanvang 18.00 
u). Het eten wordt bereid door mensen uit 
Latijns Amerika. Het geheel wordt muzikaal 
opgeluisterd door de Boliviaanse groep INTI 
MARKA.
Nog in het kader van 11.11.11 en het tien
jarig bestaan van de revolutie in Nicaragua 
gaat er op maandag 6 november de film 
‘Nicaragua: Roja y negro’ door, samen met de 
voorstelling van het 11.11.11 -projekt, ge
kozen door de werkgroep 11.11.11 op de 
V.U.B. Wie wi 1 meehelpen kan terecht b ij Piet 
De Tollenaere (dienst UCOS, Triomf laan 74) 
of bij Geert Acke op V rij Onderzoek (naast
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lMediabeleid : congres

Kuituur of k ijkc ijfe rs , 
een duidelijke keuze ?

Op 28 oktober organiseerde het Centrum voor 
Socialistisch Cultuurbeleid een kongres op de 
V.U.B. met als titel ‘Kuituur.of Kijkcijfers’. 
Verschillende specialisten, waaronder prof. 
Burgelman (VUB), probeerden samen met 
mensen uit de praktijk (o.a. Carlo Gepts (VTM)) 
een antwoord te vinden op de vraag hoe de 
kulturele dimensie van het medium televisie 
kan overleven in een tijd waarin de economische 
dimensie van het medium vaak als enig 
referentiepunt wordt verheven.
Aanbod, maar vooral ook 
vraag, kan men namelijk 
zeer eenvoudig meten door 
middel van verschillende 
kijkcijferonderzoeken. Of 
iets aan bepaalde kulturele

normen voldoet is echter veel 
moei lijke r te bepalen.
Voor de middag werd de vraag 
vooral in Europees pers- 
pektief behandeld. Moderator 
Johan Op de Beeck leidde een 
panel datwatmoeitehadomde 
zaal te boeien, niet het minst 
omdat Jack 11 en Craenberghs 
(BRT) leder min of meer 
prangende vraag van Greet de 
Leenheer (Super Channel) 
omzeilde met lich te lijk  ir 
relevante uitwijdingen over 
bijvoorbeeld het opzetten van 
televisie In Rwanda Het 
panel heeft dan ook niet veel 
kunnen toevoegen aan de

8  Amieldlng door VUB-vorser 
Caroline Pauwels, die helaas©:

zich erg op om zijn u it
spraken, maar m ij bekroop 
het gevoel dat dit meer was 
omdat Gepts in de gegeven 
logica van de k ijkc ijfe rs 
volkomen gelijk had. Ronnle 
Pieters (BRT) kon nog een 
relatief geestige rede houden, 
fe it b l i j f t  dat het kiJkcijfer- 
k rite rlum  voorlopig het 
enige in te rsub jektieve 
kri teri um 1 s dat de prestat 1 es 
van televisiestations kan

wat te veel geforceerde 
schrljftaa l-u ltd rukklngen 
bezigde.
Na de middag was de zaal 
beduidend voller, aangezien 
het kongresthema nu in 
Vlaams perspektlef behan
deld zou worden, en men dus 
een konfrontatle tussen BRT 
en VTM verwachtte. Prof. 
Burgelman leidde de dls- 
kussie in met de konklusie 
van zijn rede : k ijkc ijfe rs  
moeten voor de openbare 
omroep vervangen worden 
door een ander prestat 1 e- 
krlterium. Uit de loop van de 
dlskussle bleken vooral de 
onwil om het k ijk c ijfe r- 
krlterium los te laten en de 
onmacht om een beter 
krlterium te vinden, met als 
gevolg dat Carlo Gepts als 
enige een zeer duidelijk en 
logisch betoog kon houden. 
BRT-medewerkers in het 
panel en in de zaal wonden

BRT

meten. Wil men kul tuur daar 
mee verzoenen (“ kuituur én 
k ijk c i j fe rs ”, zoals vele 
sprekers aanhaalden) dan zal 
men het mijns inziens toch 
eerder in schaalvergroting 
van het kulturele televisie- 
aanbod moeten zoeken dan in 
het zuiver nationaal ver
sterken van vastgeroeste, op 
in te llektuee l d rijfzand 
gebouwde instellingen Het 
valt te betreuren dat Jackl ien 
Craenbergs, die als ver
tegenwoordiger van het 
uitwisselingsprojekt DAVID 
nu ju is t déze logica had 
kunnen voorstel len, de VTM- 
logica van Gepts als enige 
‘waarde’-volle u it de s trijd  
heeft doen komen.

Roland Slebelink



TENTOONSTELLING LITERATUUR CONCERT
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SCHILDERIJEN 
LUCAS BERNAERTS

PORTUGAL 1989 
Vernissage op di. 7 november '89 ■ 

20u • Galery'
De tentoonstelling loopt tot 30 
november in de Galery' en het 

Kultuurkaffee van de VUB 
alle werkdagen open van 11.30 u 

tot 17 u

CONCERT

FREDVAN HOVETRIO 
JAZZ

Dinsdag 7 november '89 - 21 u 
Kultuurkaffee • gratis

CONCERT

NOAH HOWARD QUINTET 
JAZZ

Noah Howard is een internationaal 
gewaardeerd jazz-musicus.

Net als alle andere grootheden in de 
branche is hij afkomstig uit New 
Orleans. Noah is componist en 

speelt soprano, alto en tenor 
saxofoon. Momenteel trekt hij op 

met 4 muzikanten van wereldklasse, 
zijnde: pianist Peter Cor, o.m. 

bekend van de groep "Earth, Wind 
and Fire” - trompettist Youseff 

Yancy - drummer Vincent Justo en 
bassist Frederik Szouch. Als er y 

pannen op het dak van het Kuituur 
kaffee lagen, zou U als toeschouwej 

zeker niet veilig zijn.

Donderdag 9 november '89 - 21 u 
Kultuurkaffee • gratis

DE VIER MUSKETIERS

Vier columnisten 
Brigitte Raskin, 

Johan Anthierens, 
Herman Brusselmans en 

Guido Lauwaert 
kruisen de degens - 

onder het waakzame osg 
van moderator 1/ 
Jan Flamend J

Woensdag 15 november '89 - 20u 
Aula VUB

Inkom 150/200 
CJP 75/100

BLURT
Blurt hoeft nog nauwelijks 

voorgesteld te worden, leder die 
zich met de hedendaagse rock

muziek inlaat, weet wat dit trio in zijn 
mars heeft. Afkomstig uit Bristol, 

maar residerend in Brussel, spelen 
zij grootstadmuziek met allure. 

Buitenbeentje Ted Milton zorgt met 
zijn saxofooncapriolen voor het 
specifieke geluid van de groep. 

Geflipte freefunk met een dikke laag 
ironie.

Donderdag 16 november '89 - 21 u 
Kultuurkaffee - gratis

FILM

DE GROOTMEESTERS VAN
DE JAPANSE FILM 
Aula VUB Aud.Q-20u 

inkom 60 / 80 
KENJI MIZOGUCHI 

Keizerin Yang Kwei Fe -1955 • 
dinsdag 7 november 

Het leven van Oharu, courtisane 
- 1952 - 

donderdag 9 november 
De verhalen van de bleke Maan 

-1953- 
dinsdag 14 november

• • •  
•  • •  
• • •

ASUJIRO OZU 
Reis naar Tokyo- 1953-
donderdag 16 november 

Einde van de Herfst - 1960 - 
dinsdag 21 november 

Een herfstnamiddag - 1962 -
donderdaa 23 november



Agenda.
O D in s d a g  7 november
*V.R.G.: dOOp ♦ TD 
*Klnneke Baba ♦ L.V.S.V.: 
pannenkoekens lag in Confrater & cafetaria

0*19.30: video; Qc 
*19.30 : MLB : Debat "China, Welke 

M  democratie ? ”, 4G108 
Woensdag 8 november
*  19.00: Interfac Tafeltennis: OP 
*20.00 : PPK-film ; The Milagro Beanfield 
War, Qc
*20.00: FA-film  : A Fish Called Wanda; Qd 
*22.00 : Pers : TD, BSG-zaal 
Donderdag 9 november 
*PK : doop ♦ TD 
*13.00: GK: Brouwerij bezoek 
*16.00: VSKM: bezoek aan Europalia 
*19.00: Kinneke Baba: Snooker; afspraak 
Confrater
Zaterdag 11 november
*9.00 : VSKM : doop, Tempelier 
(Mechelen)
Maandag 13 november
*20.00: Wase Raepen-Film
*22.00. Campina : Batparty, BSG-zaal
Dinsdag 14 november
*Solvay : doop + TD
*20.00 : KEPS-fllm : Bagdad Café; Qc
Woensdag 15 november
*GK : doop + TD
*20.00: Vesaliuscollege-film; Qd 
*22.00 : CPS (ULB): TD, BSG-zaal

Donderdag 16 november
*Limburgia : Doop in Brussel 
*19.30 : Vetten Os-wedstrijd, met 
optreden : Phil Graveyard; BSG-zaal, 
gevolgd door :
*23.00: 2de Pré-St-Vé Cocktatl-TD 
*20.00 : Antverpia-fllm  : Crocodile Dundee 
II; Qd
*22.00 : BSK-TD 
*BM-cantus
Vrijdag 17 november
*Campina : schachtenontvangst te Zoutleeuw 
*17.30 : Campina : Doop te Zoutleeuw 
*20.30 : Campina : regionale Batman-TD; 
Zaal De Kring, Zoutleeuw 
Zaterdag 18 november 
*Klnneke Baba : Doop; Markt, 
Geraardsbergen
*20.00 : BSK : Doop, FOS, Brugge 
Maandag 20 november 
*101 ste S t-V é !
*2 2 .0 0  : S t-V é -T D
Dinsdag 21 november
*22.00 : V rij Onderzoek Poincaré-fulf,
BSG-zaal
Woensdag 22 november
*0P : Zwemkampioenschap & zwemlnstuif 
*20.00 : LVSV-film : Die Hard; Qd 
*22.00 : GK : Romeinse Orgie TD; Jette 
*22.00 : Semeur-TD, BSG-zaal.
Woensdag 23 november 
*20.00 : Campina : Bowling 
*20.00 : GK : Vettige kantus met 
verrassingen; BSG-Jette 
*22.00 : PPK-Top 100-TD, BSG-zaal

De Filmfabriek !
Onze dierbare kringen bieden 
u ook de komende weken weer 
een uitgelezen programma 
film s aan. Er zitten er goede 
tussen, en jammer genoeg ook 
enkele mindere. Zo gaat het 
nu eenmaal In d it leven. 
(Zoals u merkt z ijn  we in een 
filosofische bul vandaag. Hoe 
zou u zelf zijn. Op een zon
dagavond, half e lf z it ik hier, 
in een koud Moeial-lokaal,

® een artikel te schrijven, 
te rw ijl ik evengoed b ij m’n 
‘lieve vriendin thuis was

kunnen blijven. Maar goed, 
het zijn  uw zaken niet. Over 
naar de studio :) Op 8  no
vember kan u kiezen tussen 2  
prenten : The M ilagro 
Beanfield war en A Fish 
Called Wanda. Pech voor u 
natuurlijk. Het z ijn  name
lijk , twee uitstekende werk
stukken, en u kan er maar één 
kiezen. Sta op, studenten der 
VUB, en protesteer, tegen 
deze onrechtvaardige gang 
van zaken !
In The Milagro Beanfield

W ar (org. : PPK) staan 
boeren en dorpelingen van 
een achtergebleven streek 
ergens in het zuiden van de 
Verenigde Staten op tegen hun 
lokale grootgrondbezitter. 
Die w il in de streek een 
enorm toeristisch komplex 
ui t  de grond stappen, en daar
mee tegelijkertijd het hele 
dorp broodroven. Het aktie- 
mlddel van de dorpelingen in 
deze droge streek : ze stelen 
de man z’n water, en ir r i -  

lees verder p. 19



Vrije Universiteit Brussel

WEEK VAN DE 
BIOSFEER

16-26 NOVEMBER 1989

PROGRAMMA

Filmprogramma
Donderdag 16 november 1989
Filmavond Tropisch Regenwoud]
"Jungle Pharmacy“ (Jamle Hartzell, 52', 1988, GB)
" Blowptpes and Bulldozers“ (Jenl Kende 11 en Paul Talt, 60', 1988, Australië)
Jungle Pharmacy” is een documentaire die de talloze geneeskrachtige planten van het 
Amazonewoud en de traditionele kennis van de Indianen in het daglicht plaatst. Het is van 
levensbelang dat de biologische diversiteit van het regenwoud behopuden wordt. Verschi 1 lende 
nog niet bestudeerde plantensoorten hebben wellicht remedies tegen kanker in zich.
De film  “ Blowpipes and Bul idozers "verte lt het verhaal van de Penan-stam en BrunoManser. 
De Penan zwerven in de oerwouden van Sarawak, die steeds kleiner worden door het oprukken 
van houtontglnners. Vanaf 1984 heeft de jonge Zwitser Bruno Manser zich hun lot 
aangetrokken Tijdens het maken van de film  was Manser één van de meest gezochte 
buitenlanders in Sarawak, beschuldigd van het aanzetten tot revolte tegen de bosexploitanten. 
Zonder Bruno fianser zou niemand het lot van de Penan gekend hebben.
Engels gesproken, geen ondertitels
l.s.m. Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking vzw 

Dinsdag 21 november 1989
Films van UNEP (United Nations Environmental Programme) over o.a. Tropisch Regenwoud 
en Chico Mendes.

Donderdag 23 november 1989
* Prlmatenavond “ met video over Chimpansees, gevolgd door debat met Michel Vandenbosch 
(International Prlmate Protection League) en Ignace Spruyt (Nederland)
Chimpansees en ethiek, AlDS-onderzoek, domesticatieprocessen,...
l.s.m. Studiekring V rij Onderzoek-VUB

V rijdag 2 4  november 1989 
Filmavond Antactica
"Le Voyage au Bout du Monde" (Jacques-Yves Cousteau, 96'), gevolgd door discussie met 
Bertrand charrier van de Fondation Cousteau. Documentaire over net dierenleven in de oceaan 
rond Antartlca: pjngulns, vogeltrek, walvissen. Ijsbergen, oppervlakte- en 
onderwaterbeelden
1.s.m. Uitstraling Permanente Vorming-VUB

Plaats: V rije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Aula VUB 
(gebouw Q, zaal C), Toegang 6  [Triomflaan] of toegang 13 
fplelnlaan]

Toegangsprijs: 100 fr. per avond, 50 fr. voor studenten.
Aanvang telkens om 20.00 uur



Vrijdag 17 & zaterdag 18 november 1989

HET BEHOUD VAN HET TROPISCH 
REGENWOUD : DE VERANT

WOORDELIJKHEID VAN EUROPA
EREDOCTORAAT

De Vrije Universiteit Brussel zal posthuum een eredoctoraat toekennen aan de vermoorde 
Brazil iaanse vakbondsleider en mi lieuactivistChicoMENDES voor zijn inzet voor het behoud van 
het Amazonewoud en de verdediging van de rechten van de woudbewoners.

Aansluitend hierop dit colloquium : de wetenschappelijke, economische, humane en ecologische 
noodzaak van het behoud van het trop i sch regenwoud staat eri n centraa 1. Tevens wordt er aandacht 
besteed aan de-verbanden tussen onze leefwereld en het evenaarswoud-ecosysteem.

Het colloquium wordt een ontmoetings- en discussieforum voor wetenschappers, politici en 
mensen u it de m ilieu- en de derde wereld beweging. Het grootste deel van het colloquium wordt 
in het Engels gehouden.

PROGRAMMA

V rijd a g  17 novem ber 1989

9.00 Verwelkoming door Prof. Dr. S. LOCCU- 
FIER, Rector van de VUB

9 .15 Inle id ing: ‘T ropica l Rainforests: 
Scientific Importance, Ecology and Threats’ : 
Jeffrey A. SAYER (Tropical Forest Coservation 
Programme IUCN Zwitserland)
De specifieke situatie en problemen in de 
verschillende tropische regenwoudregio’s

10.00 'A fr ic a ’ : Simon RIETBERGEN (MED, 
UK)
10.43 ‘Deforestation in South-East Asia: its  
Causes and Consequenses’ : Dr.H.P. NOOTE- 
BOOM (Ri jksherbarium, Leiden, NL)

11.20‘Ecological Consequenses of Defores
tation in B razil’ : Walter D.S.LEAL FILHO 
(Dept, of Environmental Sciences, University 
of Bradford, UK)

12.00 ‘Ecological Effects of Reservoir 
Building in Amazonia’ : Prof. Dr. H. DUMONT 
(R.U.G.)

12.40 Lunchpauze

14.15 ‘Deforestation and Climatic Change’ : 
Prof. R. PAEPE (V.U.B.)

16.30 Academische Zitting met de uitreiking 
van het poshuum Eredoctoraat aan de vertegen- 
woordiger van Chico MENDES

Zaterdag 18 november 1989

9.00 Onthaal
Perspectieven voor een duurzaam gebruik van 
het tropisch regenwoud.

9.30 ‘Economic Relevance of Non-Wood 
Products’: Jenne DE BEERS (Nederlands IUCN- 
Comité)

10.15 ‘The Creation of Extractive Reserves 
and the Rubber Tappers Movement in the 
Amazon’ : Mary Helena ALLEGRETTI (Inst, de 
Estudos Amazönicos Brazilië)

11.15 ‘ Indigenous Peoples and their Rain
forest Economy’ : V ictor KAISIEPO (NL)

12.00 ‘Conservation of Genetic D iversity’ : 
Dr. Ludwig TRIEST (V.U.B.)

12.45 Lunchpauze

14.00 ‘Towards a European Pol icy for the Con
servation of the Tropical Rainforest' met ach
tereenvolgens:
*  verteaenwoordiger van de VN *  Stanley 
JOHNSON (Europese Commissie): ‘The 
Conservation of Tropical Forests: the Role of 
the Community’ *  vertegenwoordiger 
Europees Parlement *  vertegenwoordiger 
ACP-landen

16.00 ‘The Role of Scientists, Citizens and 
NGO’s in the Shaping of a (European) Tropical 
Rainforest Policy’, gevolgd door panel
discussie ■
Wendel TRIO (KWIA), Herman VERHAGEN 
(Friends of the Earth), Wouter VEENING 
(Nederlands lUCN-Comité), Raymond VAN 
ERMEN (EEB), Anthony R. LONG (WWF- 
I nternati onaal), Renate VANDEPUTTE (ABOS), 
Jacques TIMMERMANS (5P), Jan CAUDRON 
(VU), Edgard VANDEBOSCH (CVP), Jos 
BOSMANS (PVV), Hugo VAN DIENDEREN 
(Agalev)

Vervolg volgende Dlz.



vervolg van vorige blz.
17.30 Conclusies en a fs lu iting  v /h  
colloquium

Inschrijvingen: 1.500F (800F studenten) te 
storten op ASLK-rekenlng 001 -1991999-

83 van ‘Week v/d Biosfeer, Pleinlaan 2, 
1050 B russe l’ , met verm elding 
‘Regenwoud'. Inbegrepen alle documenten, 
verslagboek, ko ffie  en bijkomende 
a c tiv ite ite n . Broodjes-lunch 200F 
(reserveren aub)

Woensdag 22 november 1989

ECOSOFIE: 
ETHIEK, ECOLOGIE EN ECONOMIE

De voortdurende aftakeling van het leefmilieu en de stroomversnelling In de ecologische 
onevenwichten op wereldschaal hebben terecht een grote bezorgdheid teweeggebracht in alle 
geledingen van de maatschappij. Het traditionele waarden-systeem waarbij de mens de natuur 
domineert en waarin een ongeremde technologische ontwik-keling centraal staat wordt steeds 
meer aan-gevochten.
Als alternatief wordt een ‘biosferlsche’ ethiek vooropgesteld: een ethiek die de waarden in hun 
globale context plaatst, en waarbij het menselijk gedrag in zijn relatie met de maatschappij, het 
ecosysteem en de hele biosfeer wordt gezien.
Deze discussie beroert de publieke opinie in steeds grotere mate.
In het seminarie dat de Vrije Unlversiteit Brussel In samenwerking met de Koning Boudewijn- 
stichting organi seert komen f i 1 osof en en andere wetenschappers, mensen ui t  de mi 11 eubeweging, 
de politiek en het bedrijfsleven aan het woord rond de thema’s economie, ecologie en filosofie. 
Voertaal Nederlands

PROGRAMMA

12.00 Middagseminarie: discussie rond 
ethiek, ecologie en economie met o.a.
-  Michel VANDENBOSCH (Gala-groep,
International Prlmate Protection 
League): ‘Kritische benadering van de 
World Conservation Strategy’
-  Phlllppe VAN PARIJS (UCL): ‘Ethiek en 
Ecologie’

16.00 ‘Ecologie en Maatschappij’: Prof.
Hans ACHTERHUIS (hoogleraar 
Milieufilosofie, Wageningen)

20.00 DEBAT : 'ECONOMIE & ECOLOGIE’ 
over de noodzaak en haalbaarheid van een 
alternatieve economie, in evenwicht met 
het natuurlijk draagvermogen van de 
aarde, met de medewerking van diverse 
personaliteiten uit politiek, wetenschap, 
industrie en milieu-beweglng

Inschri jvinqen: 500F (300F studenten) 
te storten op ASLK-rekening 001- 
1991999-83 van 'Week v/d Biosfeer, 
Pleinlaan 2, 1050 Brussel', met 
vermelding ‘Ecosofie’. Inbegrepen alle 
documenten, verslagboek, koffie en 
bijkomende activiteiten. Lunch 200F 
(reserveren aub)

- STICHTING CHICO MENDES -

BENEFIETCONCERT 
voor het Tropisch Regenwoud

Zondag 26 november 1989,20h00 
VUB, Aula Qa 

Pleinlaan, 1050 Brussel

Robert GROSLOT (piano)
Anne en Walter BOEYKENS (klarinet)

Kamerorkest ’CHAPELLE de LORRAINE'
dirigent: Luc Bartholomeus

programma:

- sonate voor 2 klarinetten F. Poulenc
- 3 danspreludes W. Lutoslawsky
- concertstuk nr.2

voor 2 klarinetten en orkest F. Mendelssohn
- flsleJoyeuse C.Debussy
- orkestwerk W. A. Mozart

Tickets: 350 F vvk op 001-1935149-23 
Stichting Chico Mendes, Pleinlaan 2,1050 Bcussel 

400 F kassa

info 02/641.35.30

met steun van het Kultureel Steunfonds van de V.U.B



EUROPA EN DE TOEKOMST VAN 
ANTARCTICA

Aansluitend op het eredoctoraat dat de Vrije Universiteit Brussel in Juni 1989 uitrelkte aan de 
Franse oceanoloog Jacques-Vves COUSTEAU voor zijn werk op het vlak van de natuureducatle en 
de bescherming van Antarctica, w il d it colloquium een overzicht bieden van de stand van zaken 
in het relevant wetenschappelijk onderzoek dat momenteel over de Zuidpool aan de gang is.

Tevens zal er ruim aandacht besteed worden aan de recente internationale ontwikkelingen op 
juridisch en politiek vlak m.b.t. het beheer van het Zuidpoolgebied.

Bijzondere belangstelling is ervoor de Belgische bijdrage tot d it onderzoek en voor het concept 
van de bescherming van Antarctica als wereld-natuurpark.

PROGRAMMA
V rljd a g  24  november 1989

9.00 Onthaal en verwelkom Ing door Prof.Dr. S. 
LOCCUFIER, Rector V.U.B

9.15 Algemene inleidlng

10.00 'Composition des Glaces et Dynamique 
de l ’ inlandsis Antarctique': J.L. TISON (Labo 
Geomorfologle, U.L.B.)'

10.45 'GreenhouseGasesandClimateof theXXI 
Century': Prof. André L. BERGER (U.C.L.)

1 1.30 'The Antarctlc Ice Sheet in a Warmer 
Climate': Prof. J. OERLEMANS (Univ. Utnecht)
& P. HUVBRECHTS (V.U.B.)

12.15 0pening tentoonstelling “HET LEEF
MILIEU WETENSCHAPPELIJK BEKEKEN"

13.00 Lunchpauze

14.30 'Antarctlc Marine Ecosystems’ : Prof. 
Victor SMETACEK (Alfred Wegener Institut 
fü r Polar- und Meeresforschung, Bremers- 
haven, BRD)

15.30 Vulcanologie: Haroun TAZIEFF (F)

16.30 Nawoord door de Heer Pierre CHEVA- 
UER, Staatssecretaris voor Wetenschaps
beleid

20.00 Film 'Le voyage au Bout du Monde’ van 
Jacques-Yves COÜSTËAU, gevolgd door dis
cussie met Bertrand CHARRIER (Fondatlon 
Cousteau, Paris)

Zaterdag 25 november 1989

9.00 Onthaal

9.15 ‘Antarctic Marine Living Resources: 
Prof. Hureau (Parljs)

9.??'L'Antarctique: un défi pour une véritable 
politique mondiale de sauvegarde de l'envi
ronnement*: Bertrand CHARRIER (Fondation 
Cousteau, Paris)

10.?? 'Austral ian Policy for the Conservation- 
of Antarctica': Mr. P.C.J. CURTIS (Ambas
sadeur van Australie, Brussel)

10.30 'The European Community and the Con
servation of Antarctica'

11.15 Panelgesprek : "HET (BELGISCH) 
BELE ID INZAKE ANTARCTICA” met: ver- 
tegenwoordiqer Wetenschapsbeleid; Marc 
PALIEMAERTS (Greenpeace), Edgard VAN- 
DEBOSCH (CVP), Jaak VANDENMEU-LE- 
BROUCKE (VU), Jacques TimERMANS (SP), 
Paul ST AES (Agalev),

Inschri iyinqen:
1.50ÓF (ÓOOF studenten) te storten op ASLK- 
rekening 001-1991999-83 van 'Week v/d 
Biosfeer, Pleinlaan 2, 1050 Brussel’, met 
vermelding 'Antarctica'. Inbegrepen alle 
documenten, verslagboek, koffie en bijkomen
de activiteiten. Broodjeslunch 200F (reser
veren aub) ’



Vrije Universiteit Brussel

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL CONFERENCES
Friday 17 and Saturday 18 November 1989

•Conservation of Tropical R ainforests: Europe's R e sp o ns ib ility "

ASLK/CGER Auditorium 
Kreupeienstraat/rue desBoiteux 12 
1000 Brussels (near Central Station)

Friday 24 and Saturday 25 November 1989

"Europe and the Future o f A n ta rc tic a "

Aula-VUB, Campus Etterbeek 
Building 0, room D 

1050 Brussels

CONSERVATION OF TROPICAL RAINFORESTS : 
EUROPE’S RESPONSIBILITY

The V r je U rv e rs 'te t Brussei (Free Unger
s’ ty cf Brusse's)oec'cec tc aware the cecree of 
‘Doctor Hcrcrs Causa’ posthumously to Chico 
MENDES t  recccrtic r cf h-s campa'cr tc halt 
the devastator’ cf the Amazcr forest arc tc 
protect the rights cf ‘ts inhafcitants.The Uni- 
vers’ty wshes tc support the work undertaken 
ty  C rcc MENDES arc many ethers by 
crcars'nc th-s ccrfererce.
Durrc the ccrfererce w ill be held the 
Acaoenvc Aware Ceremcry tc honour the 
memcry cf C rcc MENDES

PROGRAMME
Fncay l7Ncvember 1989

9.00 Welcome: Prof. S. LOCCUFIER, Rector 
VUB
9.15'Tropical Rainforests: Scientific Impor
tance, Ecology and Threats’: Jeffrey SAYER 
(IUCN )
10.00 ‘A frica ’: Simon. RIETBERGEN (MED)
10.40 ‘Deforestation in South-East Asia its 
Causes ano Consequenses’: Dr.H.P.NOOTEBOOM 
(NL)
11.20 ‘Ecological Consequenses of 
Deforestation in Brazil’: Walter D.S.LEAL 
FllHO (Un. Bradford)
12.00 ‘Ecological Effects of Reservoir 
Building in Amazonia’: Prof. Dr. H. DUMONT 
(RUGhent)
14.00 ‘Conservation of Genetic Diversity’ : 
Dr. L. TRIEST (VUB)
14.15 ‘Deforestation and Climatic Change’: 
Prof. R. PAEPE (VUB)
15.00 Academic Award Ceremony Chico 
MENDES

Saturday 18 November 1989

930 ‘The Economic Value of Non-Timber 
Forest Products: the Example of Southeast 
Asia” J. DE BEER (lUCN-Netherlands Com
mittee)
10.15 ‘The Creation of Extractive Reserves 
and the Rubber Tappers Movement in the 
Amazon’: Mary Helena ALLEGRETTI (IEA, 
Brazil)
11.15 ‘ Indigenous Peoples and the ir 
Rainfcrest Economy’ Victor KAISIEPO (NL)
12.00 ‘Agrcforestry and Sustainable 
Agriculture in the Rainforest’: Prof. L. ROCHE 
(Un. North Wales)
14.00 ‘Towards a European Policy for the 
Conservation of the Tropical Rainforest’: 
Stanley JOHNSON (European Commission): 
‘The Conservation of Tropical Forests: the Role 
of the Community’ and invited speakers
16.00 ‘The Role of Scientists, Citizens and 
NGOs in the Shaping of a (European) Tropical 
Rainforest Policy’ :
Wendel TRIO (KWIA), Herman VERHAGEN 
(Friends of the Earth), Wouter VEENING 
(lUCN-Netherlands Committee), Raymond 
VAN ERMEN (EEB), Anthony R. LONG (WWF), 
Renate VANDEPUTTE(ABOS),J.TIMMERMANS 
(SP-MP), J. CAUDRON (VU-MP), E. 
VANDEBOSCH (CVP-MP), J. BOSMANS (PVV- 
MP), H. VAN DIENDEREN (Greens-MP)



EUROPE AND THE FUTURE OF ANTARCTICA Saturday 25 November 1989

This conference is organized by the VUB 
following the award of the degree of 'Doctor 
Honoris Causa’ to Jacques-Yves.COUSTEAU in 
recognition of his worldwide campaigns for the 
saveguarding of marine ecology and for the 
protection of Antarctica as a natural reserve.

PROGRAMME

Friday 24 November 1989

900 Welcome: Prof. 5. LOCCUFIER, Rector 
VUB
10.00 ‘Composition des Glaces et Dynamique de 
l ’ inlandsis Antarctique’: J.L. TISON (U.L.B.)
10.45 'Greenhouse Gases and Cl i mate of the XXI 
Century’: Prof. André L. BERGER (U.C.L.)
1 1.30 ‘The Antarctic Ice Sheet in a Warmer 
Climate’: Prof. H. 0ERLEMAN5 (University 
Utrecht) and Ph. HUYBRECHT5 (VUB)

14.30 ‘Antarctic Marine Ecosystems’: Prof. 
SMETACEK (Alfred Wegener Institu t fur 
Polar- und Meeresforschung, Bremershaven, 
FRG)
15.30 Vulcanology : Haroun TAZIEFF (France)
16.30 Mr. Pierre CHEVALIER, Secretary of 
State for Science Policy
20.00 Film 'Le voyage au Bout du Monde’ by 
Jacques COUSTEAU, followed by discussion 
w ith B. CHARRIER (Fondation Cousteau, 
Paris)

9.15 'L’Antarctique: un défi pour une 
véritable politique mondiale de sauvegarde de 
l ’environnem ent’ : B.CHARRIER (Fond.
Cousteau)
10.00 ‘Austral ian Policy for the Conservation 
of Antarctica’: Mr. PCJ CURTIS (Australian 
Ambassador)
10.30 ‘The European Community and the 
Conservation of Antarctica’
11.15 Panel discussion in Dutch "HET 
BELGISCH BELEID INZAKE ANTARCTICA" (The 
Belgian Policy towards Antarctica )
Paul STAE5 (Greens-MP), Jacdues 
TIMMERMANS (5P -M P ), Marc
PALLEMAERTS (Greenpeace-Belgium), Jaak 
VANDENMEULEBROUCKE (VU-MP), Edgard 
VANDEBOSCH (CVP-MP),

Registration
Please transfer 1.500 BEF per conference 
(800 for students) on ASLK/CGER Bank 
Account 001-1991999-83 of ‘Week van de 
Biosfeer, Pleinlaan 2, 1050 Brussel’, 
mention ‘Rainforest’ or ‘Antarctica’. Included 
are documents, conference book, coffee. Lunch 
200F (order in advance). Participants from 
outside of Belgium are advised to contact the 
coordinator.
Please register before 6 November 1989.

Inlichtingen en inschrijvingen : 
Walter VERMANDER, Lokaal 7F... 

tel 641.35.30

Georganiseerd in samenwerking met UPWVUB



Virologie

DATACRIME 1-1 b-2. 
Overwonnen?

Begin d it Jaar' stuurde een ontaard 
programmeur een fantasieloos, maar 
uitermate schadelijk virusprogramma de 
“ wereld” 1n, met de veelzeggende naam 
DATACRIME. Het blokje machinetaal2 kreeg de 
opdracht mee zich vanaf één april te beginnen 
verspreiden3, en op vrijdag 13 oktober de 
harde schijven4 van de ongelukkige 
slachtoffers totaal onbruikbaar te maken, om 
zo duizenden manuren (persoonsuren ?) 
werk te vernietigen.
Een oplettend programmeur ontdekte 
halverwege maart -dooreen gelukkig toeval- 
het nog “ slapende” 5 onding. Het drager- 
programma6' een bekende “ Benchmark"- 
test7 kon bijgevolg tijd ig  van de meeste 
Nederlandse BBS-en8verwijderd worden, en 
een remedie was gauw voorhanden. Het

vragen op: Ten eerste is de verkoop van anti- 
virusprogramma’s winstgevend gebleken. 
Af gezien van het fe it dat deze programma’s 
duizenden mensen uit de nood helpen, wordt 
het nu dus ook lonend om virussen te gaan 
creeëren met als enig doel een bijpassend 
“ anti ’’-programma te verkopen! Ten tweede 
zullen toekomstige virusauteurs zeker niet 
vies zijn van hetgeen ze -technisch gezien- 
van het DATACRIME fenomeen hebben kunnen 
opsteken. De volgende generatie virussen zal 
nóg kwaadaardiger worden, en de ledige 
sensatie rond het fenomeen zal nóg meer 
“ B righ t Young Program mers” ertoe 
aanzetten zich met deze praktijken te gaan 
inlaten, ter verdere verziekelijklng van de 
computerwereld.

Frank Marien

% & $ * ? «  a Q ® ¥
programmaatje NO-CRIME moest korte met- 
tenmaken met de ondertussen aktief geworden 
virussen. Natuurlijk viel NO-CRIME ook in 
de handen van de auteur van het virus, die het 
al gauw naar zijn hand zette door er een 
nieuwe, snellere9 versie van het virus, 
genaamd DATACRIME II cryptisch in te 
verwerken..
Vele PC-gebrulkers raakten in paniek. 
Onvermijdelijke wilde verhalen deden de 
ronde. Computerclubs, softwareprodu
centen, tot zelfs de Haagse en Utrechtse pol iti e 
toe verkochten antivirus-programma’s, en 
de pers goochelde met duizendtallen om de 
omvang van de ramp aan te geven.
De ramp bl eef echter ui t  Op de bewuste dagen 
werden slechts enkele losse gevallen gemeld, 
een v ijft ig ta l vanuit Nederland zelf en “een 
dozijn” vanuit Zwitserland, te rw ijl de 
Franse bevoegde instanties (het “ Plate-for- 
me Antl-V Irus”) melding maakten van niet 
meer dan \ % besmettingsgraad. Niet meer of 
minder dan anders dus...
Voorlopig z ijn  “we” dus -tenminste to t vol
gend Jaar- van DATACRIME af. Deze geschie
denis roept echter een paar algemenere

1 het virus zelf vermeldt I maart als 
verspreidingsdatum.
2 Instruktietaal waarin alle eigenlijke 
verwerkingen van een computer worden 
uitgedrukt.
3 zie “ Virologie” in Moeial nr. 1
4Harde schijf: permanente opslagplaats voor 
gegevens, gekenmerkt dooreen hoge snelheid, 
en een grote informat'iedichtheid (veel infor
matie op weinig ruimte) t.o.v. zgn-“ slappe" 
schijven (floppy disks)
5 virussen, die pas onder bepaalde omstan
digheden aktief worden (bv. op een bepaalde 
datum), worden in de engelse terminologie 
doorgaans “Sleeping Viruses” genoemd.
6 door de auteur van een virus bewust besmet 
programma, ook wel “ vader“-programma 
genoemd.
7 programma om de kapaclteiten van hard-en 
software te meten
8Bulletin Board System, le tte rlijk  een soort 
prikbord, een algemeen toegankelijke 
databank voor het uitwisselen van gegevens, 
programma’s, elektronische post enz.
9 DATACRIME 2 begint zich ogenblikkelijk t e ( j 7 ) 
verspreiden, en gaat reeds af op 12 oktobertv^y/
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Europalia Japan

Hoe hoog kan de Japanse zon nog 
rijzen ?

Colloquium : de japanse financiële instellingen en markten

In het kader van Europalia raad v. beheer B.B.L., K. beloven deze uiteenzettingen 
organiseert de VUB twee Kaizuka, Prof. Univ. of Tckyo, zeer interessant te worden, 
colloquia over de financiele C.Crespin,Gen lian. Generale Aanvang : 9 u., toegangsprijs 
supermacht Japan. Een land, Bank Tokyo, en H. Hirota, 250 fr, vooraf te betalen in 
een volk, een kuituur, eeuwen Pres. M itsu b ish i Bank het ASLK-kantoor op de 
verscholen achter een Europe. Gezien de p rak tijk - esplanade, 
mystieke sluier opent nu op ervaring en de grondige Serge Eycken.
alle fronten z ijn  deuren naar kennis van de sprekers 
de wereld.
Na de vernederende overgave 
in september 1945 stort 
Japan zich, mede dankzij de 
niet onbaatzuchtige hulp van 
de V.S., als één man in het 
ekonomische offensief en z ij 
lijken déze s tr ijd  te zullen 
winnen. Nu, slechts 44 jaar 
later, is’ Japan de tweede 
ekonomische macht der 
OESO-landen.
Op 16 november zul len VUB- 
studenten het financieel 
gebeuren in d it breder kader 
inpassen (aanvang 9u.).
Hierbij zullen z ij aandacht 
hebben voor de banken en de 
financiële markten in Japan.
Wij rekenen op vragen u it de 
zaal en .hopen dus op een 
levendig debat. Daarna lich
ten de studenten de positie 
t.o.v. de rest van de wereld 
toe, met name de beleggingen 
en de investeringen vanuit en 
in het buitenland. De inkom 
voor deze dag is gratis 
Op 17 november heeft de VUB 
de eer experts te mogen 

^ .v e rw e lk o m e n . Ondermeer 
1 3  jvolgende personen zullen het 
^_>/woord voeren : T.Peeters, lid

Europalia aan öe v.U.B



Jongerenvereniging voor . 
Sterrenkunde

J.V.5. Brussel, of volu it de Jongerenvere
niging voor Sterrenkunde, afdeling Brussel, 
Is één van de vele lokale kernen waaruit de 
nationale Jongerenvereniging voor Sterren
kunde bestaat. Deze J.V.S is op haar beurt 
weer een dochtervereniging van de V.V.S,, 
Vereniging voor Sterrenkunde, Meteorolo
gie, Geofysica en aanverwante Wetenschap
pen. De V.V.S. is v r i j  bekend dankzij de or
ganisatie van de jaa rlijkse  Nationale 
Sterrenkijkdag, en haarpublikaties, zoals de 
‘Hemelkalender’.
Hoewel J.V.S. Brussel een door het B.S.G 
erkende V.U.B. -kring is (hetgeen ons b ij de 
organisatie van één en ander de beschikking 
geeft over de hele V.U.B.-infrastruktuur), 
lig t het accent van onze aktiviteiten toch met 
op ae zogenaamde ‘studentikoziteit’. Inder
daad, w ij organiseren geen T.D.’s, dopen, 
cantussen of andersoortig vertier. Ons voor
naamste doel is het promoten en populari
seren van de sterrenkunde onder een jeugdig 
publiek, en d it niet enkel aan de V.U.B. 
overigens. Zo z ijn  w ij bijvoorbeeld het brein 
achter de J.V.S. Trophy Cup, en de Individual 
Cha 11 enge, wedstri jden die in het J. V.S.-ti jd - 
schrift ‘Astra’ verschijnen, en die tot doel 
hebben de jongere leden van de vereniging aan 
te sporen tot meer sterrenkundige aktiviteit.

Binnen J.V.S. Brussel plannen w ij regelmatig 
een waamemingsavond, en nemen deel aan 
allerlei astronomische en kulturele gebeur
tenissen. En dan zijn er uiteraard ook nog on
ze grotere aktiviteiten, ‘groot’ omdat ze 
doorgaans tot een v r ij ruim publiek gericht 
zijn : debatten, voordrachten, studiedagen, 
coUoqula,.. . Het hoeft ook niet steeds s trik t 
sterrenkundig te zijn : naast een studiedag 
over de komeet van Halley, ging het immers 
ook al over de ozonlaagproblematiek, 'chaos 
als natuurkundig verschijnsel, enz.
De eerstkomende aktiv ite it vindt plaats van 
16 tot 29 november: de week van de biosfeer, 
met voordrachten, colloquia, film , een ten
toonstel 1 ing, en een klassiek benef ietkoncert 
Indien je net als w ij geïnteresseerd bent in de 
sterrenkunde, en je wi 1 meer informatie over 
één van onze bezigheden, of sterker nog, 
indien je je geroepen voelt om zelf aan al dit 
moois mee te werken, of zelfs als je gewoon 
een goed idee hebt, kom dan even langs op de 
wekelijkse vergaderingen ! Deze gaan nor
maliter door op dinsdagmiddag, tussen 12 en 
13 uur, in lokaal 4FI03 of 4F104, naar
gelang wat er v r ij is. En indien dit te lastig 
zou zijn kan je ook kontakt opnemen met Koen 
Vyverman, Leopold I-straat 480 Jette, tel. 
(02) 428 80 33, lie fs t ‘s avonds. Misschien 
tot weldra ?

lees eerst p. 10 onderaan 
geren er hun eigen (bonen) 
veldmee. Bijditallesworden 
ze ondersteund door een so- 
ciologiestuoent-die toevallig 
in de streek een studie 
maakt- en een ex-mei ’68er 
die het dorpskrantje runt. 
Uiteraard winnen ze. Een 
uitstekend verfilmd boeren- 
epos.
A Fish Called Wanda (org. 
FA) toont ons wat de Monty 
Python-ploeg aanvangt met 
de buit van een bankroof. 
John Cleese is een typische 
stijve Britse advokaat, die 
zijn  tweede jeugd vindt bij de 
Amerikaanse Wanda. Een 
botsing tussen de Britse en

de fi lmfabriek
Amerikaanse kuituur - le t in 
verband met ‘Amerikaanse’ 
op de kleine ‘k’ van kuituur. 
Een prachtige film , en b i j
zonder grappig.
In Bagdad Café (org. KEPS) 
komt een Beierse vrouw In de 
moeilijke leeftijd -die net 
door haar echtgenoot (een 
echte Beier, inbegrepen de 
Lederhosen) u it de auto is 
gezet- terecht in een typisch 
Amerikaans baancafé, waar 
ze in kontakt komt met een 
kleine doorsnede van de 
Amerikaanse samenleving. 
Deze Culture Clash (alweer)
1 evert een zeer mooi e f  i i m op. 
Al 1 een a 1 aan te raden omw i 11 e 
van de muziekscore.

C rocodile  Dundee (org. 
Antverpia) : een Australi
sche plattelander in de grcte 
Amerikaanse staa. Als je je 
hersenen eens w il laten 
uitrusten.
Op 22 november tenslotte 
zullen we Die Hard (org. 
L.V.S.V.) kunnen bewon
deren, met Bruce ‘Moon
lighting’ W illis, dieals enige 
persoon in een heel f la t
gebouw is kunnen ontsnappen 
aan een bende gijzelaars. Hij 
neemt de nobele taak op zich 
de arme gegijzelden te be
vrijden, en de bandieten te 
verslaan. Typisch Ameri
kaanse film. i



T 3  To all members of all European Circles (Europa Krlngen) - Young European Federalist (JEF) 
C U  (English translation is available on request)

~  ★  ★  *  *  'European Democracy - The * 
Challenge of the 90ies' 

'Security and Defence in a
Federal Europe'

JEF-Europe, (Young European Federalist) 
een supranationale jongerenvereniging die 
het overkoepelende orgaan is van haar 
nationale, regionale and lokale afdelingen 
(o.a. de “ EuropaKringen” ), organiseert haar 
lOdeKongres: "European Democracy -  
The Challenge o f the 901es” , 24 - 26 
november 1989, Opheylissem (België).

Tijdens dit tweejaarlijks Kongres wordt o.a. 
het politieke beleid van JEF-Europe bepaald. 
Tevens kunnen de internationale deelnemers, 
aangesloten b ij een erkende JEF-afdeling, 
zich kandidaat stellen voor een funktie in het 
“ Federal Committee” (wetgevend). Het 
Exekutieve Bureau (uitvoerend) wordt 
hieropvolgend verkozen.

Ti jdens de eerste jaren van haar opri chting In 
1948 was de hoofdbekommemis de real isatie 
van Vrede en Ontspanning in het Europa na de 
twee wereldoorlogen. De doelstellingen van 
JEF zijn  niet voor niets de kreatie van een 
Europese Federatie, als eerste stap naar 
Wereld-Federatie, en van een vrijere, 
gerechtvaardiger en demokratischer maat
schappij. Merk op dat JEF geen p a rtij
politieke standpunten inneemt! Als politieke 
beweging is JEF niet geïnteresseerd in de 
management van de politieke macht. JEF legt 
eerder de nadruk op het bekomen van een 
internationale demokratie door de vestigen 
van een Federaal systeem in Europa en in de 
Wereld.

Dit jaar zal de nadruk liggen op de expansie
mogelijkheden van JEF, het JEF-manifesto, 
Oost-E.uropa en de E.G., een evaluatie van de 
verkiezingen van het Europees Parlement en 
de aktie van JEF.

® ï
Ook j i j  kan genieten van de unieke ervaring 
die het Kongres je aanbiedt. Dit kan op 
iverschillende manieren: “ observer” z ijn  op 

t  Kongres, meehelpen aan de praktische

organisatie (onthaal, zaal op orde zetten, 
e.d.), vriendschapsbanden smeden met de 
andere deelnemers van het Kongres. De 
“ intercultural learning” wordt zeker niet 
verwaarloosd in JEF. Vooral als Je weet dat 
JEF aktief is in 19 Europese landen en 
ongeveer 1 2 .0 0 0  leden telt. ,

Tevens zijn er steeds hoge personaliteiten 
aanwezig op d it Kongres. Zo hebben de voor
z itte r van het Europees Parlement, dhr. 
Enrique Baron Crespo (E) en de voorzitter 
van de Unie der Europese Federal isten (UEF), 
dhr. John Pinder (UK) hun deelname aan het 
Kongres bevestigd.
Naast het Kongres heeft JEF-Europe een zeer 
interessant en aktueel Seminarie rond 
defensie op touw gezet. Het Seminarie: 
“ S ecurity  and Defence in a Federal 
Europe", 21 - 24 november 1989, 
Opheylissem (België) vindt dus plaats vlak 
vóór het JEF-Kongres.

De onderwerpen zijn: The New International 
Situation and the Evolution of the Threat, 
European Technological and Industrial 
Cooperation in Matters of Defence, What 
Means toward an European Defence?; 
Approaches to “ Peace ”, The Role of “Neutral 
Countries”, Implication of Disarment in 
Relation to Developing Countries; Young 
People and the M ilitary Service, enz. Een 
resolutie hierover zal aan het JEF-Kongres 
voorgelegd worden ter goedkeuring.

Inschrijvingen & extra inform atie  : 
kontakteer Jouw lokale “ EuropaKring” of 
“JEF-België” of “JEF-Europe” (de laatste 2 
bevinden zich In de Trierstraat 66, 1040 
Brussel). Ondergetekende is ’s middags te 
bereiken in het restaurant of kafetaria van de 
VUB-kampus Etterbeek.

Met Federalistische groeten,
Edward Yu ( ^  ^  )



VRIJ ONDERZOEK

EEN WEEKENDJE WEG ? HET ALPHA-SEMINARIE :

VRIJ ONDERZOEK EN 
TELEPATHIE
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Vorig academiejaar heeft 
Studiekring V rij Onderzoek 
een aantal ac tiv ite iten  
georganiseerd rond Para- en 
Pseudo-wetenschappen, 
waaronder een col 1 oqu 1 um dat 
afgesloten werd met een 
panel gesprek, gemodereerd 
door Lode Willems, weten
schappelijk redacteur van 
Knack-Magazine. Na afloop 
bleef b ij sommigen, waar
onder Lode Wlllems zelf, de 
Indruk dat de sprekers nogal 
wat zaken over dezelfde kam 
scheerden. De samenstelling 
van het panel,en het enthoe- 
siasme waarmee sommigen

verscheidene “ Alpha-semi- 
naries", to t verrassende 
resultaten gekomen. Deze 
korte voorgeschiedenis om 
duidelijk te maken dat het 
Alpha-seminarie dat Studie
kring Vrij Onderzoek i.s.m. 
Lode Willems organi-seert 
kan gezien worden als een 
vervolg op de activiteiten 
rond para-en pseudo- 
wetenschappen, vorig aca
demiejaar.
Bij een “ Alpha-seminarie” 
gaat men ervan uit dat 
iedereen over een “zesde 
zintuig" beschikt (het is dus 
geen uitzonderlijke gave),

inneringen beelden zien en 
geluiden horen, met d it 
verschil dat wat onze 
zintuigen in “alpha“ waar
nemen overeenstemt met de 
werkelijkheid van een ge
kozen tijdstip, waarbij af
stand geen rol speelt, en 
waarbij verleden heden en 
toekomst een geheel vormen. 
De kunst bestaat erin in
beelding en waarneming te 
leren onderscheiden. In een 
eerste fase worden ontspan- 
ningsvaardigheden aan
geleerd (het gaat dan ook 
eerder om een ontspannings- 
dan een “ inspannings"-

van 1 eer trokken, 1 i eten we i -  
nig ruimte voor de ver
dediging van sommige fe
nomenen, die hier misschien 
ten onrechte als pseudo- 
wetenschappelijk, of zelfs 
als nonsens afgedaan werden. 
Een van die fenomenen die wel 
een tweede kans op een 
eerlijke en open benadering 
verdient is telepathie. Lode 
Wlllems vroeg ons na het 
colloquium of w ij bereid 
waren om hiermee te 
experimenteren. Zelf was 
h ij,  als deelnemer aan

maar dat tal van factoren het 
gebruik ervan verhinderen. 
De bedoeling is deze rem
mingen op te heffen, en dit 
zintuig te leren gebruiken. 
Het is dus vooral prak
tijkge rich t, theoretische 
beschouw i ngen komen er n i et 
aan te pas. Met “ zesde z i ntu i g 
“ bedoelt men de eigenschap 
om de real i te i t  waar te nemen 
op plaatsen waar men niet 
fysiek aanwezig is. Hierbij 
spelen wel alle andere 
zintuigen een rol, net zoals 
we In dromen of in her-

weekend !).
Een belangrijke voorwaarde 
voor deelname aan de verdere 
fazen is dat men openstaat 
voor de mogelijkheid dat 
zoiets als boven omschreven 
zesde zintuig bestaat, en dat 
men, als het bestaat, het ook 
zelf kan leren gebruiken 
(men hoeft er dus niet op 
voorhand vast van overtuigd 
te zijn, men moet wel de 
inte llectuele eerlijkheid 
kunnen opbrengen om wat

vervolg volgende blz.



vervolg van vorige biz.

men tijdens d it weekend 
ervaart onbevooroordeeld te 
evalueren, m.a.w. V r i j  
Onderzoek dus !).
Het Alpha-seminarie gaat 
door van vrijdagavond, 15 
december, tot en met zon
dagavond 17 december, onder 
begeleiding van Lode Wil
lems, op het domein “ Hoge 
Rielen“ te Lichtaart. De

kostprijs bedraagt 800 f r  
(inclusief vervoer vanuit 
Brussel, ve rb lijf en maal
tijden). Inschrijving via 
s to rtin g  op rekenlngnr. 
0 0 1 -0 2 8 5 3 1 8 -2 0 , met 
vermelding “ Alpha-semi
narie”, of op het buro van de 
studiekring, campus Oefen- 
plein, gebouwY’ . Voorstor- 
ting is het aangeraden ons 
eerst te bellen op nr. 
02 \64 l. 23. 28 vermits er

maar 2 0  personen kunnen 
deelnemen ! Een tekst met 
alle inlichtingen over het 
verloop van het seminarie, 
en praktische wenken is 
beschikbaar op het buro, en 
wordt opgestuurd naar alle 
ingeschrevenen.

voor studiekring v r ij 
onderzoek 

Brian Vatteroth

10 Years of Nicaragua:  
introduction to a debate
How many of us know the capital of 
Nicaragua?
How many of us know the name of the current 
president of Nicaragua?
Now you say : “ come on, man, what are all 
these s illy  questions, everybody knows those 
things!” Indeed, we are students, we listen to 
the news and read the newspapers. Everybody 
knows that the current president of Nicaragua 
is not General Noriega but Daniel Ortega, one 
who i s negot i at i ng w i th George Bush, try i ng to 
find a way out of the economic and political 
unease in which his country is at the moment. 
It was not an easy way to go since the dictator 
Somosa has abandoned the country after long 
and exhausting guerilla kind of civil war on 
17. July 1979. There we go w ith an anni
versary, 10 years of a new Nicaragua, 10 
years of the sandinistic government. What has 
become of all the ideals of the Frente San- 
dinista ? Division of powers, human rights, 
freedom of expression.The mass organi
zations established through the Sandinistas 
after the Cuban model are of course 
completely under their influence. There Is a 
lot of opposition against the totalitarian 
streamlines of the government. The 
opposition seems to be weak though because of 
its  incoherence and inefficience. In 1984 
there were for the firs t time elections in 
Nicaragua; Daniel Ortega is ever since then 
the president of the country, the Sandinistas 
got 61 seats of 96 of the national congress. A 
new constitution has been made which is valid 
since 1987. 6  opposition parties partic i
pated in the elections, some boycotted it. 
Would it  be an end to the inner struggle of the 

oojcountry? Already by the end of 1988 a second 
state of emergency has been issued. Quo vadls

Nicaragua? Those of you who want to get an 
answer at least to a part of this question, I 
advise to attent a very interesting and
i important discussion which wi 11 be held at the 
VUB on thursday, 9. November at 20:00 in 
auditorium G-108. The discussion is open to 
everyone, many important people w ill be at 
the panel as well as in the audience, 
(representatives of the USA embassy, 
embassy of Honduras, rechtvaardigheid en 
vrede, Oxfam, Seul, Nicaragua committee, 
Coopibo, etc...). During a reception after the 
debate you w ill have an opportunity to pose 
your own questions. More information 
available in the office of the Vrij Onderzoek.

Place: Auditorium G-108, VUB, Campus 
Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 B.
Time: Start of the debate- 8  pm. Approximate 
end- 10.15 pm
Invited speakers: «Roger Miranda, member 
of the opposition Christian Democratic Party 
of Nicaragua »Lester Mejia, Ambassy of 
Nicaragua in Belgium. *Geert Laporte, 
Amnesty International Vlaanderen. #Tlno 
Delabi (PVDA), Internationale Solidariteit, 
Anti-imp. Bond. »Serge Derycke, Centre 
d’Etudes d’ Amerlque Latin ULB «Carel 
Michiels, Fonds voor Ontwikkelings
samenwerking «Johann Bastiansen, Centre 
for development studies. «Speeker of the 
Department of the European Comission. 
Moderator Mr. Patrlc Stouthuysen, prof. of 
political sciences VUB.
Language: The language of the debate is 
English, fo r the non-engllsh speaking 
members there w ill be a spanish/english 
interpretor available.



Week van de biosfeer krijgt een smakelijk staartje

BIOLOGISCH
VEGETARISCH 

FEESTJE
Een flink deel van de 
m i l ieup rob lem en  
waarmee de wereld 
geconfronteerd wordt 
heeft te maken met 
onze eetcultuur, en de 
wijze waarop we 
voedsel produkeren. 
Het streven naar een zo 
groot mogelijke 
opbrengst leidt tot het 
aanwenden van tal van 
mi 1 ieubelastende 
praktijken (mono 
cultuur, kunstmest, 
chemicalieën, enz.).

Ook onze gewoonte om 
massa’s vlees te verorberen 
en te produceren brengt veel 
mllleuleed voort: mestover
schotten, de noodzaak om 
hopen voedergewassen te 
verbouwen, enz. Behalve op 
onze natuurlijke omgeving 
brengt d it natuurlijk ook 
veel problemen mee voor de 
innerlijke mens : we eten te 
veel, te vet, werken hierbij 
een hoop additieven en che
mical leën naar binnen, en 
verknoeien bovendien stel
selmatig de gehele voedsel
keten. Redenen te over dus om 
onze eetgewoonten in vraag te 
stellen. Er z ijn  immers al
ternatieven, en ze worden 
door steeds meer mensen ont 
dekt, en goed bevonden!
Over een aantal van deze 
alternatieven bestaat nog 
veel verwarring: vooreerst 
moet men een onderscheid

maken tussen vegetarisch en 
biologisch : Vegetarisch 
voedsel, dus zonder vlees 
waarbij men de afwezigheid 
van dat vlees eventueel com
penseert met vleesvervan- 
gende ingrediënten met een 
ge lijkaard ige voedings
waarde, hoeft niet nood- 
zaakelijk biologisch te zijn, 
Biologisch voedsel bestaat uit 
produkten die zonder kunst
mest of chemische bestrij
dingsmiddelen gekweekt zijn 
en die geen scheikundige 
additieven bevatten, en hoeft 
niet' noodzakelijk vegeta
risch te z ijn , er bestaat ook 
biologisch vlees (zonder 
hormonen en chemische 
additieven). Macrobiotiek 
(wat eten betreft, want er 
hangt ook nog een hele filo 
sofie aan vast,die we hier 
bulten beschouwing laten) 
betekent dat men, behalve 
biologisch en (eventueel) 
vegetarisch te eten, ook nog 
een bepaald evenwicht na
streeft in zijn voeding, men 
zoekt naar een combinatie 
van ingrediënten die de in
terne chemie van de mens in 
evenwicht houdt.
Dat deze alternatieven een 
weldaad kunnen betekenen 
voor mens en milieu zullen 
weinigen betwijfelen. De 
vraag emaar Is echter nog 
betrekkelijk klein waardoor 
ze nog niet in ieders bereik 
liggen (welke produkten zijn 
er, waar vind je ze, hoe duur 
z ijn  ze ?). WIJ willen de 
geïnteresseerden een bemoe
digend duwtje geven door hen

in staat te stellen om zich 
ervan te vergewissen dat 
blologlsch-vegetarisch eten 
in leder geval bijzonder lek
ker kan zijn, en d it aan rede
lijke  prijzen. Hiervoor de
den we beroep op het makro- 
biotisch studie-, informa- 
tie -, en distributiecentrum 
“v.z.w. DE SPIRAAL”, waar
van de drijvende krachten,
Ludo en Brigitte, kunnen 
bogen op een flinke reputatie 
als "makroblotisch-biolo- 
gische tra iteurs”.
Zij bereiden met zorg en 
toewijding een vegetarische 
“biologische feestmaaltijd”, 
waar tevens biologische, a l- 
danniet geestrijke, dranken 
geproefd kunnen worden 
(ChlnaCola, Biocola, Pln- 
kusPils, Biowijnen...). Er is 
keuze tussen twee me
nu’s,een van 300 f r  en een 
van 500 fr, drankjes kosten 
40 fr. Dit festijn gaat door op 
29 november, vanaf 19.00 
uur, In galerij y ’ (boven 
kultuurcafé).
Inschrijven kan to t 23 
november door storting op 
rekening 001-0285318- 
2 0 , met vermelding “ biolo
gische etentje" of op ons 
buro. 24 november kan je 
nog inschrijven aan het 
standje van “ v.z.w. DE 
SPIRAAL/BIOMAKRO", op de 
in fom arkt van m ilie u 
organisaties in de VUB-cafe- 
taria, waar je tevens alle in
formatie kunt krijgen over 
alternatieve voeding.

voor v r ij onderzoekf >3 
Brian V a tte ro thV >
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l ITECO organiseert...
Tijdens de maanden november en december organiseert ITECO 
vzw, vormingscentrum voor ontwikkelingssamenwerking, 
een to taa l nieuwe reeks van 5 modules voor 
ontwikkelingsmedewerkers. Aan deze modules hebben we 
gedurende verschillende maanden stevig voorbereid. Er 
worden telkens ook verschillende buitenlanders 
aangetrokken, hetzij als begeleider, hetzij als deelnemer. 
Het geheel is dus een totaal nieuw concept van voorbereiding 
voor mensen die begaan zijn met het brede veld van de 
ontwikkel ingssamenwerking. w ij vestigen er uw aandacht op 
dat ook personen zonder rechtstreekse vooruitzichten op 
tewerkstelling in een ontwikkelingsprojekt, meer dan 
welkom zijn. Deze kursussen worden financieel ondersteund 
door de diensten van de EEG.
Voor meer inlichtingen bel ITECO: 02/539.26.20 .

V.O. en VESALIUS
In het kader van de VESALIUS-FORUM-lezingen spreekt 
lan Bonnett op woensdag 8 november over vrijm etselarij, 
in aula QB, om 12.15 uur. Titel van de lezing: REGULAR 
FREEMASONRY : YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW. De 
lezing wordt voorafgegaan door een korte toespraak van 
Daniel Pantucek (buro-lid V.O.) over V rij Onderzoek.

Op 22 november organiseren Studiekring V rij Onderzoek 
en Vesalius Student Government een receptie in galerij Y’. 
Bedoeling is om studenten van de VUB en Vesaliuscollegé 
een gelegenheid te bieden om kennis te maken, in een 
ongedwongen sfeer, dus met een drankje en een hapje !

Hier komt jouw 
artikel !

Kom naar de vergadering : elke 
dinsdag en donderdag tussen 12 
en 1 in het lokaal van de Moeial, 
gebouw y' (naast K.K.)
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