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Sinds 3 mei verblijft prof. dr. ir. Ren- 
neboog, rector van de VUB, in de ge
vangenis van Vorst. Hij werd aange
houden nadat zijn echtgenote omkwam 
in een auto-ongeval.

Ongeval 
Het ongeval gebeurde in de nacht 

van 9 op 10 april jl. De rector en zijn 
vrouw, prof. dr. Squilbin, hadden de dag 
voordien een wagen gehuurd. Ze wilden 
daarmee enkele proefritten maken, 
omdat de aankoop van een nieuwe 
wagen overwogen werd. Na een eerste 
proefrit was het echtpaar gestopt bij een 
grootwarenhuis om daar aceton en white 
spirit te kopen, produkten die de rector 
wou gebruiken bij klusjes aan het huis.

‘s Avonds bekeken ze samen een 
videofilm, en na een gesprek over de 
nieuwe wagen werd besloten nog een 
proefrit te maken. Het was ondertussen 
halfvierindemorgen. Op de achterbank 
van de auto bevonden zich nog steeds 
de brandbare produkten die 's middags 
gefcocfrt waren.

Het ongeval gebeurde bij het terug 
naar huis rijden. Mevrouw Renneboog 
kreeg het koud en boog voorover om de 
verwarming aan te steken. Op hetzelfde 
moment kontroleerde de rector de wer
king van de sigarettenaansteker. Hier
door afgeleid lette hij niet op de weg, en 
moest hij op het laatste moment uitwij
ken voor een kruiwagen. De wagen 
kwam terecht tegen een hoop stenen. 
Door de schok kwamen een fles aceton 
of white spirit op de grond terecht en 
brak, waardoor de brandbare stof in 
kontakt kwam met de hete sigaretten
aansteker, die de rector bij het manoeu
vreren had laten vallen. De wagen vatte 
onmiddellijk vuur.

Het vervolg is gekend. De rector kon 
de wagen verlaten, mevr. Squilbin daar
entegen is in het ongeval gebleven.

Ontslag
Een eerste maal ondervraagd -op 

eigen verzoek- enkele dagen na het 
ongeval, werd de rector op 3 mei jl.

nogmaals verhoord omdat het gerech
telijk onderzoek een aantal vragen had 
doen ontstaan. Dr. ir. Renneboog werd 
diezelfde dag onder aanhoudingsman
daat geplaatst. Deze aanhouding werd 
bevestigd door de raadkamer op dins
dag 7 mei. Deze aanhouding geeft de 
rectorde kans zijn onschuld te bewijzen.

Op 6 mei deelde J. Renneboog zijn
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Verdiensten
ontslag als rector van de VUB mee. Dit 
ontslag werd ingegeven door zijn zorg 
een duidelijk onderscheid te maken tus
sen het ongeval -en de gerechtelijk af
loop ervan- en de VUB als instelling. In 
een persbericht verzekerde de acade
mische overheid de rector van haar vol
ledige morele steun. “Professor Ren
neboog blijft grote waardering genieten 
van de universitaire gemeenschap als 
persoon en als Rector. Het werk dat hij

met maximale inzet verrichtte tijdens de 
periode dat hij zijn ambt waarnam was 
indringend en wordt zowel binnen als 
buiten deuniversiteitzeer gewaardeerd.'

Tot de verkiezing van een plaatsver
vanger (half juni) zal Prof. Dr. S. Loccu
fier de functie van rector waarnemen.

Hetze
Na het ongeval, en vooral na de 

aanhouding van de rector, verschenen 
in de Vlaamse pers tal van artikels waarin 
J. Renneboog bij voorbaat al veroor
deeld werd. Voor een aantal kranten 
met een bepaalde strekking staat de 
schuld van Prof. Renneboog nu reeds 
vast Men vraagt zich af of een vrijspraak 
van de rector op een even sensationele 
en uitgebreide manier in het nieuws zal 
komen. Om te protesteren tegen deze 
aanfluiting van de serieuze journalistiek 
organiseren de studenten van de VUB 
op donderdag 16 mei een stille optocht, 
waarmee ze tegelijkertijd hun steun aan 
de rector in deze moeilijke tijden willen 
betuigen. Meer informatie hierover kan 
u krijgen bij Studiekring Vrij Onderzoek 
of het Brussels StudentenGenootschap, 
beide in gebouw Y'.

Luc Verhelst

Zoals U wellicht reeds mocht ver
nemen heeft de heer Prof. Dr. Ir. Jean 
Renneboog, Rector van de Vrije Uni
versiteit Brussel, op maandag 6 mei 1991

zijn ontslag aan de Raad van Beheer 
aangeboden. De buitengewone Raad 
van Beheer van dinsdag 7 mei aan
vaardde het ontslag van de Rector. Prof. 
Dr. S. Loccufier is voorlopig waarne
mend rector. Nieuwe verkiezingen zul
len uitgeschreven worden en ongeveer 
eind juni zullen we weten wie de nieuwe

rector is.
Het ontslag van Prof. Renneboog 

gebeurde in het kader van het gerech
telijk onderzoek dat tegen hem loopt. De 
Rector wil door zijn ontslag zijn be
roepsleven duidelijk scheiden van zijn 
persoonlijk leven, zo meldde de V.U.B.- 
persmededeling.

De diverse studentengeledingen, 
waaronder die in de Raad van Beheer, 
betreuren dat de ganse polemiek rond 
de persoon van de Rector geleid heeft 
tot zijn ontslag. Wij zijn er dan ook van 
overtuigd dat de Rector deze beslissing 
genomen heeft in het belang van de 
werking van de Vrije Universiteit Brussel. 
Wij hopen dan ook dat het verdere verloop 
in deze zaak met de nodige sereniteit 
kan plaatshebben. Tevens zouden wij 
de studenten op de bijzondere 
verdiensten van de Rector willen wijzen. 
In de paar maanden dat Prof. Dr. Ir. J. 
Renneboog Rector was, heeft hij een on
gekende activiteit aan de dag gelegd. 
Wij denken hierbij aan de hervormingen 
in de onderwijs- en onderzoeksraad, het 
invoeren van het evaluatiesysteem, zijn 
onafgebroken inzet tegen het 
mammoetdecreet van minister Coens,

Wij wensen hierbij te benadrukken 
dat wij inzake absoluut geen standpunt 
innemen. Want zonder de volledige 
gegevens, zou dit im mers indruisen tegen 
het principe van het Vrij Onderzoek, waar 
de Vrije Universiteit Brussel uiteindelijk 
voor staat.

De studentenafgevaardigden in de 
R.v.B. en de SoR
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Open Brief Lezersbrief

Aan de VUB- 
bestuurders

Na herhaalde pogingen een 
gesprek te voeren over de 
jobstudentenproblematiek aan de 
V.U.B., voel ik mij verplicht, via een 
open publikatie, U in te lichten over 
de huidige, onhoudbare situatie.

Met de afschaffing van de “twee- 
uren"-regeiing met vrijstelling van 
R.SZ, zijn de problemen ontstaan 
voor de financiële dienst en de 
jobstudenten. Deze dienst wordt 
overbelast en kan niet meer tijdig de 
contracten verwerken. De diensten 
die werken met jobstudenten wor
den ook door deze situatie gehinderd. 
Zij doen al het mogelijke om 
nepcontracten op te stellen die de 
gepresteerde uren wettigen. Om de 
contracten voorde buitenwereld echt 
te doen lijken wordt er gegoocheld 
met fictieve data en uren.

De slachtoffers van deze absurde 
situatie zijn de studenten die 
theoretisch een maand moeten 
wachten op hun loon. Het overgrote 
deel moet echter 2 è 5 maanden 
wachten en er zijn zelfs gevallen 
gesignaleerd van 6 maanden of

langer!
Deze situatie duurt nu al enkele 

jaren en protestacties hebben tot nu 
toe enkel korte termijnresultaten 
opgeleverd.

Het is niet mijn bedoeling om kritiek 
uit te oefenen op de interne structuur 
van de V.U.B, noch op de werking 
tussen de verschillende diensten, 
maar het is wel de taak van het 
management om die structuren te 
optimalizeren.

Het lijkt mij dan ook geen goede 
methode aan te kloppen bij Dhr. 
Pieters, hoofd van de financiele 
dienst, om te vertellen dat de situatie 
(in zijn dienst ?) uit de hand loopt.

Hopelijk doet deze brief U inzien 
dat er een oplossing gevonden moet 
worden voor deze problematiek. 
Alleen betreur ik het dat U geen 
interesse had om hierover met mij te 
spreken.

Hoogachtend, 
Wouter Walgraeve 

V.U.B. Huisvesting bus 102 
Triomf laan 1 
1050 Brussel

Beste redactie
Volgens mij zit er iets niet snor bij 

de aanpak van jullie krantje. Na 
verschillende Moeials gelezen te 
hebben sta ik nog steeds versteld 
van de armzalige inhoud. Ik dacht 
dat het concept van een 
studentenkrant een visie op de 
wereldgebeurtenissen inhield, maar 
blijkbaar heb ik mij daar schromelijk 
in vergist

De steeds weerkerende vetes 
tussen partijkringetjes met hun 
bombastisch gelul over hoe slecht 
de anderen wel zijn komt me dik de 
strot uit. Al dat gepijp over intra- 
universitaire gebeurtenissen en - 
activiteiten vind ik ook maar niks. Je 
wordt toch al tot vervelens toe

Open 
Tribune

De Moeial staat steeds open 
voor lezersbrieven. We vragen 
de schrijvers echter hun 
brieven niet langer te maken 
dan 1Nz.A4(2500 karakters). 
De redaktie behoudt zich het 
recht voor te lange brieven 
samen te vatten of in te korten.

Teletip
overstelpt met papiertjes over films, 
concerten, debatten, TD’s, enz.

Indien jullie dit VUB- 
reclameblaadje in stand willen 
houden, mij best, maar als jullie van 
het Teletip1-allure af willen raad ik 
jullie aan van stijl te veranderen.

Michel Van Hoof

N asc h rift:
Beste Michel,
Wij begrijpen volkomen je 

problemen met de Moeial, en we 
gaan er zelfs ten dele mee akkoord. 
We zijn zelf niet tevreden over de 
inhoud, vandaar dat we enkele 
nummers geleden zijn gestart met 
een nieuwe, uitgebreide redactie, 
waar we veel van verwachten.

Het is echter geen pretje elke twee 
weken eentijdschriftte vervaardigen, 
waarvan zelfs de drukkosten nog 
niet volledig worden gedekt. '  We 
wachten dan ook met ongeduld op 
de SoR-beslissing die het ons 
mogelijk maakt reclame te plaatsen. 
De extra-inkomsten uit reclame 
zouden een positieve weerslag 
moeten hebben op de kwaliteit.

Wat betreft het intra-universitaire 
gepijp, we zijn een tijdschrift van en 
voor de VUB-student. De Moeial 
heeft volgens ons vier functies, die 
evenwaardig zijn. De Moeial moet 
een agenda brengen van wat er

gebeurt op de VUB en, ruimer, in 
Brussel. Daarnaast zou de Moeial 
aan interne VUB-verslaggeving 
moeten doen, dat wil zeggen, interne 
nieuwtjes brengen, aan duiding doen, 
de moeial uithangen, al eens de vuile 
was durven buiten hangen. Een 
derde functie is het brengen van 
extern nieuws dat betrekking heeft 
op het hoger onderwijs en de jongere. 
En tenslotte moet de Moeial een 
spreekbuis zijn van wat er leeft op de 
VUB, vandaar de -hopelijk in de 
toekomst nog steeds- vele lezers- 
brieven. We vinden van onszelf niet 
dat we een tweede Humo of Knack 
moeten worden. Daar hebben we 
ten eerste het geld niet voor, noch de 
menskracht, en -ten tweede- het zou 
wat overbodig zijn.

Deze vier functies zijn even 
belangrijk, wat tegelijk betekent dat 
één functie de andere niet mag 
verdringen. Vandaar dat we vanaf 
heden lezersbrieven die langer zijn 
dan één A4 indien nodig zullen 
inkorten of samenvatten, zodat niet 
de helft van de Moeial wordt gevuld 
met vetes tussen groupuscules.

Tot slot willen we je vriendelijk uit
nodigen mee te werken, af en toe 
eens een artikel te schrijven, of een 
cartoon te tekenen, foto’s te maken, 
enzovoort. We kunnen rrag steeds 
hulp gebruiken.

Luc Verhelst

23 april

Raad van Beheer
Vorige Moeial meldde ik reeds dat 

de Raad van Beheer van 26 maart 
iets was uitgelopen. Om in de toe
komst nachtelijke vergaderronden te 
verm ijden besloot de voorzitter, Prof. 
R. Van Aerschot, om in de toekomst 
twee vergaderingen per maand te 
organiseren. De vergadering zal 
voortaan stipt om 21.00 uur eindigen 
en de volgende week wrden voort
gezet.

Discussienota 
buitenlandse studenten.

In de voorbije maanden werd door 
de SoR een discussienotaopgestekl 
omtrent de buitenlandse studenten. 
Het heeft voornamelijk tot doei een 
evaluatie te maken van de huidige 
toestand en om een toekomstig be- 

* leid ten aanzien van de buitenlandse 
studenten vast te leggen. Deze nota 
werd vorige maand door de SoR 
goedgekeurd.

Dit document werd op 23 april ter 
stemming voorgelegd aan de Raad 
van Beheer. De SoR-voorzitter Nic 
Vander Marliere gaf eerst een 
overzicht van de inhoud en de doel
stellingen van de beleidsnota. 
Daama werd er dieper op ingegaan 
door de beheersraadsleden. Inde 
regel was iedereen erover verheugd 
dat de SoR het initiatief had ge
nomen tot het opstellen van een 
discussienota. Wij mogen immers 
niet uit hetoog verliezen datde V.U.B, 
vergeleken met de andere Vlaamse 
universiteiten procentueel de mees
te buitenlandse studenten telt. En dit 
brengt specifieke problemen metzich 
mee. Bijvoorbeeld op het vlak van de 
huisvesting, de familieleden van de 
buitenlandse studenten, definanciële 
middelen, enz...

De Raad van Beheer keurde de 
discussienota omtrent de buiten
landse studenten goed.

De landbouwingenieurs 
Zoals U wellicht weet of niet weet, 

bestaat er aan de V.U.B, een de
partement Landbouwwetenschap
pen (LW). Dit departement maakt 
onderdeel uit van de faculteit we
tenschappen. Sedert geruime tijd 
vraagt het departement LW om een 
programmavernieuwing te mogen 
doorvoeren om zo de komende 
concurrentie met Antwerpen aan te 
kunnen. Deze voorstellen werden in 
de faculteitsraad van de Weten
schappen besproken maar stuitten 
telkens op een njet vanwege deze 
raad Enkele maanden geleden 
keurde de Raad van Beheer een 
voorstel goed waardoor de Onder
wijsraad (OWR) voortaan bepaalde 
problemen aan de faculteitsraden 
kunnen onttrekken. Dit gebeurde 
dan ook voor het eerst met het de
partement LW. De voorstellen van 
dit departement werden met een

positief advies vanwege de OWR en 
een negatief advies van de faculteit 
Wetenschappen naar de Raad van 
Beheer gestuurd. Na een hevige 
discussie werd uiteindelijk de min of 
meer aangepaste voorstellen toch 
goedgekeurd. Tevens zullen er 
nieuwe financieringsmiddelen wor
den vrijgemaakt.

Aanwezigheid studenten
Volgende studenten waren op de 

Raad van Beheer van 23 april aan
wezig om de studentenbelangen te 
vrijwaren (of tenminste toch probe
ren) : Yves Goister, Anita Lelieur, 
Filip Moeykens, Iris Merveille, Jean 
Marie de Meester (S.V.S.), Herman 
Sweldens (S.F.), Voorzitter SoR : 
Nic Vander Marliere.

De Raad van Beheer werd om
21.00 stipt afgesloten. Deel 2 van 
deze Raad heeft plaats op 30 april. 
Wordt dus vervolgd.

Jean Marie de Meester 
Lid Raad van Beheer

SoR-
Wij geven U in dit artikel een kort 

overzicht van punten die besproken 
zijn geworden in de SoR-vergade- 
ringen van de afgelopen maanden.

Reklame Moeial 
Er wordt momenteel onderzocht 

of het invoeren van reklame in de 
Moeial al dan niet een positief effect 
zou hebben. De reacties op het 
eventueel invoeren van reklame in 
de Moeial zijn overwegend positief. 
Wel dienen nog besprekingen ge
voerd te worden over het soort re
klame en de hoeveelheid. De be
sprekingen daaromtrent zijn nog 
volop bezig in de desbetreffende 
commissies.

Abortuscentra/SJERP
Zoals U wellicht weet heeft de 

nationale wetgever vorig jaar het 
wetsvoorstel Lallemand-Michielsen 
in verband met abortus goedge
keurd. Zo werd abortus op een foe
tus van minder dan 12 weken van 
haar wederrechterlijk karakter ont-
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In 
memoriam...

Niemand heeft het ooit ernstig genomen tot die bewuste dinsdag aan de Valvas’, 
Hans De Backer is niet meer. Ongeloof, woede (deels door onmacht) en verdriet 
wisselen elkaar af, maar vooral de vraag waarom blijft in mijn hoofd nazinderen, 
terwijl ik voor de derde maal het overlijdensbericht nalees.

■Plotseling overlijden', stond er bovenaan de met een paars kader omlijnde 
overiijdenstekst maar wij wisten beter, ik wist beter.

Het was niet zo moeüijk om te bedenken dat Hans zichzelf het leven ontnomen 
had, h§ had het trouwens zelf herhaaldeljjk verkondigd, maar niemand nam Hans 
“aux serieux”, zelfs niet zijn dorpsgenoten die Hans al van voor zijn universitaire 
studies gekend hadden.

“Gekend hadden', wie had Hans eigenlijk ooit gekend ? Was hij te kennen ? Bij 
onze gezameüjke tochten door het centrum van Brussel, op zoek naar die ene CD 
of Sve-LP die hij nog niet bezat ontdekte ik dat men Hans niet kon kennen. Men 
kwam maar tot een zeker punt en wat er zich daarachter afspeelde zal wellicht 
niemand ooit weten.

Die indruk kreeg ik ook op de plechtigeheid in zijn geboortedorp. 'Mooie dienst', 
zal het wefiicht geklonken hebben nadien, maar wat is Hans daarmee ? De 
uitdrukkingen op de gezichten van de aanwezigen zeiden genoeg, niemand kon 
begrijpen waarom een jongeman zoiets doet

Misschien wist Hans iets over het leven dat wij niet wisten en zag hij daardoor er 
de zin niet meer van in, wie zal het zeggen.

Meestal zijn doodsprentjes ontsierd door ontoepasselijke teksten, maar die ene 
van Hans wil ik u niet onthouden:

■Rust nu maar uit, 
wantje hebt genoeg gestreden 

wie kan begrijpen 
wat je hebt geleden 
wie kan begrijpen 

wat je hebt doorstaan'

een misschien niet altijd perfecte of begrijpende, maar oprechte vriend,
JoDERO,
Namens atte studenten communicatie,
Ter nagedachtenis aan één vanons:

Hans De Backer0 1 juni 1971 
M 1 april 1991

nieuws
daan (ook in bepaalde gevallen na 
12 weken). Dit heeft tot gevolg dat in 
de nabije toekomst bij SJERP een 
zwangerschapsonderbreking zal 
kunnen uitgevoerd worden en dit in 
het kader van de oprichting van 
abortuscentra door de Vlaamse 
Gemeenschap. SJERP zal hiervoor 
uitgerust worden met bijkomende 
middelen en voorzieningen.

Prijsverhogingen cafeta
ria

De verhogingen van de prijzen in 
het cafetaria zijn het gevolg van de 
stijging van de food-cost en van de 
non-foodcost Wel werden de prij
zen van de meest gekochte produk- 
ten minder verhoogd dan de rest.

Telefooncellen
De R.T.T. is begonnen met het 

plaatsen van nieuwe telefoontoe
stellen aan de V.U.B. . Zo is de 
plaatsing van een telefoontoestel 
nabij het Kultuurkaffee gerealiseerd. 
Wij kunnen U proefondervindelijk

Zodra de lente komt 
in 't land...

melden dat het desbetreffende tele
foontoestel werkt! Bijkomende toe
stellen op de V.U.B.-campus zijn in 
uitvoering.

Nieuwe koelkast K.K.
Er werd voor het Kultuurkaffee 

een nieuwe koelkast aangekocht 
Deze zal dienen om de broodjes die 
er verkocht worden beter te bewa
ren, wat zeker de kwaliteit en de 
versheid van de broodjes ten goede 
zal komen. *

Discussienota 
buitenlandse studenten

Vorige SoR werd het dossier bui
tenlandse studenten besproken. Na 
een grondige discussie werd dit 
document goedgekeurd en doorge
stuurd naar de Raad van Beheer. 
Voor meer informatie verwijzen wij 
jullie dan ook naar het verslag van de 
R.V.B. van 25 april in deze Moeial. 
Over de verdere SoR-vergaderin- 
gen worden jullie op de hoogte ge
houden in de volgende Moeials.

F. Leirman (G.T.)

“ J’aurais pu donner tant d’amour 
et tant de force, ma is toutcequeje  
pouvais ga n’était pas encore assez, 
pasassez."

J.J. Goldman.
üeve Hans, of beter: Hansje, want zo 

mocht ik je toch noemen...
Dus toch. Je hebt het dus toch ge

daan. En bij iedereen dringt zich nu de 
vraag op : waarom, waarom in gods
naam doet een jongen van negentien 
zoiets, waarom wil een jong leven niet in 
leven blijven? Het is moeilijk te geloven 
dat een jong mens het niet meer ziet 
zitten, en misschien is het daarom dat 
jouw talrijk uitgezonden signalen door 
de meeste mensen wel werden opge
vangen, maar verder genegeerd. Er zijn 
hier namelijk drie groepen van mensen: 
zij die het probleem negeerden, zij die 
het probleem aanvaardden maar de 
gevolgen onderschatten, en zij die de 
gevolgen duidelijk voor zich hadden maar 
niet reageerden.

Totdielaatstegroepbehoorikook. Ik 
wist dat je met -voor jou grote- proble
men worstelde. Ik wist ook welke op
lossing je zou kiezen; je hebt het duide
lijk genoeg geformuleerd. De manier 
waarop je het zei was een uitnodiging tot 
reageren, maar toch vroeg je me de 
zaken rustig af te wachten. Enikwachtte 
af. Iets in mij zei dat ik je niet mocht 
tegenhouden. Jij was van dat type 
mensen die zich nooit gelukkig kunnen 
voelen. Ik ook trouwens, en dit gaf ons 
een zekere verbondenheid, en daardoor 
ook zaten we zo vaak op de zelfde golf
lengte. Ik wist dat ik je niet kon helpen - 
niemand kon dat Jou tegenhouden zou 
gelijk gestaan hebben met puur egoïs
me. Het zou enkel mijn geweten gesust 
hebben, maar jij zou daarmee niet ge
holpen geweest zijn. Het was niet de 
eerste keer dat je depressief was, en je

vertelde me dat het geen zin meer had. 
Je voelde je niet gelukkig, en hoe kan je 
nu leven als je steeds weer dat knagend 
gevoel moet onderdrukken? En ik voel
de datje gelijk had, maar ik wilde het niet 
toegeven. Ik moest en zou je tegen
houden. Je zei dat je het op 1 april zou 
doen. “Dan denkt iedereen dat het een 
grap is’. Ik zie je nog steeds lopen, op 1 
april, op dat baantje naast het huis, je 
handen in de zakken, en mens, wat zag 
je er depressief uit. Je zette alles nog 
eens op een rijtje, en je besefte dat je het 
niet moest doen. 'Niet nu’, zei je, wat ik 
verkeerdelijk begreep als: “Niet 
in deze periode van myn leven’.
Terwijl jij waarschijnlijk bedoel
de : niet vandaag. Ik was ge
rustgesteld, al was ik verwon
derd dat je niefs meer van je liet 
horen. En dan de klap. We 
zouden juist voor het examen 
van Lis binnengaan, en hoor ik 
iemand vragen : ‘Heb je het 
gehoord, van Hans?’ Dit was 
voor mij genoeg. Eerst voelde ik 
haat. Niet zozeer tegenover jou 
als tegenover mijzelf. Maar 
daarna, geleidelijk aan, voelde 
ik me kalmer worden en hoorde 
ik als het ware jouw stem die me 
zei te denken aan wat je me 
gezegd had vóór je dood. Het 
zou de beste oplossing zijn, en ik 
moest blij zijn voor jou. Ja, mis
schien wel, maar je verliest één 
ding uit het oog, Hansje: even 
zoals jij mensen nodig had, 
hadden anderen jou nodig. Je 
stelde je terecht de vraag: “Wat 
voor nut heb ik op deze we
reld?’, maar bedenk eens wat 
het leven van je vrienden zou 
zijn geweest zonder jouw aan
wezigheid. Ikzelf had jou nodig

om plezante brieven naar Jan te schrij
ven. Om mijn dromen en toekomst
plannen tegen te vertellen. Om je me
deleven als ik zelf down was. Je stelde 
je zelf kwetsbaar op, maar je was tevens 
degene die mij steeds kon opbeuren. 
Maar ach... Wat baten schone woorden 
? Wat heeft het allemaal nog voor zin dit 
alles neer te pennen ? Moet ik niet 
trachten om, zoals je me vroeg, büj te zijn 
voor jou? Hansje, maar waar je ook bent 
nu, ik weet dat je het verstaat als k  je 
zeg, namens al degenen die je hebben 
gekend: we houden van jou.

Eén van de velen, I.V.

Graag wou ik volgende tekst nog 
a an H  ans opdragen :

Je voulais simplement te dire 
que ton visage et ton sourire 
resteront près de moi sur mon chemin.
Te dire que c’était pour de vrai
tout c’qu'on c’est dit, tout c’qu’on a fait
que c'était pas pour de faux, que c'était bien.

Faut surtout jamais regretter
même si ça fait mal c’est gagné
tous ces moments tous ces mêmes matins.
J'vais pas te dire qu’faut pas pleurer
Y’a vraiment pas d’quoi s’en priver
et tout c’qu’on n'a pas loupé, le valait bien.

Peut-être on se retrouvera 
peut-être que peut-être pas 
mais sache qu'ici bas je suis là.
Ça restera comme une lumière 
qui m’tiendra chaud dans mes hivers 
un petit feu de toi qui s'éteint pas.

Jean-Jacques Goldman.

Werkgroep sociale dimensie

Studieloon
Tijdens het kongres van de vereni

ging van Vlaamse Studenten (W S ) op 
23 en 24 februari jl. te Deinze heeft een 
werkgroep zich gebogen over de sociale 
dimensie van het hoger onderwijs. Deze 
problematiek is nu uiterst aktueel, aan
gezien er na het universitaire dekreet 
van onderwijsminister Coens een soci
aal dekreet zal volgen.

Het uitgangspunt van de werkgroep 
was de vaststelling dat het huidige stel
sel van sociale tegemoetkomingen voor 
de studenten niet die mensen bereikt die 
het het meest nodig hebben, omdat de 
toewijzing van studiebeurzen afhangt van 
de belastingsaangifte van de ouders. De 
werkgroep stelt daarom een studieloon 
dat elke student afhankelijk van de stu
dierichting, het studiejaar en de instel

ling voor als alternatief. Het geld hiervoor 
moet komen van de huidige budgetten 
voor studiebeurzen, studieleningen, kin
dergeld en de ontkoppeling van de fis- 
kale situatie van de ouders. Werkstu
denten zouden ten hoogste een aanzui
vering van hun inkomen tot dit studieloon 
ontvangen, behalve indien ze minder 
dan 60.000 Bfr. per jaar verdienen.

Op dit ogenblik beschikken de uni- 
versiteitenover een goede sociale dienst 
maar in de hogescholen is de situatie 
eerder dramatisch. De werkgroep pleit 
voor de oprichting van regionale sociale 
centra, indien mogelijk door het uit
bouwen van de bestaande universitaire 
sociale sektoren, omdat het financieel 
onhaalbaar is om elke hogeschool (met 
soms slechts een tweehonderdtal stu

denten) een volledige sociale dienst met 
restaurant, huisvesting, sportinfrastruk- 
tuur... te geven. Deze sociale centra 
moeten door de gemeenschap onder
houden worden, hoewel ze natuurlijk vrij 
zijn bijkomende inkomsten te zoeken 
zolang dit niet ten koste van de studen
ten is. In het beheer van deze sociale 
centra moeten alle geledingen verte
genwoordigd zijn met minstens een 
meerderheid voor de studenten.

Deze eisen z|n tijdens het WS-kon- 
gres goedgekeurd onderd de vorm van 
een tiental resoluties, waarin ook aan
dacht is voor het inschrijvingsgeld en de 
problematiek van studenten uit ontwik
kelingslanden.

Koen Letever, vce-praeses BSG 
Nic van der Marliere, voorzitter 

SoR.
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Filmnieuws

Nu in de bioscoop
In ‘Edward Scissorhands’ vertelt de 

jonge fantasierijke kineast Tim Burton 
ons een mooi liefdessprookje. Burton 
raakte bekend met ‘Beetlejuice’ en ‘Bat- 
man’. Edward Scissorhands, rol van 
Johnny ‘Cry Baby’ Depp, is een creatie 
van een oude uitvinder. Die overlijdt 
helaas te snel, zodat Edward geen han
den maar scherpe scharen aan zijn armen 
draagt. Gelukkig wordt hij geadopteerd 
doorDianneWiest. Edward ontpopt zich 
toteen echte kunstenaar. Hijverzorgtde 
dames hun kapsel, de honden hun pels 
en van de stuiken maakt hij juweeltjes, 
tot op de dag dat hij zijn droomprinsesje 
ontmoet en verliefd wordt. Maar me die 
scharen lijkt het een onmogelijke liefde 
te worden. 'Edward Scissorhands’ is 
een originele en zeer kleurrijke komedie 
voor jong en oud.

Een ander personage met scharen is 
Freddy Krueger, vertolkt door Robert 
Englund. Opnieuw legt hij een beklem
mende nachtmerrie op de nu stilaan 
overbekende Elm Street. Al werd hij 
ogenschijnlijk op het einde van elke epi
sode uitgeschakeld, toch kwam hij altijd 
terug en werd hij gevaarlijker in zijn rol 
van‘puberdroom verstoorder1. In de strijd 
tegen deze ex-concierge hebben velen 
al het leven gelaten, maar nu werd er een 
goed verdedigingsplan opgesteld. Voor 
zijn come-back moet Freddy dus sluw te 
werk gaan. Hij vermijdt de frontale aan
val en verbergt zich in de hersenen van 
een ongeboren baby. ‘A Nightmare on 
B m  Sïreet 5 : The Dream Child' is een 
spannende en humoristische horrorfilm 
met vele speciale effecten. Voor de 
liefhebbers van het genre dus, en zeker 
niet geschikt voor gevoelige kijkers. Voor 
de fans kan ik al verklappen dat deel 6 in

Amerika ook al klaar is. Dit zal pas 
volgend jaar in onze bioscopen draaien.

Op 8 mei gaat de spannende Britse 
thriller ‘Paper Mask’ in Belgische pre
mière. Verpleger Matthew Harris is de 
arrogantie van de dokters beu. Maar het 
lot is hem gunstig gezind wanneer een 
jonge, veelbelovende arts bij een ver
keersongeval om het leven komt. Mat
thew neemtde identiteit van de arts aan, 
verhuist naar Bristol en krijgt de post van 
dokter op de spoedgevallen. Hij kent 
niets van steriliteit en zijn eerste nacht
dienst wordt een nachtmerrie. Gelukkig 
krijgt hij de hulp van een verliefde ver
pleegster. Matthew geniet van zijn 
nieuwe sociale status, maar wanneer 
één van zijn patiënten overlijdt, dreigt hij

verstrikt te geraken in zijn eigen leugens 
en verzinsels. 'Paper Mask’ begint als 
een zwarte komedie om te eindigen als 
een nagelbijtend spannende thriller, 
waarbij de medische wereld ook in z'n 
hemd wordt gezet. De regie was in 
handen van Christopher Morahan, die 
bekendheid verwierf met de prestigiëuze 
TV-serie The Jewel in the Crown’. Het 
scenario werd geschreven door de huis
arts John Collee. De hoofdrol wordt 
vertolkt door Paul McGann, die binnen
kort te zien zal zijn naast Sigoumey 
Weaverin ‘Aüenlir.

Indien je maar één keer per jaar naar 
de bioscoop gaat, dan moet je absoluut 
naar 'The Silence of the Lambs’ gaan 
kijken. Na haar aangrijpende vertolking

Wedstrijden
A Nightmare on 

Elm Street 5
Voor de fans van Freddy Krueger 

hebben wij van M.P.G. een aantal 
kleurrijke T-shirts gekregen en die 
moeten natuurlijk de deur uit1 Schrijf 
het antwoord op de volgende vraag 
op een briefkaart en stuur of breng ze 
naar De Moeial vóór 31 mei.

V ra a g : In welk jaar kwam de eerste 
Njghtmare on Elm S tree l m de bios- 

COOp 9
a. 1982
b. 1984
c. 1986

The Silence of 
the Lambs

Van deze bestseller van Thomas 
Harris verscheen bij de uitgeverij Klu- 
wer de Nederlandse vertaling 'De 
schreeuw van het lam'. Columbia Tri- 
Star bezorgde ons 5 exemplaren. Wil 
jij zo'n spannend boek m je bezit krij
gen, stuur of breng dan je antwoord op 
de volgende vraag naar De Moeial 
vóór 31 mei.

Vraag ■ Voor welke film kreeg Jodie 
Foster op 12-jange leeftijd haar eerste 
Oscarnominatie 9

a. Taxi Driver
b. The Hotel New Hampshire
c. The Accused

Multikultureel

Fietstocht tegen 
Racisme

Op 1 juli start in Hasselt de 6de 
‘Fietstocht tegen Racisme’, georgani
seerd door ‘Kuituren in Beweging vzw1. 
Na omzwervingen langs Heusden-Zol- 
der, Mol, Antwerpen en Mechelen zal de 
karavaan van Belgen en migranten 
aankomen in Brussel, en wel op don
derdag 4 juli. Op vrijdag 5 juli wordt er in 
Brussel nog een aktie naar parlemen
tairen en een aanmoediging van Paula 
D'Hpndt gepland.

Hoe het is gegroeid...
Oorspronkelijk is dit initiatief ontstaan 

vanuit het JAC (Jongeren Advies Cen
trum) in Genk, en dit onder de benaming 
‘Fietsen tegen Racisme'. Doel was een 
vorm van sensibilisering te ontwikkelen, 
een alternatieve betogingsvorm tegen 

’ racisme.
De gehanteerde methodiek kwam

neer op een vorm van sociale aktie, 
namelijk de jaarlijkse fietstocht (sinds 
’85).

Onder impuls van de fietsers zelf is 
men geleidelijk overgegaan naar een 
meer multikulturele benadering. De 
klemtoon ligt niet zozeer meer op de 
‘agressieve’ betogingsvorm, maar veel
eer op de formule ontmoeting-kontakt- 
konfrontabe. Ook is het niet enkel een 
ontmoeting tussen Belgen en migran
ten, maar ook een konfrontabe van ver
schillende sociale klassen.

De verschillende aktiviteiten die tij
dens de fietstocht aan bod komen zijn 
een middel om deze irrterkulturete aktie 
te ondersteunen.

Momenteel is Kuituren in Beweging 
een eigen vzw. Het staat dan ook vol
ledig los van het JAC.

in 'The Accused’ komt Jodie Foster 
opnieuw in benarde situaties in deze 
psychologische thriller. Ze vertolkt de rol 
van Clarice Streling, een briljante FBI- 
studente die van agent Jack Crawford 
een reeks lugubere moordzaken moet 
trachten op te lossen. De seriemoor
denaar, bijgenaamd Buffalo Bill, heeft 
het gemunt op jonge, mollige vrouwen. 
Hij vilt ze en dumpt ze dan in een rivier. 
Omdat er geen aanwijzingen zijn over 
zijn identiteit, noch over zijn motieven, 
moet Clarice contact opnemen met ex- 
psychiater Dr. Hannibal Lecter. Deze 
satanische rol wordt meesterlijk neerge
zet door Anthony Hopkins. Hij zit al 8 
jaren in een speciale isolatiecel wegens 
zijn gevaarlijke kannibaalse misdaden, 
die hem de bijnaam ‘Hannibal the Can- 
nibal’ gaven. Via een intrigerend 'quid 
pro quo’-spel waarbij Clarice zich men
taal volledig blootgeeft, helpt hij haar bij 
de opsporing. Of dit zal lukken moet je 
zelf maar gaan bekijken.

The Silence of the Lambs’ is de ver

filming, onder de regie van Jonathan 
Demme, die ook 'Something Wild' en 
‘Married to the Mob’ realiseerde, van de 
gelijknamige bestseller van Thomas 
Harris. De Nederlandse vertaling ervan 
wordt in België uitgegeven door Kluwer. 
Dankzij een knap scenario, fascineren
de personages, een goede montage en 
sfeerschepping neemt Demme ons mee 
in een web van intriges en continue 
spanning zonder in het horrorgenre te 
vervallen. Deze psychologische thriller 
stond 6 weken nummer 1 in de Ameri
kaanse box-office en wordt nu al de 
‘Psychovandejaren90’genoemd. Beide 
hoofdacteurs worden reeds getipt voor 
de oscarnominaties volgend jaar. ‘The 
Silence of the Lambs’ moet je absoluut 
gaan zien. En wie zeer aandachtig is, zal 
zanger Chris Isaak opmerken in een 
kleine bijrol. Let ook eens op het 
doodshoofdje op de affiche - zijn het 
geen naakte dames ?

Johan Vansintejan

Multikulturele fietstocht in 
ju li '91

Wat betreft dit jaar organiseert Kui
turen in Beweging een zesde multikul
turele fietstocht van 1 toten met 5 juli e.k.

Deze ludiek opgevatte aktieweek 
heeft tot doel jongeren uit verschillende 
kuituren en sociale klassen met elkaar in 
kontakt te brengen om zo de praktijk van 
multikultureel samenleven te ervaren.

De programmatie ziet er als volgt u it:
1 ju#: Van Hasselt, via Genk (recep

tie en middagmaal) en Houthalen 
(workshops muziek, theater, dans, sport 
en spel) naar Heusden-ZoWer

2 juli: Van Heusden-ZoWer naar Mol 
(met workshops, zwemmen en een 
'Kempische avond’)

3 juli: Van Mol, via Lier (middagmaal) 
naar Antwerpen (ontvangst door het 
stadsbestuur, workshops, Turkse maal-

tijd & animatie)
4 juli: Van Antwerpen, via Mechelen 

(middagmaal) naar Brussel (Vietnamese 
maaltijd, programmavoorstelling aktie- 
dag 5/7, voorstelling kabinet D’Hondt, 
Jamaïcaanse avond)

5 juü: Brussel: plaatselijke fietstocht, 
perskonferentie, straattheater, prijsuit
reiking aan Paula D’Hondt, einde: We- 
reldmuziekfeest.

Praktische informatie 
✓Vanaf mei zijn er folders en affiches 

verkrijgbaar op het onderstaande adres.
✓deelnameprijs : 1000 frV5 dagen 

(alles inbegrepen) of 250 fr. /dag.
✓zeker mee nemen : zwemkledij, 

regenkledij, slaapzak en fiets 
✓maximaal aantal deelnemers: 100 
Voor verder inlichtingen of inschrij

vingen (schriftelijk of telefonisch):
Tilt vzw 

(Bart De Win) 
St.-Kate)ijneplein 16 

1000 Brussel 
02/218.11.80

8e jaargang ('90- 91 ) • De Moeial
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"VAN STER TOT SUPERNOVA, 
VAN PABLO NAAR PICASSO"

VI

EXPO
Eddie Maes : Ferré à Janson

Foto’ s van de optredens van de Franse chansonnier 
Léo Ferré in het auditorium Pauftmile Janson van 
deULB (1979-1982-1984)

Centrale Bibliotheek VUB, Gebouw B&C, niveau 1

EXPO

Expo tot 30 mei 1991
Elke werkdag van 9 tot 21 u 

Org. ism Rectoraat VUB

zaterdag van 10 tot 16u

'BURNED 
P fl -  
P E R S "  

U. D. D. 
L .E .U .I .

& "At The Same Time” Jo Huybrechts zijn nog te 
bezoeken in Galery' & Atelier Art'senaal tot 17 mei

KLASSIEKERS
KOMEDIE

Woensdag 15 mei - 20u 
Kultuurkaffee VUB - gratis 

•A NOUS LA LIBERTÉ'
1931. zw. 85'. Frankrijk.

VAN DE

van RENE CLAIR.

In de kontext van de tentoonstelling "Burned Papers" van V.D.D. gaat een debat door over het wezen, het wel 
en het wee van de kunst, (Kunst), over de kunstenaar en zijn specifieke funktie, over de kunstwereld en zijn 
strategiën, over zin en onzin van een kunstmanagement, over het belang van de media.

Heel wat mensen, en niet in het minst de kunstenaars zelf, stellen zich vragen hieromtrent. Veronderstellen dat 
dit debat en zijn panelleden oplossingen kunnen geven doen we niet; wel hopen we dat er een tip van de sluier, 
die om de geheimzinnige en elitaire wereld van de kunst(markt) hangt, 
opgelicht zal worden.

Deelnemers aan het debat zijn :
Fk>r Bex

algemeen artistiek direkteur MUHKA, stichter tijdschrift "Artefactum"
Max Borka 

kultuurredakteur bij "De Morgen"
Willem Elias

doctor in de filosofie, thesis over de funktie van de hedendaagse kunst 
Jan Kenis

zaakvoerder "Formidabel", Cultural Engineering Projects 
Luk Lambrecht 

Moderator.
Bert Popelier

Dinsdag 7 Mei schrijver, kunstkritikus aica
Galery' VUB20u Org *m  De Vlaamse Kring voor Esthetica

Een uit de gevangenis ontsnapte clochard wordt door 
een toeval plots direkteur van een ultra-moderne 
fabriek. Daardoor verwerft hij de rijkdom, waar hij zo 
lang al van droomt. Maar hij verliest er eveneens zijn 
vrijheid mee, en tenslotte verkiest hij terug clochard 
te worden.
Deze vroege geluidsfilm onderscheidde zich door 
een verrassend funktioneel gebruik van het geluid, 
en dus ook stilte. Het was een doeltreffende aanval 
op de toenemende mechanisering.
Somminge scènes zijn later nagedaan door Chaplin 
in 'Modern Times'.

HULOT'
Jacques
Tati

LEZING

□  Woensdag 8 mei 20u Gebouw B VUB 
20/50fr

NIETSZCHE, UNE PENSÉE POÉTIQUE
Jacques Sojcher



In 
memoriam...

Niemarxl heeft het ooit ernstig genomen tot die bewuste dinsdag aan de‘valvas’, 
Hans De Backer is niet meer. Ongeloof, woede (deels door onmacht) en verdriet 
wisselen elkaar af, maar vooral de vraag waarom blijft in mijn hoofd nazinderen, 
terwijl k  voor de derde maal het overlijdensbericht nalees.

‘Plotseling overlijden’, stond er bovenaan de met een paars kader omlijnde 
overiijdenslekst, maar wij wisten beter, ik wist beter.

Het was niet zo moeilijk om te bedenken dat Hans zichzelf het leven ontnomen 
had, Nj had het trouwens zelf herhaaldelijk verkondigd, maar niemand nam Hans 
*aux serieux’ , zelfs niet zijn dorpsgenoten die Hans al van voor zijn universitaire 
studies gekend hadden.

“Gekend hadden’, wie had Hans eigenlijk ooit gekend ? Was hij te kennen ? Bij 
onze gezamelijke tochten door het centrum van Brussel, op zoek naar die ene CD 
of Sve-LP die hij nog niet bezat, ontdekte ik dat men Hans niet kon kennen. Men 
kwam maar tot een zeker punt en wat er zich daarachter afspeelde zal wellicht 
niemand ooit weten.

Dieindrukkieegikookopdeplechtigeheidinzijngeboortedorp. ‘Mooiedienst’, 
zal het wellicht geklonken hebben nadien, maar wat is Hans daarmee ? De 
urtdniddngen op de gezichten van de aanwezigen zeiden genoeg, niemand kon 
begrijpen waarom een jongeman zoiets doet

Misschien wist Hans iets over het leven dat wij niet wisten en zag hij daardoor er 
de zin niet meer van in, wie zal het zeggen.

Meestal zijn doodsprentjes ontsierd door ontoepasselijke teksten, maar die ene 
van Hans wil ik u niet onthouden:

‘Rust nu maar uit, 
wantje hebt genoeg gestreden 

wie kan begrijpen 
wat je hebt geleden 
wie kan begrijpen 

wat je hebt doorstaan'

een misschien niet altijd perfecte of begrijpende, maar oprechte vriend,
JoDERO,
Namens afte studenten communicatie,
Ter nagedachtenis aan één vanons:

Hans De Backer°1 juni 1971 
*11 april 1991

nieuws
daan (ook in bepaalde gevallen na 
12 weken). Dit heeft tot gevolg dat in 
de nabije toekomst bij SJERP een 
zwangerschapsonderbreking zal 
kunnen uitgevoerd worden en dit in 
het kader van de oprichting van 
abortuscentra door de Vlaamse 
Gemeenschap. SJERP zal hiervoor 
uitgerust worden met bijkomende 
middelen en voorzieningen.

Prijsverhogingen cafeta
ria

De verhogingen van de prijzen in 
het cafetaria zijn het gevolg van de 
stijging van de food-cost en van de 
non-foodcost Wel werden de prij
zen van de meest gekochte produk- 
ten minder verhoogd dan de rest.

Telefooncellen
De R.T.T. is begonnen met het 

plaatsen van nieuwe telefoontoe
stellen aan de V.U.B. . Zo is de 
plaatsing van een telefoontoestel 
nabij het Kultuurkaffee gerealiseerd. 
Wij kunnen U proefondervindelijk

melden dat het desbetreffende tele
foontoestel werkt! Bijkomende toe
stellen op de V.U.B.-campus zijn in 
uitvoering.

Nieuwe koelkast K.K.
Er werd voor het Kultuurkaffee 

een nieuwe koelkast aangekocht. 
Deze zal dienen om de broodjes die 
er verkocht worden beter te bewa
ren, wat zeker de kwaliteit en de 
versheid van de broodjes ten goede 
zal komen.

Discussienota 
buitenlandse studenten

Vorige SoR werd het dossier bui
tenlandse studenten besproken. Na 
een grondige discussie werd dit 
document goedgekeurd en doorge
stuurd naar de Raad van Beheer. 
Voor meer informatie verwijzen wij 
jullie dan ook naar het verslag van de 
R.v.B. van 25 april in deze Moeial. 
Over de verdere SoR-vergaderin- 
gen worden jullie op de hoogte ge
houden in de volgende Moeials.

F. Leirman (G.T.)

Zodra de lente komt 
in 't land...

“Jaurais pu donner tant d’amour 
et tent de force, ma is toutceque je 
pouvais ga n’étaitpas encore assez, 
pasassez.”

J.J. Goldman.
Lieve Hans, of beter: Hansje, want zo 

mocht ik je toch noemen...
Dus toch. Je hebt het dus toch ge

daan. En bij iedereen dringt zich nu de 
vraag op : waarom, waarom in gods
naam doet een jongen van negentien 
zoiets, waarom wil een jong leven niet in 
leven blijven? Het is moeilijk te geloven 
dat een jong mens het niet meer ziet 
zitten, en misschien is het daarom dat 
jouw talrijk uitgezonden signalen door 
de meeste mensen wel werden opge
vangen, maar verder genegeerd. Erzijn 
hier namelijk drie groepen van mensen: 
zij die het probleem negeerden, zij die 
het probleem aanvaardden maar de 
gevolgen onderschatten, en zij die de 
gevolgen duidelijk voor zich hadden maar 
niet reageerden.

Totdielaatstegroepbehoorikook. Ik 
wist dat je met -voor jou grote- proble
men worstelde. Ik wist ook welke op
lossing je zou kiezen; je hebt het duide
lijk genoeg geformuleerd. De manier 
waarop je het zei was een uitnodiging tot 
reageren, maar toch vroeg je me de 
zakén rustig afte wachten. En ik wachtte 
af. Iets in mij zei dat ik je niet mocht 
tegenhouden. Jij was van dat type 
mensen die zich nooit gelukkig kunnen 
voelen. Ik ook trouwens, en dit gaf ons 
een zekere verbondenheid, en daardoor 
ook zaten we zo vaak op de zelfde golf
lengte. Ik wist dat ik je niet kon helpen- 
niemand kon dat Jou tegenhouden zou 
gelijk gestaan hebben met puur egoïs
me. Het zou enkel mijn geweten gesust 
hebben, maar jij zou daarmee niet ge
holpen geweest zijn. Het was niet de

vertelde me dat het geen zin meer had 
Je voelde je niet gelukkig, en hoe kan je 
nu leven als je steeds weer dat knagend 
gevoel moet onderdrukken? En ik voel
de datje gelijk had, maar ik wilde het niet 
toegeven. Ik moest en zou je tegen
houden. Je zei dat je het op 1 aprü zou 
doen. ‘Dan denkt iedereen dat het een 
grap is’. Ik zie je nog steeds lopen, op 1 
april, op dat baantje naast het huis, je 
handen in de zakken, en mens, wat zag 
je er depressief uit. Je zette alles nog 
eens op een rij$e, en je besefte datje het 
niet moest doen. ‘Niet nu’, zei je, wat ik 
verkeerdelijk begreep als: “Niet 
in deze periode van mijn leven’.
Terwijl jij waarschijnlijk bedoel
de : niet vandaag. Ik was ge
rustgesteld, al was ik verwon
derd dat je niefs meer van je liet 
horen. En dan de klap. We 
zouden juist voor het examen 
van Lis binnengaan, en hoor ik 
iemand vragen : ‘Heb je het 
gehoord, van Hans?" Dit was 
voormij genoeg. Eerst voelde ik 
haat. Niet zozeer tegenover jou 
als tegenover mijzelf. Maar 
daarna, geleidelijk aan, voelde 
ik me kalmer worden en hoorde 
ik als het ware jouw stem die me 
zei te denken aan wat je me 
gezegd had vóór je dood. Het 
zou de beste oplossing zijn, en ik 
moest blij zijn voor jou. Ja, mis
schien we), maar je verliest één 
ding uit het oog, Hansje : even 
zoals jij mensen nodig had, 
hadden anderen jou nodig. Je 
stelde je terecht de vraag: “Wat 
voor nut heb ik op deze we
reld?’, maar bedenk eens wat 
het leven van je vrienden zou 
zijn geweest zonder jouw aan
wezigheid. Ikzelf had jou nodig

om plezante brieven naar Jan te schrij
ven. Om mijn dromen en toekomst
plannen tegen te vertetten. Om je me
deleven als ik zelf down was. Je stelde 
je zelf kwetsbaar op, maar je was tevens 
degene die mij steeds kon opbeuren. 
Maar ach... Wat baten schone woorden 
? Wat heeft het allemaal nog voor zin dit 
alles neer te pennen ? Moet ik niet 
trachten om, zoals je me vroeg, bSj te zijn 
voor jou? Hansje, maar waar je ook bent 
nu, ik weet dat je het verstaat als §c je 
zeg, namens al degenen die je hebben 
gekend: we houden van jou.

Eén van de velen, I.V.

Graag wou ik volgende tekst nog 
aan Hans opdragen :

Je voulais simplement te dire 
que ton visage et ton sourire 
resteront près de moi sur mon chemin.
Te dire que c’était pour de vrai
tout c’qu'on c'est dit, tout c'qu’on a fait
que c’était pas pour de faux, que c’était bien.

Faut surtout jamais regretter
même si ça fait mal c’est gagné
tous ces moments tous ces mêmes matins.
J’vais pas te dire qu'faut pas pleurer
Y’a vraiment pas d’quoi s’en priver
et tout c'qu'on n’a pas loupé, le valait bien.

Peut-être on se retrouvera 
peut-être que peut-être pas 
mais sache qu’ici bas je suis là.
Ça restera comme une lumière 
qui m’tiendra.chaud dans mes hivers 
un petit feu de toi qui s'éteint pas.

Jean-Jacques Goldman.

Werkgroep sociale dimensie

Studieloon
Tijdens het kongres van de vereni

ging van Vlaamse Studenten (W S ) op 
23 en 24 februari jl. te Deinze heeft een 
werkgroep zich gebogen over de sociale 
dimensie van het hoger onderwijs. Deze 
problematiek is nu uiterst aktueel, aan
gezien er na het universitaire dekreet 
van onderwijsminister Coens een soci
aal dekreet zal volgen.

Het uitgangspunt van de werkgroep 
was de vaststelling dat het huidige stel
sel van sociale tegemoetkomingen voor 
de studenten niet die mensen bereikt die 
het het meest nodig hebben, omdat de 
toewijzing van studiebeurzen afhangt van 
de belastingsaangifte van de ouders. De 
werkgroep stelt daarom een studieloon 
dat elke student, afhankelijk van de stu
dierichting, het studiejaar en de instel

ling voor als alternatief. Het geld hiervoor 
moet komen van de huidige budgetten 
voor studiebeurzen, studieleningen, kin
dergeld en de ontkoppeling van de fis- 
kale situatie van de ouders. Werkstu
denten zouden ten hoogste een aanzui
vering van hun inkomen tot dit studieloon 
ontvangen, behalve indien ze minder 
dan 60.000 Bfr. per jaar verdienen.

Op dit ogenblik beschikken de uni
versiteiten over een goede sociale dienst, 
maar in de hogescholen is de situatie 
eerder dramatisch. De werkgroep pleit 
voor de oprichting van regionale sociale 
centra, indien mogelijk door het uit
bouwen van de bestaande universitaire 
sociale sektoren, omdat het financieel 
onhaalbaar is om elke hogeschool (met 
soms slechts een tweehonderdtal stu

denten) een volledige sociale dienst met 
restaurant, huisvesting, sport nfrastruk- 
tuur... te geven. Deze sociale centra 
moeten door de gemeenschap onder
houden worden, hoewel ze natuurlijk vrij 
zijn bijkomende inkomsten te zoeken 
zolang dit niet ten koste van de studen
ten is. In het beheer van deze sociale 
centra moeten alle geledingen verte
genwoordigd zijn met minstens een 
meerderheid voor de studenten.

Deze eisen z|n tijdens het WS-kon- 
gres goedgekeurd onderd de vorm van 
een tiental resoluties, waarin ook aan
dacht is voor het inschrijvingsgeld en de 
problematiek van studenten uit ontwik
kelingslanden.

Koen Lefever, vice-praeses BSG 
Nic van der Martiere, voorzitter 

SoR.
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Column George Bush's dream

En mogelijke 
laateenhoorns
Hallo
Deze week ben ik zo beduusd door de echte grote dichters van het 

verleden (Shiki, Issa, E.E. Cummings, Paul van Ostayen) 
dat het mij niet belieft een artikel te schrijven ter satoriing der mensheid. 

Ik schreef wel een gedicht (als eerbetoon aan Paultje).

De spin
zij begint

zij begint aan een eenzame reis door het land van de dood 
zijwintzij s p i n t  
zij wordt een
(idolen zingen ze naakte vrouwen 
ze zingen hun geest 
en hun geest wordt sterker en

elke geest zingt van lange velden en 
niet willen leren wat ze al niét weten 

en witte draadeekhoorns en HET 
en mogelijke laateenhoorns 
idolen, idolen

zo zingen zacht de naakte vrouwen)
vrouw
geen ander gelijk

zij is nu koorddanser
zij danst op haar eigen draden

maar ais ze onderwijl
spint

dan v
a

I
t  ze

zij weet de draden te beginnen
en zij weet te beminnen de draden

en de dradenkoning
(heel vlugge ogen hebben ze echte mannen 
eo meer scheerschuim dan verdriet 
johannesbroodpitmeel kennen ze onder de naam carobe 
of niet)
En de dradenkoning begint 
waar zijn rechterduim begint 
en eindigt
waar zijn voeten eindigen zo valt hij nooit of hij neemt zijn voeten mee 

zijn haar is donker
een donker de donkerte gelijk 

maar de spin is nog donkerder 
zij is spinnezachtzwart 
zij groeten door tesamen f
(aHe en in Oosteurppese landen nog meer maar jij die echt jij = 
tesamen)
1 hoed af te nemen

van de zovelen 
het land van de dood wordt het land van de hoed 

de eenzame reis doen ze samen in de hoed
zo wint de hoed hij GROMT 

hij doet de koorden ineenkrimpen van schrik 
en doodt de dans die altijd nodig was 

en niet meer is 
de spin
wordt dradenkoningin.
----------------;-------------------------------------------- dag

Uw Paz

THe nEw wOrLd 
dlsoRDer

With the demise of the USSR’s 
communist empire, came Bush's 
“New World Orcter" dream. In his 
dream, Bush envisaged a world 
where he, as President of the most 
powerful nation on earth, would 
control and manipulate world events. 
Hetestedhis power in Panama where 
he ordered his army to arrest the 
president of another country to be 
tried in the USA on drugs charges. 
Noriega is still languishing in deten
tion.

Sadam Hussein stupidly offered 
Bush another chance in which to 
exercise his new found power, the 
power of his dream. He manipulated 
the UN resolutions, (economically) 
blackmailed other nations, and as
sembled what he called the “allies", 
an allusion to the forces that fought 
Hitler. In the meantime, his propa
ganda machine was creating a gi
gantic army out of the feable Iraqi 
forces. They exaggerated its 
strength, size and battle prowess.

Then like an omnipotent god, Bush 
by merely pressing buttons and using 
“invisible" aircraft, he sent laser gui
ded missiles that pulverized Iraq to 
the stone age era. At the same time, 
he called on Iraqis to overthrow their 
leader, a “Hitler", “Dictator", “Lier", 
“Killer”, etc.

The Kurds in north and the Shi’ites 
in the south took up the call. More
over, it looked all too easy because 
the Iraqi army was not expected to 
put a fight : especially after their 
recent routing. The Kurds quickly 
took control of the oil rich Kirkuk, 
while the Shi’ites took over the gari- 
son town of Basra But all this is now 
history, for Sadam’s patched up army 
scattered all resistance, perhaps a 
little of Bush's dream as well.

Perhaps not unexpected, all inter
national attention is focused on the 
plight of the Kurds. Donor agents are 
canvassing for donations of food, 
clothing, medicine, ete., from donor 
countries.

When Bush fold the Iraqis to rebel 
against their leader, he forgot to tell 
them that it is not easy to get rid of a 
dictator, especially without outside 
help. There is no doubt that when the 
Kurds and Shi’ites rebelled, they 
expected help from those who urged 
them on. Such help never came. 
George Bush was out playing golf,

surfing or fishing, the Ayatollah was 
out praying to Allah.

Asked by a CNN reporter why he 
had not ordered the American army 
to help the rebels, Bush retorted that 
there has always been a civil war in 
Iraqi and that the problem of the 
Kurds was an internal matter, and he 
was not going to be suckled into a 
civil war. Besides, that would con
stitute “intervention" under Interna
tional Law. Before taking another 
walk along the beach, Bush added 
that he was not going to let a single 
American soldier's Sfe be endangered 
in a situation that was of no concern 
to the USA.

The Iraqi army, still breathing fire 
from their recent routing at the hands 
of the allies, found an easy scape
goat in the Shi’ites in the south who 
they battered with relative ease. The 
Kurds on the other hand decided to 
put up a fight while awaiting Ameri
can military help. It never came. The 
Iraqi army bombered them with 
everything that had survived Bush’s 
technological warfare : battered ar- 
tillary, rickety tanks, helicopter gun- 
ships, etc.. The Kurds scattered in all 
directions, especially to the frozen 
mountains. Forthe Kurds, the thought 
of heH by freezing was better than 
death by chemical weapons and 
torture. Some of them did not even 
make it, either way.

Jesus wept.

Meanwhile, the French and the 
British decided to do something about 
the Kurds, creating “Safe Havens’ in 
Northern Iraq.

Bush came back from his camp 
still insisting that he never told the 
Kurds to rebel and that the problem 
in Iraq was an internal affair. AH the 
same, he was going to deploy troops 
to “defend" the Kurds against the 
Iraqi army, and to help in humani
tarian duties.

The American soldiers were seen 
setting up tents and distributing food 
to Kurds. At least their humanitarian 
role was evident However, a few 
days later, American soldiers were 
seen disarming Iraqi police, telling 
Iraqi soldiers to move away from 
northern Iraqi, and also setting up 
firing positions. Certainly, that was 
intervention, nevertheless, it should 
be remembered that if the Kurds

hadn't rebelled they wouldn't be in 
the frozen mountains, and that if 
Bush hadn't told Iraqis to overthrow 
Sadam, (perhaps) the Kurds wouldn't 
have rebelled Perhaps if the Kurds 
had received help when they needed 
it, they wouldn't have any need for 
the frozen mountains.

The whole problems comes back 
to Bush s dream. He has now crea
ted a new problem not only for the 
Americans, but also tor the ‘allies’. 
The question is for how long wiH the 
Americans and the “allies’  stay in 
northern Iraqi, and there is no gua
rantee that the Kurds won't turn 
against the Americans and their 
“allies". It happened in Lebanon.

Meanwhile, the Herald Tribune of 
April 30 reports that the drought 
looming over the Horn of Africa is far 
much greater than the devastating 
one in 1984 and 1985. The US 
Committee for Refugees estimate 
that 300,000 Africans will die in the 
next few months months regardless 
of a full scale rescule program. This 
means that more Africans wifl die 
each day than ail the Kurdish refu
gees destined to de during the whole 
of the current emergency.

And then there is the flood <fcas- 
ter in Bangladesh.

Yet all eyes are on the Kurdish 
problem, a problem which should be 
attributed to Bush’s own dream, a 
mish-marshof Fitzgerald’s TheGreat 
Gatsby and Orwell's Animal Farm.

The problem which has befallen 
the Kurds is a direct result of war and 
Bush ’s ideal ota “New World Oder*. 
The problem should not have been 
there in the first place, and aK the 
attention being focused on the Kurds, 
perhaps more out of guilt conscious 
(and conscience) of those concer
ned, should have been dvected at 
naturaSy occuring disasters in Asia 
and Africa.

Felix Banda
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Jobstudent, een risico-vol
Elk jaar weer werken een 100 è

150.000 studenten tijdens de maanden 
juli, augustus en september als job
student. Hun werk varieert van werk in 
de horeca-sektor tot administratieve 
taken of als helpers in grote bedrijven. 
Ondanks de inspanningen van overtieid 
en vakbonden stoot men elk jaar weer op 
mistoestanden allerhande, waar de stu
dent steeds de gedupeerde van is. Vaak 
ligt de oorzaak mede bij de onwetend
heid van de student zelf.

Waar vooral op letten
✓ D e belangrijkste vereiste voor de 

aanvang van een studentenjob is een 
officieel contract. Zwartwerk mag dan 
zoveel interessanter lijken, maar wat als 
je baas weigert te betalen ? Zonder 
contract kun je niet bewijzen dat je voor 
hem gewerkt hebt.

Wat moet er nu zeker in je contract 
staan ?

•Je eigen naam en die van je werk
gever

•Datum van begin en einde van je 
tewerkstelling

•Plaats van tewerkstelling
•Arbeidsduur per dag en per week
•Het loon , of de wijze en basis van 

berekening
•Tijdstip waarop het loon wordt uit

betaald
•De paritaire commissie van de sec

tor in dewelke je tewerkgesteld bent (om 
zo na te kunnen gaan of je wel op zijn 
minst het wettelijk minimumloon ont
vangen hebt.)

Eventueel kan er ook nog een proef
periode in vastgelegd worden en de 
plaats van huisvesting als de werkgever 
zich daartoe verbindt.

Het is belangrijk dat je je contract 
zeker in handen hebt op de dag waarop 
je begint te werken. De sociale inspectie 
moet ten minste 7 dagen na aflopen 
ervan een afschrift krijgen.

✓ In  principe bedraagt een normale 
werkweek 40 uren of 5 dagen van 8 uur 
per dag. In sommige gevallen mag je 9 
tot 10 uur per dag werken, en in de 
horeca mag je, indien je ouder bent dan 
18, tot 11 uur per dag werken.

Indien je overuren presteert, moeten

beroep
deze aan een aantal regels beantwoor
den. Zo is er een maximum van 11 uur 
per dag. Ook moet de sociale inspectie 
op de hoogte gesteld worden en moet er 
een duidelijke reden zijn voor deze 
overuren. Extra uren worden natuurlijk 
extra betaald: 50 % op normale dagen 
(per week gerekend) en 100 % extra op 
zon-en feestdagen. In de horeca geldt 
een glijdend uurrooster, zodat hier de 
regeling pas begint te tellen vanaf het 
41ste uur van de week (indien in je 
contract staat dat je een 40-urenweek 
hebt, natuurlijk).

✓Het interessantste aan jobstudent 
zijn is natuurlijk het loon. Weinigen doen 
het voor iets anders. Ook dit is aan 
regels gebonden en reken er maar op 
dat de misbruiken hier legio zijn. De 
anekdote van de 2 student die verleden 
zomer 12 uur per dag aan 18 fr. per uur 
borden stonden te wassen is misschien 
een erg extreem geval, maar je wordt te 
gemakkelijk te weinig betaald. Het wet
telijk gewaarborgd minimumloon be
draagt (cijfers van 1990): 

leeftijd bedrag
21 jaar 36 145 fr.
20 jaar 33 434 fr.
19 jaar 30 723 fr.
18 jaar 28 012 fr.
17 jaar 25301 fr.
16 jaar 22 590 fr.
Je loon kan natuurlijk gelukkig ook 

hoger liggen, afhankelijk van de sektor of 
je overeenkomst. Op een vakbonds- 
kantoor kan men je meestal wel over de 
juiste cijfers inlichten.

Een stuk van je loon mag in natura 
uitbetaald worden. Indien dit zo is, dan 
mogen de volgende bedragen niet 
overschreden worden: 

ontbijt: 22 fr. 
middagmaal: 44 fr. 
avondmaal: 34 fr. 
overnachting: 30 fr.

Indien je in een systeem met fooien 
zit, gebeurt de verdeling volgens een 
vaste sleutel. Toch heb je steeds recht 
op je gewaarborgd minimumloon, zelfs

als je baas er met de fooien niet raakt 
Dan is hij verplicht de rest zelf bij te 
passen.

Hoe het ook zit, je hebt recht op je 
gewaarborgd minimumloon als je ten 
minste één maand werkt.

✓Als jobstudent betaafje geen so
ciale zekertieid, indien je slechts één 
maand werkt tijdens de zomermaanden. 
In alle andere gevallen wordt ze volgens 
de normen bepaald.

Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat je 
niet kunt ziek worden terwijl je werkt. In 
dat geval moetje zeker je werkgever van 
je afwezigheid verwittigen en binnen de
2 dagen een medisch attest toesturen. 
Wanneer je langer dan 7 dagen ziek 
bent, kan je werkgever je contract ver
breken. Hij moet dan wel je opzegter
mijn betalen, of de periode daarvan die 
je nog had moeten werken.

Als je minstens 1 maand zonder 
onderbreking in de onderneming werkt, 
wordt je loon 7 dagen verder betaald. 
Ben je minder dan 7 dagen ziek, dan 
verlies je je loon van je eerste dag ziekte 
(decarensdag). De periode van 7 dagen 
loonwaarborg begint te lopen vanaf de 
eerste kalenderdag na je carensdag. De 
medische kosten vallen wel op de so
ciale zekerheid van je ouders.

✓Het is ook belangrijk dat je werk
gever je verzekerd heeft tegen arbeids
ongevallen. Hij is hier wettelijk toe ver
plicht. Je kan, wanneer je tot de onge- 
lukkigen behoort natuurlijk, aanspraak 
maken op een vergoeding.

✓Zoals aan alles komt ook aan een 
studentenjob een einde. Daar dit con
tract van beperkte duur is, komt er geen 
vooropzeg bij te pas. Wanneer jij of je 
baas je contract echter eerder willen 
verbreken, dan moet er een vooropzeg 
gepresteerd worden. Indien jij je con
tract verbreekt varieert de periode van 1 
tot 3 dagen naargelang je minder of 
meer dan 1 maand gewerkt hebt. Indien 
je baas je ontslaat, gaat het over 3 tot 7

✓Last but not least zijn er nog de

Oproep tot steun

Griekse
Gewetensbezwaarden

Omdat ze weigeren om militaire dienst 
te doen, worden in Griekenland 420 
gewetensbezwaarden gevangen ge
houden. Ze kregen tot zes jaar gevan
genisstraf. Volgens de rapporten van 
Amnesty International en van een par
lementaire delegatie, die recentter plaats 
een onderzoek instelde, blijkt dat ze op 
onmenselijke wijze behandeld worden 
(dwangarbeid, overbevolkte cellen, 
ziekten).

Andere jongeren zijn omwille van hun

gewetensbezwaar Griekenland ont
vlucht. Er wordt een nieuwe vloed van 
arrestaties verwacht en niets doet ons 
hopen dat vrijlatingen, amnestie of een 
wettelijke erkenning van gewetensbe
zwaarden mag verwacht worden.

Om de Europese publieke opinie, met 
respect voor de rechten van de mens, 
haar stem te laten verheffen en de 
Griekse autoriteiten te dwingen onmid
dellijk een oplossing te vinden voor deze 
gewetensbezwaarden en diegenen die

dreigen het te wordenk, vraagt EBCO 
(het Europees Bureau Gewetensbe
zwaarden) om een groot aantal brief
kaarten naar de Griekse autoriteiten te 
versturen.

In Vlaanderen wordt de kampagne 
gesteund door Burgerdienst voor de 
Jeugd, UCOV en het Forum voor Vre- 
desaktie. Voor meer inlichtingen kunt u 
Sam Biesemans kontakteren (02/
641.23.13), bij wij u ook kaarten kunt 
krijgen.

belastingen. Deze hangen natuurlijk af 
van je inkomen. Indien je minder dan 85 
000 fr. bruto verdient, ben je niet belast
baar en ben je thuis nog ten laste. Ver
dien je tussen 85 '000 en 206 250 fr. 
bruto, dan ben je nog steeds niet be
lastbaar, maar ben je thuis niet meer ten 
laste. Je ouders moet dan meer belas
tingen betalen. Uitkijken dus.

Studiebeurs en studenten- 
jobs

Een aantal studenten leven van stu- 
dentenjobs en hun beurs. Een studie
beurs wordt berekend op het inkomen 
van je gezin. Normaal gezien moet ook 
jouw inkomen hier mee bij worden op
geteld, maar in de praktijk gebeurt dit 
zelden. Je blijft dus steeds je beurs 
houden, zelfs al ben je niet meer ten 
laste.

Werken als jobstudent houdt dus een 
hele reeks risico's in. Met dit minimum 
aan tips kom je echter in een heel wat 
veiliger vaarwater. Als er toch nog iets 
fout loopt, dan kan je best naar de 
jeugddienst van een vakbond stappen. 
Deze kan je steeds helpen met je pro
blemen. Je hoeft geen drempelvrees te 
hebben: jij bent één van de redenen van 
hun bestaan.

Rudi Bettens

S.V.S.
mede

delingen
Met vragen of voorstellen kunt U 

steeds bij één van de S.v.S. afgevaar
digden in de SoR of Raad van Beheer 
terecht.

Waar zijn  ze te bereiken ?
S.v.S. afgevaardigden in de R.v.B.
Yves Goister: P.K.-lokaal (2de ver

dieping K-gebouw).
Anita Lelieur: Campus Oefenplein 99 

of schriftelijk via Sec. Wet.
Filip Moeykens : B.S.G.-lokaal of 

schriftelijk via Sec. E.S.P.
Iris Merveille : Pers-lokaal of schrif

telijk via Sec. L&W.
Jean Marie de Meester : Campus 

Oefenplein 342 of V.R.G.-foyer.
S.v.S. afgevaardigden in de SoR.
Voorzitter SoR: Nic Vander Marliere 

: Bureau SoR-voorzitter/Gebouw Y
Ondervoorzitter: Stefaan Deneweth: 

Bureau SoR-ondervoorzitter/Gebouw Y

Lezersbrief

Geachte 
redactie,

Dit is geen lezersbrief.
Hoogachtend, 

Renaat Margriet.

Deadline 
Moeial 15 : 
15 mei om 

15.00h

Volgende Moeial- 
redaktievergadering: 
woensdag 15 mei 1991 

om 19u00, 
Moeial-lokaal, 

gebouw Y'
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