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Inderdaad, beste luisteraars, DM 

verlaat nu stilaan de embryonale 

fase, en kan af en toe zelfs al eens 

"papa" en "mama" zeggen, alnaarge- 

lang de stemwing.

Niet dat we het eeuwige "Zwijger- 

ekskuus willen hanteren, naar bon, 

we zijn nu toch al «et ne man of 

twintig (waaronder tuurlijk ook van 

vrouwelijke kunne), en mits nog een 

paar weken goodwill komen wij nog 

wel eens met iets leesbaars.

Is dat aantal medewerkers nu vol

doende ? Ween, beste kijkers, dat 

is niet voldoende. We kunnen wel 

al wat beter uit de voeten, «aar 

desalniettemin (pfff) blijft onze 

papiermand dagen onaangeroerd uit

puilen. Kortom : iedereen net Manu

• Ruis/Paul Goossens/Hugo Camps/Piet 

Van Brabant - allures (* schrappen

| wat niet past) zouden we willen zeg

gen : welko«. £n Kom dus nf*t af 

dat u het niet wist, oewaerde land

genoten .

Zoals je ziet is de lay-out deze 

keer gemaakt door mensen zonder 

plakpollen. Iets minder scheef, dit 

alles, en dus een hele vooruitgang, 

al zeggen we het zelf. Als nu de 

inhoud nog navenant wordt hoor ik 

■enig galgebrokje al zeggen. Welnu, 

wijsneuzen, daar wordt aan gewerkt.

Voor hen die het nog niet wisten 

dubbele punt : diegenen onder u, 

beste jongens, meisjes en de rest 

(u ziet, OH is zo volledig mogelijk) 

die deze over twintig jaar histo

rische Moeials ongeschonden thuisbe

zorgd willen krijgen, en aldus zeker 

zijn een exemolaar te bemachtigen, 

kunnen een abonnement voor 15 num

mers nemen tegen de belachelijke 

prijs van 150 fr. (verzendingskos

ten) Een steunabonnement van 500 

fr is natuurlijk ook altijd welkom.

Met uw steun kamaraden, willen wij 

ervoor zorgen dat deze Moeial geen 

Knoeial wordt. In afwachting dus, 

vrienden.

L---------- -------------------------Wij d u s . —

— RECHT7FTTING --------------------------------

De aandachtige lezer heeft misschien 

gemerkt dat op CM nr. 2 als datui 

18 november vermeld wordt. Dit is 

geen vergissing onzentwege. Omdat 

wij nu nog vol goede moed zitten, 

hebben we besloten alle nummers voor 

dit jaar nu reeds te maken. Recente

lijk zijn wij nu bezig het "examen- 

nummer" te maken. Bijdragen hiervoor 

zijn nog steeds welkom. De "Moeials" 

van volgend jaar zullen echter pas 

volgende maand klaar zijn. Waarvoor 

onze excuses.

HET KLEINE ZUSJE: V.UB

S in d s  de o p r i c h t i n g  van 
de V r i j e  U n i v e r s i t e i t  
B r u s s e l  a l s  z e l f s t a n d i g e  
i n s t e l l i n g  i n  h e t  b e g i n  
van de j a r e n  *70 i s  he t  
a a n t a l  s t u d e n t  en h i  e r  
f o r s  toegenom en. H e t 
a a n t a l  n i e u w e - g e n e r a t i e -  
s t u a e n t e n  (NGS) - d i t  
z i j n  s t  ud en t  en d i e  z i  ch 
v o o r  de e e r s t e  k e e r  i n  
een e e r s t e  j a a r  van de  
u n i v e r s i t e i t  hebben i n 
g e s c h r e v e n -  aan de VUS 
i s  s e d e r t d i e n  met  wee r  
dan de h e l f t  g e s t e g e n .  
D i t  i s  h e e l  wat  meer  dan  
h e t  ge m id d e l d e  v o o r  
V la a n d e r e n  ( z o ' n  2 (flo ). 
Z e k e r  een goede zaak  
v o o r  een u n i v e r s i t e i t , 
want  hoe m eer s t u d e n t  e n , 
hoe l i e v e r  n a t u u r l i j k .

Desondanks  r e k r u t e e r t  
de VUB maar  één t i e n d e  
van h e t  t o t a l e  a a n t a l  
Vlaamse NGS, w a a r d o o r  
ze toc h  nog  s t e e d s  h e t  
k l e i n e  z u s j  e b l i j f t  van 
de g r o t e  Vlaamse u n i v e r 
s i t e i t  en .

Niet alleen het aantal NGS aan de 

VUB is in die periode van ruimweg 

twaalf jaar sterk geëvolueerd, maar 

ook aan de samenstelling van deze 

eerstejaarsstudenten is er inmiddels 

heel wat veranderd. Uiteraard is 

het voor de beleidsmensen van een 

universiteit belangrijk te weten 

waar hun studenten elk jaar vandaan 

komen, uit welke regio's, uit welke 

bevolkingsgroepen. Zo werd er vorig 

jaar een rapport opgesteld door Luc 

Van der Plas en onder leiding van 

Raoul Van Esbroeck, over de evolutie 

van de NGS aan de VUB. Hieruit een 

greep in dit artikel.

B rabant op kop 

Meer dan 40% van de NGS aan de VUB 

is afkomstig uit de provincie Bra

bant. Dit betekent dan wel een aan

zienlijke achteruitgang in vergelij

king met het verleden, maar het be

vestigt toch nog steeds de veronder

stelling dat de afstand en de goede 

verbinding ten opzichte van de woon

plaats bij de universiteitskeuze 

primeert. Dit is des te duidelijker 

als we weten dat nog eens een vierde 

van de VUB-NGS afkomstig is uit de 

provincie Antwerpen, en in toenemen

de mate dan nog uit het dichtbijge

legen arrondissement Hechelen.

(vervolq op blz. 5)

RADI0-ST0RY.

Er was eens een Kultuurkaffee. In 

dat KK nu werd de radio gestolen..!! 

Gelukkig voor de uitbaters H n d e n  

ze de radio van het BSG tijdelijk 

in bruikleen krijgen om toch wat 

sfeer in de zaak te brengen.

En nu komt het. Vorige week moest 

de nieuwe radio van het K.K. toeko

men en Johan, de gewetensbezwaarde 

van het BSG, installeerde de radio 

terug in het lokaal. Toen stormde 

ineens de heer Emmerechts binnen, 

woest briesend en roepend dat hij 

helemaal niet akkoord was met dees 

handelswijze van het BSG en dat hij 

eens naar Eric Verrept zou gaan. 

(Meneeeeer, die stouterikken zijn 

weer beeeezig). De mensen die toen 

in het lokaal aanwezig waren, waren 

zeer verbaasd over dit onbeschoft 

optreden zonder dat er, van de kant 

van de heer Emmerechts, ook maar 

gewoon gevraagd w?s wat er «et de 

radio gebeurd was. Zij weigerden 

dan ook de radio terug te geven, 

Mr Emmerechts heeft toen het KK be

hangen met pamfletjes waarop je kon 

lezen dat het de schuld van het 

BSG was dat er geen muziek te horen 

was. (Kijk nu toch wat die stoute 

kindjes gedaan hebben)

's Avonds heeft het BSG beslist de 

radio gewoon terug te zetten tot 

er een nieuwe was. Je kan tenslotte 

de bezoekers van het KK niet straf

fen omdat het diensthoofd onbeleefd 

was !!!

A.C.

laatste berichten : 't KK heeft 

terug een eigen radio.

rdé w a a r h e id — -
Onder deze titel zal vanaf volgende 

keer in elke Moeial een bijdrage 

verschijnen over mensen. Té gek on

derwerp, zal U zeggen, «aar zo zijn 

we nu eenmaal. De bedoeling is tel

kens één persoon iets te laten ver

tellen over zijn/haar leven, in

teresses, ooinies, geldzorgen, g e 

voelens, toekomstplannen. Over Alles 

dus.

De achterliggende idee mag duidelijk 

zijn : wij gaan er van uit dat der

gelijke intervieuws dikwijls meer 

kunnen zeggen dan de meest gesofis

ticeerde enquetes.

Enige beperkingen die we onszelf 

opleggen : de geintervieuwden zullen 

iets te maken hebben net de VUB en 

17 a 27 jaar oud zijn. Anonimiteit 

zal gegarandeerd worden. In het ide

ale geval wordt het resultaat een 

niet aflatende stroom subjectieve 

observaties en emoties. De mens be

staat *!

(Geert D.V. en Frank V.)

BERICHT AAN KANDIDATEN VOOR VERKIE

ZINGEN RAAD VAN BEHEER EN SQR (stu

denten)

Binnen drie weken is het weer zover: 

verkiezingen voor de Raad van Beheer 

en Sociale Raad, op 24 en 25 novem

ber 1983. Nieuwsgierig als we zijn, 

zal ook De Moeial deze verkiezingen 

niet ongemerkt laten voorbijgaan. 

De bedoeling is uit te vissen welke 

de intenties (of eventuele program

ma's) zijn van de kandidaten m.b.t. 

de te voeren studentenpolitiek in 

de RvB en de Sor.

0m dit tijdig te kunnen realiseren 

(voor de publicatie van de volgende 

Moeial) en om op onze speurtocht 

zeker niemand over te slaan, richten 

we een oproep tot de kandidaten 

(zowel autonomen als afgevaardigden 

van groeperingen) om zich bekend 

te maken bij de Moeial.

Gelieve ons te verwittigen nog voor 

het einde van de week in lokaal 

BSG of VO. Verder kontakt zal dan 

worden gelegd. Dank.

PERMANENTIE VAN DE MOEIAL !!!!!!!!

ELKE DAG VAN 12 TOT H u  IN HET LO

KAAL VAN VRIJ ONDERZOEK NAAST HET 

KULTUURKAFFEE.

(tot nader order)

IN DEZE HO eT aT  =  ’ '

De VUB-studenten, waar blijven ze 

vandaan komen? Een doorlichting van 

de studentenpopulatie aan 'het klei

ne zusje VUB', begin op deze blz.

Den doop. De Moeial opent dit nummer 

de polemiek rond deze gevoelige plek 

om zich in het vierde nummer in het 

heetst van de strijd te werpen.

Lees pro en contra op blz. 2.

De Moeial woelt verder in de Dienst 

Huisvesting. Vervolg van vorig num

mer op blz, 4.

Moeilijkheden bij Huisvesting of 

niet, wie er niet terecht kan heeft 

minder geluk. Lees 'student zoekt 

kamer1, blz. 6.

In onze reeks "nuchter blijven", 

alles over de Sociale Raad, hoe het 

werkt (of zou moeten werken), blz7.

•  o  a r\ i\
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KLOOTZAK GESIGNALEERD TE ...

Je hebt ze zeker al zien hangen, 

de affiehkes van "de eeuwige kloot

zak. Er breekt weer een controverse 

door op de Vl!B over "den doop", en 

daarom waren wij er als de kippen 

bij om deze eeuwige klootzak op te 

sporen en hem te vragen zijn mening 

uiteen te zetten. Onderstaande tekst 

is als geheel overqenomen.

=F
"De eeuwige klootzak."

"Toen dit duister figuur zijn af

fiches ging ophangen, kwamen er twee 

verschillende soorten reakties : 

die van de schachten (ik verkies 

het meer neutrale en ook meer res- 

pektvolle woord eerstekands) en die 

van de pro-dopers. Het was moeilijk 

een duidelijke lijn te trekken, en 

dat wil en kan ik ook niet : de voor 

en tegenstanders vind je in elke 

groep terug.

Er kwaaen echter een hoop reakties 

van mensen die vroegen ofdat er een 

kring zou worden opgericht, dus zo 

gezegd, zo gedaan, de eeuwige kloot

zak was een feit. Het opzet van de 

kring blijft die van de eeuwige 

klootzak himself : de niet dopers 

en ook de eerstejaars in het alge

meen een andere dan alleen studenti

koze kring te bieden, zonder daar

voor in de partijpolitieke modder 

terecht te raken. Maar laten we het 

eerst hebben over het punt waar ie

dereen het vandaag over heeft : de 

doop !

Een doop is principieel een vernede

ring. Het is net hetzelfde als een 

persoon die door een groepje omringd 

wordt en er bespot, besmeurd en ver

nederd wordt. Hij is machteloos want 

hij staat alleen ten opzichte van 

een groep. Zijn enige troost bestaat 

erin volgend jaar iemand anders te 

dopen en dus wraak te nemen. De per

soon zelf wordt niet langer als een 

mens beschouwd maar als een spotob- 

jekt zonder gevoelens, angsten, 

frustraties, verlangen en dromen. 

Mant als men hem als een mens ont

ving, (en niet als een idiote 

"schacht") dan doopte men hen niet. 

Trouwens, schachten zijn niet don, 

ze zijn alleen onwetend, onwennig 

en onzelfzeker. Dat is al, maar de 

eerstejaars worden als het ware in 

een minderwaardigheidspositie ge-
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duwd; vanaf de eerste kennismaking 

iet de studentenkringen wordt je 

er al attent op genaakt dat jij de 

dommerik bent en zij de grote wijs

geren, en dat je verondersteld wordt 

van naar hen op te zien, van te 

luisteren en te volgen. Zo wil men 

een hierarchie in stand houden.

Een ander argument is de traditie, 

maar je noet je toch niet als een 

lan schaap laten vernederen, zomaar, 

zonder duidelijke redenen. Enkel 

en alleen omdat het zo hoort en het 

altijd al zo geweest is. 

Verschillende dopen zijn zuiver kra

kend. Ze kraken je persoonlijkheid 

door de intiemste delen van je li

chaam te bespotten. De geslachtsde

len zijn de neest intieme delen van 

het lichaam, je bent er het kwets

baarst. Als een persoon dus naakt 

op een podium noet gaan staan om 

te worden bespot en besmeurd door 

een bende dronken lui dan kan dit 

opzijn zachtst een wrange nasmaak 

hebben. Maar zo breekt men je verzet 

en poogt men je persoonlijkheid te 

breken. Oe enen zullen daar zwaarder 

onder lijden dan de anderen, dat 

hangt van persoon tot persoon af, 

maar je moet wel toegeven dat de 

doop een vernedering kan zijn.

Het laatste argument :s dat de doop 

een vrije keuze is, ja net als de 

verkiezingen, net als de studiekeuze 

maar de keu2 e is niet vrij, ze wordt 

beheerst door de angst om alleen 

te staan, uitgesloten te worden. 

En soms worden die vrije keuzes ge

woon genegeerd (men sluit de hele 

boel af zodat de eerstekands gewoon 

niet weg kunnen). Daarom willen we 

de doop niet zomaar weg, maar willen 

we ze vervangen door een eetavond 

of iets dergelijks, zonder dat dit 

enerzijds vervalt in een kalme doop, 

en anderzijds los, vriendelijk, vlot 

en plezant is. Tijdens die alterna

tieve ontvangst zouden we de hele 

fakulteit uitnodigen, en de "schach- 

tenontvangst" zouden we veranderen 

in een rondleiding door Brussel, 

(waar zijn de kappers, bioscopen, 

platenwinkels...) Vandaar ook deze 

studentenkring : we willen de niet 

dopers een kring aanbieden waar ze 

ook niet alleen staan, en waar ze 

altijd terechtkunnen. “

Tg 1- zover "de eeuwige klootzak", 

die binnenkort uit de anonimiteit 

zal treden.

Zoals gezegd, wij proberen e en beet

je pluralistisch te zijn, en dus 

zetten wij hiertegenover volgend 

artikel "pro-doop11.

POPEN OH OE VUB : EEN POGING TOT 

HISTORIEK.

De "dopen" en de "schachtenontvangs- 

ten" op de VUB hebben hun wortels 

in de analoge aktiviteiten op de 

ULB, gezien de gemeenschappelijke 

oorsprong van de twee vrijzinnige 

universiteiten.

Als, historisch gezien, gemeenschap

pelijk bindniddel kan men een krui

sing vermoeden van :

1. de mondiaal verspreide "studen- 

tendoop" en

2. het typisch ULB-VUB gebonden af

zetten tegen de aan de Kristelijke 

bourgeoismoraal gebonden heilipe 

huisjes.

Om op deze twee elementen nader in 

te gaan :

1) klassieke studentendoop : besta.-, 

uit het opvoeren van een reeks "skec 

ches" door de eerstejaars, waar de 

anciens hun appreciatie (of het ge

brek daarvan) uiten in "geklasch" 

of door boegeroep. Er wordt dus ge

gooid net allerlei door de zaal naar 

het podium om de sketches te dwars

bomen. De kwaliteit van de eerste- 

jaarsgemeenschap wordt gemeten aan 

de nate waarin ze aan de zaal weer

stand kunnen bieden. De "klassieke 

doop" komt nog o.a. voor aan een 

(beperkt) aantal universiteiten in 

Amerika en in Duitsland.

2) typisch VUB-ULB gebonden aspekten 

het antikaloot element aan de VUB 

uit zich voornamelijk op 3 manieren.

- reakties {vroeger vooral, maar 

ook nu) tegen de kerkelijk-anti sexi* 

ele «oraal geuit door : opkonen van 

de mannelijke bestuursleden en 

"schachten" in afwezige of "schok

kende" kledij.

- zingen van tegen de gangbare mor

aal indruisende liederen.

- schandaliseren van kerkelijke sym

bolen (kruis, tiara, bisschopmijter, 

etc.) op het podium door de schach

ten.

Totdaar wat betreft de gemeenschap

pelijke "genesis" van de ULB-VUB 

doop. Sinds de splitsing ULB-VUB 

is deze essentie sterk bewaard ge

bleven op de ULB. Op de VUB is echt

er een degelijke evolutie op gang

Te meten aan bovenstaande artikels 

is het misschien nuttig uit te vin

den hoe de hele doopaffaire ligt 

bij de VUB-bevolking.

Daarom publiceren wij in ons volgend 

nummer "OE GROTE DOOPENQUETE" Deze 

enquete zal deze week en volgende

week afgenomen worden. Dus als u 

een paar ongure individuen op u 

ziet afkomen met een vragenlijst, 

dan weet u waarvoor het is.

We hebben ook al wat 1 ezersbrieven 

binnengekregen, die een beetje voor

uit lroen op dit thema, en die ook 

in het volgende nusmer worden ge

plaatst. Geen paniek dus.

gekomen, die zich de jongste jaren 

schijnt te kristaliseren rond twee 

gegevens :

1) een doop is er in de eerste 

plaats om zich te AMUSEREN. Een doop 

die vervelend is voor de schachten 

en/of voor de zaal wordt afgeschre

ven als een "slechte" doop. Vernede

rende toestanden, tot voor een aan

tal jaren zeer frekwent, worden nu 

afgestraft door de zaal. Een voor

beeld : vier jaar geleden maakte 

ik het nee dat de zaal buiten ging 

toen op een doop de praesis zo idi

oot was aan de kledij van een van 

een schachtin te raken, De schachtin 

in kwestie, 80 kilo zwaar, plaatste 

als orgelpunt een stevige rechtse 

tegen de praesiskaak, en de diskus- 

sie (en de doop) was afgelopen. E n 

kele gefrustreerden daargelaten is 

het niet de gewoonte een "schacht" 

als Neanderthaler te behandelen. 

De folkloristische traditie brengt 

weliswaar een zekere hierarchie mee, 

met de daarbij horende gebruikelijk

heden : een praesis is een praesis, 

een ancien is een ancien, een schach 

is een schacht. Doch eens de aktivi- 

teit voorbij wordt een goede schacht 

die bijdraagt tot de algenene lente, 

meer geapprecieerd dan een ancien, 

die het niet verder brengt dan een 

gebrul van "vuile schacht" en het 

leegzuipen van x aantal pinten. Want 

die zogezegde ancien bewijst sinds 

het verlaten van het Jezuitenkollege 

weinig geleerd te hebben.

Het tweede kristallisatiepunt is 

de participatie van de zaal. Net 

als bij andere studentikoze aktivi- 

teiten-cantus, St.V, etc.- wordt 

het gezeg van de praesis nu nog 

slechts aanvaard zo hij over de nodi 

ge persoonlijkheid beschikt... en 

over de steun van *ijn eerstejaars. 

Een praesis die, op een doop, zowel 

de zaal als "zijn" eigen schachten 

tegen heeft, kan beter opstappen, 

ai amuseert de rest zich soms best. 

Pe tijd van de fascistoide praesis- 

figuur met onbeperkt gezag ligt op 

de VUB lachwekkend ver achter ons. 

Zoiets is ten enentmale onverenig

baar met de typische VUB mentaliteit 

Blijft dan nog de hamvraag : waarom 

zetten sommigen zich zo fanatiek 

af tegen de dopen, waarom blijven 

elk jaar weer de antidoopkampagnes 

uit de grond schieten? Het treurige 

van vele antidoopkampagnes ligt in 

het feit dat ze altijd gevoerd wor 

den door mensen die ofwel niet ged- 

doopt zijn, ofwel door mensen die 

db arrivistische redenen hun kap 

keren. Zo ging enkele jaren geleden 

een notoir pro-praesis van Solvay 

over naar het anti-doop front, nadat 

hijzelf ettelijke dopen organiseerde 

Toevallig viel zijn "kazakdraaierij" 

samen met de start van zijn politie

ke karrière, in een partij die inder 

tijd sterk anti-doop was.

Hag ik terzake iedereen uitnodigen 

zich eerst degelijk te informeren, 

alvorens windnolens aan te vallen, 

en zich grandioos belachelijk te 

maken? Voor informatie kan iedereen 

zich wenden tot mij : Van Schande- 

vijl, Triomflaan 66, 1150 Oudergem.

Nvdr. Stijl en woordkeuze van de 

ondergetekende.___________________________
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HIODAGEN VAN DE POEZIE op de VUB 

Plaats : Y'Kreatieve Ateliers (boven 

Kultuurkaffee)

0QN0ER0A6 10 NOVEMBER RICHARO MINNE 

In het gebouw Y' Kreatieve Ateliers 

van de VUB gebeuren drie volgende 

lezingen.

Op 10 november houdt Prof.Or.D. 

Van Berlaer-Helleaans een lezing 

over Richard Minne. Men mag gerust 

Mevr. Van Berlaer de specialiste 

noemen van deze Gentse dichter. 

Over hem schreef ze het door de 

Vlaamse Academie in 1975 bekroonde 

essai : "De popoëzie van Richard 

Minne in het licht van de ironie". 

Oe gedichten van deze vaak onder

schatte dichter van een klein oevre 

zullen voorgedragen worden door 

de akteur-regisseur-direkteur van 

het teatergezelschap Bent, Jaak 

Vissenaken.

RICHARD MINNE

Vlaams dichter en prozascbrijver 

(Gent 30 nov.1891 -  St.Martens-Latem 

1.7.1965) was een tijdlang ambte

naar, daarna o» gezondheidsredenen 

boer, tenslotte joernalist. Met 

Raymond Herreman, Karei Leroux en 

Maurice Roelants behoorde hij tot 

de oprichters van "Het Fonteintje", 

het centrum van de meer traditionele 

en romantische poëzie in Vlaanderen, 

tegenover "ruimte", als centrum 

van de experimentele en expressio

nistische richting. Niettemin is 

het vers van Minne in vele opzichten 

eigenzinnig en modern : zijn speelse 

fantasie en ironische kritiek hebben 

hem genaakt tot een op zichzelf 

staande figuur, eerder verwant met 

Elschot of Nescio dan met enig dich

ter van zijn generatie in Vlaanderen 

of Holland, al doet hij soms denken 

aan P. Kemp en ook wel aan Greshoff. 

Hars van zelfherhaling, ontgoocheld 

in zijn aanvankelijke geestdrift, 

eerder bereid om verbeten te zwijgen 

dan sentimenteel te klagen, heeft 

Minne zich beperkt tot een dichter

lijk oevre dat even klein is van

--- ZOEKf

Te koop Copiemachine Olivetti Co- 

pia 305; breedte van blad 

tot max.25c« ; alleen los

se bladen, geen boeken, 

kan je copiëren; inlich

tingen : Tel. 02/720.50.88 

post 310, tussen 9-17u, 

vraag naar Henk Sterken.

PiK EENS EEN FILHPJE MEE IN HET 

KULTUURKAFFEE (gratis)

8/11. MURDER van Alfred Hitchcock 

16/11. FORT APACHE van John Ford 

29/11. THE MAGNIFICENT AMBERSONS

FORT APACHE

Regie : John Ford USA 19^*8 

Vertolking :

John Wayne (kapitein Kirby York), 

Henry Fonda ( luitenant-kolonel Owen 

Thursday), Shirley Temple (Phila- 

delphia Thursday).

Scenario

Luitenant-kolonel Thursday komt 

uit Europa aan in Fort Apache, dat 

hij als een ballingschapsoord b e 

schouwt. Zijn strenge opvattingen 

omtrent zijn funktie als bevelhebber 

van de vesting veroorzaken ontredde

ring bij de ruiterij. Even streng 

in zijn privé-leven, verzet hij 

zich tegen de groeiende idylle tus

sen zijn dochter Philadelphia en 

de jonge luitenant 0'Rourke : hoewel 

deze laatste kersvers uit West Point 

komt, stamt hij immers uit een lager 

sociaal midden. In Fort Apache ver

slechtert de toestand echter : de 

Apaches voelen zich door de Aaerika- 

nen bedrogen, ze verlaten hun reser

vaat en trekken naar Mexico. Kapi

tein York wordt ter plaatse gestuurd 

om hen te overtuigen huiswaarts 

te keren. Cochise, hun opperhoofd, 

stemt erin toe te onderhandelen, 

■aar Thursday, die op persoonlijke 

roem belust is, wil zijn stam met 

geweld tegenhouden. In deze nuttelo

ze aanval wordt zijn ruiterij gro

tendeels uitgeroeid en schiet hij 

er zelf het hachje bij in.

HERMAN VAN VEEN

in aud. Q

nov . 183 20u30

ma 7 - di 8 - woe 9 - do 10

Try-out voor Parijs op de VUB.

Internationale show (Ouitse-Franse-

Engelse en Nederlandse show)

200/250 voorverkoop ASLK/VUB

HARRY SACKSIONI

VRIJDAGAVQNOCONCERTEN in het Kuituur 

kaffee

11 nov. R08ERT0

18 nov. RED ZEBRA speelt reggae 

nov. NACHT UND NE8EL

Rocking (with) Roberto

Niet de bekendste -behalve in Brus

sel dan- maar een figuur die zich 

reeds jarenlang op de achtergrond 

van de (Belgische) rock beweegt. 

Een bezield performer dat wel.

Wie een goed geheugen heeft herin

nert zich nog wel een "Follies"- 

aflevering (ja, van Gilles Verlant) 

waar Roberto zijn rock and roll 

door de televisie huiskaraerwaarts 

ramde. "Live" is hij zeker niet 

minder.

Het gevolgde voorbeeld is Gene Vin

cent, daarvan getuigt de versie 

van "Brand New Cadillac", niets 

origineels, maar swingend (kon je 

dat maar van elke groep zeggen!)

Zo weet je meteen waar het bij Ro

berto en groep oa gaat : good old 

time rock and roll, niet meer, niet 

minder. Voor aezelf meer dan rden 

genoeg om op 11 noveaber naar het 

K.K. te gaan.

-------------------- (P.D.M.)---------------

15 nov. in Aud. 0

ROBERTO

Red Zebra. "Doem doet leven"

Een van de betere ooit rock-rally- 

finalisten; saaen met de Brassers 

een tijdlang de trauma-tournee ge

daan wat een der genietbare combina

ties hiet in België opleverde.

Het recente platenwerk wil echter 

licht ontgoochelen, vooral door 

het verliezen van een duidelijke 

lijn in wat de Zebras brengen.

De single "Welcome to the polarclub" 

komt live zeer goed over, maar 

slaat als singlenumraer haast nergens 

op en de elpee "Maquis" ontbreekt 

het aan richting. Als je de verge

lijking maakt met "I can't live 

in a living room", " T .V.-activity" 

of "Bastogne", de mini-elpee, be

grijp je wat ik daarmee bedoel.

Live Red Zebra is bijna altijd van 

goed tot beter, met als voornaamste 

blikvanger de bijna olympische pres

taties van voorman Peter Slabbynck 

die contrasteren met de kille sfeer 

die in sommige numners opbouwen.

Een interessante groep in het K.K. 

de 18° november.

-------------------- (P.D.M.)---------------

omvang als uitstekend van gehalte. 

Het barokka en pathetische van zo

veel poëzie uit Vlaanderen is hem 

volkome vreemd : als éénling terzij

de van de stromingen is hij vaak 

onderschat, maar door zijn eerlijk

heid, eenvoud, bescheidenheid en 

rijke subjectiviteit heeft hij zijn 

werk de kans gegeven op een duurzame 

herkenning ...(G.Stuiveling)

"De wereld is een fluit met zoveel 

monden, en elkeen blaast zijn lied."

KULTUUR - INFO

Elke week op dinsdagnamiddag (11.30 

tot K . O O u ) ,  op de stand van het 

Socio-Cultureel StudentenCentrum 

AGOGIEK, kan je informatie krijgen 

over het Brusselse kulturele leven. 

Tevens kan je er terecht voor ti-

AAN DE DIS BIJ DE RODE PURITEINEN.

Zaterdag 22 oktober ging de aange- 

kondigde "Spaghetti-fuif annex link

se kantus" door in een obscuur \\nVs 

etablissement. Happig ais wij /ijn 

op "linkse dinges", wij present 

dus.

De spaghetti zag er even rechts 

uit als andere spaghetti, alhoewel 

de spaghettisaus (een fijn trekje 

van de A.L.S.] er tot onze ontstel- 

ling rood uitzag. De benieuwheid 

naar de "linkse kantus", naar het 

alternatief voor de rechtse zuippar

tij, hield ons op de been. Je bois, 

donc je suis.

Nu, drie dagen later zitten wij 

ons nog steeds suf te tobben over 

wat nu eigenlijk het "linkse" was 

van deze kantus. Dat er moest be

taald worden voor de zuip? Dat de 

zangertjes grotendeels bebaard waren 

en iets rodere konen hadden dan 

studentikoos verantwoord is? Of 

bleek het linkse uit de teksten, 

die wij toch ook al eens ergens 

eerder gehoord hadden? Of was’tna- 

tuurlijk alle»aal satirisch bedoeld, 

en hadden wij dat weer niet begre

pen?

Als recht(s?)geaard individu pro

beerde ik nog een "Zeven anjers, 

zeven rozen." in mijn eentje, maar 

uit de rode ogen van de anderen 

kon ik opaaken dat dit niet zo ge

wenst was.

Spijtig, dus wijl eweg.

De think-tank van de A.L.S. is 

blijkbaar ook al verschronpeld tot 

biertank, en de kater die ik eraan 

overhield had niks met alkohol te 

maken.

__________________ Piet van Behaband.

ckets aan voorverkoopvoordeelprij2en 

(150,-) van de voorstellingen van 

de Beursschouwburg en voor lidkaar- 

ten van C.J.P. en Jeugd en P l a s t i - ,  

sche Kunst. I

&___________________ 3
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Om duidelijk te zijn : het is niet 

onze bedoeling on met modder te 

spuiten teneinde als student geloof

waardig over te komen (over popula

riteit nog gezwegen dan). Het is 

wel onze bedoeling on feiten zoals 

die zich aan ons voordoen grondig 

na te gaan en de nodige vraagtekens 

te plaatsen. Dat kan niemand die 

in persvrijheid gelooft ons kwalijk 

n emen.

Om een volledige visie te krijgen 

van de situatie zoals die nu is, 

met name op de dienst Huisvesting, 

gingen we de voorzitter van de Sor, 

Erik Verrept, zijn visie van de fei

ten vragen.

DM - Waarschijnlijk hebt u ons arti

kel gelezen over de dienst Huisves

ting. Een reactie ?

EV - Deze zaak handelt dus vooral 

over de opvang van de buitenlandse 

studenten. Fundamenteel is hierbij 

dat vooral de derde-wereld studenten 

die hier meestal koren voor post- 

graduate studies, enorme aanpas

singsproblemen kennen, omdat zij 

de taal niet spreken, de cultuur 

niet kennen, enz. De meeste van deze 

studenten krijgen een beurs van de 

regering van hun land, zoals de ABOS 

beurzen. Die komen neer op 15.000 

fr. per maand, wat enerzijds meer 

is dan voor de Belgische studenten, 

maar waarmee zij anderzijds alle 

kosten «oeten dekken. Oeze ABOS stu

denten zijn financieel niet priori

tair, en komen dus meestal niet In 

aanmerking voor een home, omdat het 

inkomen nog altijd het belangerijk- 

ste toewijzingscriteria is. Zij zijn 

dus verplicht een privé-huisvesting 

te zoeken met alle nodige problemen 

vandien.

De Sor stelt daarom al jaren voor 

een transit-huis in te richten om 

deze studenten op te vangen. Maar 

door het enorm aantal eisen waaraan 

moet voldaan worden, is de kostprijs 

hiervan exorbitant hoog. De Sor 

stelt al 2 jaar 700.000 fr. ter b e 

schikking hiervoor, en heeft ge

vraagd aan de academische overheid 

om ook de helft bij te dragen, maar 

van die kant is er nooit geld vrij

gegeven, en de hele zaak is een b e e 

tje in het water gevallen.

Maar dat transit-huis is niet verlo

ren, het blijft in onderzoek. Onder

tussen hebben we bijvoorbeeld een 

jobstudent aangesteld die in de va

kantiemaanden de buitenlandse stu

denten moet opvangen.

Uiteindelijk ligt het probleem bij 

de regering.

Moesten er genoeg kamers beschikbaar 

zijn, was het probleem van de bui

tenlandse studenten onbestaande.

DM - Willy Emmerechts speelt de bal 

door naar de Raad van Beheer, en 

die wordt nu weer doorgespeeld naar 

de regering. Iemand moet toch zijn 

verantwoordelijkheid nemen ?

EV - Akkoord, maar we hebben gewoon 

niet genoeg middelen: begin dit jaar 

hebben we een aanvraag gedaan bij 

minister Coens om nieuwe kamers te 

mogen bouwen ten einde deze proble

men volledig op te lossen, maar dit 

wordt aan de VUB NIET TOEGESTAAN, 

terwijl bijvoorbeeld de KUIAK wel 

toestemming heeft gekregen. Dit is 

een willekeurige politieke beslis

sing ! 0e katholieke instellingen 

worden hier bevoordeeld.

Ten tweede is het zo dat sinds 1 

alle sociale investeringen VOLLEDIG 

moeten worden terugbetaald, terwijl 

dit voor de academische investerin

gen niet het geval is. Een jonge 

universiteit zoals de VUB die is 

beginnen te bouwen na '72 is hier- 

volledig benadeeld, en daarom ijvert 

de VUB ervoor om deze discriminatie- 

wet op te doen heffen.

DM - Een directe vraag nu : kan Wil

ly Emmerechts is dit geval iets te 

laste gelegd worden ?

EV - Luister, men is deze zaak aan 

het controleren. Die controle, de 

check-up, gebeurt trouwens elk jaar, 

juist om erop toe te zien dat de 

toewijzingscriteria, die door de 

Sor elk jaar worden aangepast en 

goedgekeurd, STRIKT toegepast wor

den .

Feitelijk kan men hem niets ten las

te leggen, of duidelijker : niets 

effectiefs. Willy Emmerechts wordt 

geconfronteerd met reële toestanden 

die soms moeilijker liggen dan op 

papier voorzien. Voor elke onvoor

ziene situatie moet een oplossing 

gezocht worden. Integendeel dus, 

willy Emmerechts moet zich waarmaken 

in de praktijk, en mijns inziens 

dat hij dat op een goede manier.

Het is een traditie dat er in stu- 

dentenmiddens een traditie bestaat 

om geruchten te verspreiden, meestal 

door ontgoochelde studenten. Deze 

geruchten zijn het gevolg dat men 

zich niet steeds bewust is van de 

de feiten en van de geest ' an de 

situatie. Let wel : fouten maken 

is nenselijk in een massaoroanisatie 

zoals de dienst Huisvesting, maar 

het is mijn persoonlijke overtuiging 

dat er geen bewuste fouten worden 

gemaakt.

Tot zover dit intervieuw met Frik 

Verrept.

Ik wil er dit aan toevoegen. Fouten 

hoeven niet altijd bewust gemaakt 

worden, akkoord, maar de onbewuste 

fouten brengen evenzeer de geloof

waardigheid in gedrang. Het is daar

om noodzakelijk, zeker in een massa- 

organisatie als de dienst Huisves

ting, om zoveel mogelijk externe 

controle mogelijk te maken, en de 

geruchten ook te onderzoeken. Onze 

informant van vorig artikel, Jurgen 

Blommaert, is voorzitter van de b e 

wonerscommissie Nieuwelaan, en heeft 

drie maanden op de dienst Huisves

ting gewerkt. Hij is daarom goed 

geplaatst o» zich een oordeel te 

vormen over deze materie. Wij verwa- 

vormen over deze materie. Het is 

daarom verstandig zijn uiteenzetting 

serieus te nemen, en het onderzoek 

gaande te houden. Wij onthouden ons 

van een oordeel, maar het is ons 

inzien de plicht van een geloofwaar

dig studentenblad om deze zaak van 

nabij te volgen, zoals een goede 

waakhond betaamt. Zoals gezegd, wij 

mogen niet met modder gooien, maar 

we mogen wêl de modder van de ruiten 

proberen te schrapen, en noeten daar 

ook consequent in zijn. De VUB moet 

zijn status van glazen huis waarma

ken, en daar willen wij het onze 

toe bijdragen. Om een leuk cliché 

te gebruiken we houden jullie op 

de hoogte.

WORDT VERVOLGO
TVD

En gezellig dat het was ! |i0

Een willekeurige zaterdagavond. Het 

kan niet altijd Muntschouwburg zijn, 

en ik besluit mezelf te vergasten 

op een bezoek aan een andere kul- 

tuurterapel : het Astridpark. Op het 

programma, 2 oals wij dat in voetbal- 

jargon zeggen : een voetbaêwed 

strijd, niets aan de hand, tot op 

het ogenblik dat een Standard-speler 

meent zijn ploeg op voorsprong te 

noeten schieten. Ontzetting bij dat 

deel van de Anderlecht-aanhang dat 

zichzelf met het epitheton "Kop" 

bedacht heeft. Van enig "hoofd" is 

in dit gezelschap inderdaad geen 

spoor te bekennen, "liègeois, putois 

va te faire enculer!" schalt voor

noemde meute. Als Brusselaar besluit 

ik dit verbluffende brokje poëzie 

niet als een persoonlijke aanval 

te beschouwen. Plots stoot een com

mando van vijf pubers door naar dat 

deel van de staantribune dat bevolkt

4 > ___________________________________________

wordt door lauwe, zeg maar humane 

paarswitte supporters en idem Luike

naars. De vijf "harden", waaronder 

één "skinet" zoals hij zichzelf op 

zijn vestje omschrijft, ademen over

dreven hard uit in een vertwijfelde 

poging om een stout aroma van bier, 

sigaretten en wilde meiden te sugge

reren. Persoonlijk meen ik enkel 

hamburgers en tandbeugeltjes te ont

waren. De ketchup-resten in hun 

knullige poging tot snor versterken 

mij in mijn opinie. De indicatie

stelling van dat beetje gewas onder 

hun neus ? Om hun viriliteit zwart 

op wit of zwart op bruin, al naarge

lang ze al dan niet met papa en mama 

naar Spanje op vakantie geweest zijn 

te bewijzen ? De mogelijkheid dat 

het hier gaat om een poging de loka

le politiemacht te behagen, verdient 

echter ook overweging. Het spiegel- 

effekt, niet waar ?

Hoe dan ook, onze vijf protagonisten 

stoten rauwe kreten uit. "Fight 

klinkt het, in een taaltje dat moet 

doorgaan voor street-credible En

gels. Hardhandig duwen zij iedereen 

die kleiner is dan zijzelf opzij. 

Naast nij oppert een vader met kind 

dat hij ze allemaal wel eens zou..., 

maar hij moet op zijne kleine letten 

hé. Ik suggereer dat ik de bang o 

gende kleine wel even onder mijn 

hoede wil nemen, maar onze kracht

patser reageert niet. 0e macho-hou- 

ding van de uitgerukte "Kop" heeft 

onderwijl plaats gemaakt voor doel

loos in kringetjes rondslenteren. 

Hun potsierlijk vertoon wordt immers 

door iedereen feestelijk genegeerd 

zodat de paarswitte hoop ellende 

zich onsterfelijk belachelijk maakt. 

Ten slotte druipen ze domweg af en 

haasten ze zich het stadion uit. 

Waarschijnlijk moeten ze voor tien 

uur thuis zijn van hun mammie.

Zielig maar toch leuk, z o’n potje 

zichzelf publiekelijk te kakken zet

ten, vindt u ook niet ?

(gdv)

6 FESTIVAL VAN DE~ 

IMMIGRANT

Tijdens het voorbije jaar werden 

de verworven rechten van de immigran

ten op een brutale manier aangeval

len. Gedekt door de ekonomische kri- 

sis, die een qoede voedingsbodem 

lijkt te zijn voor haat en repressie 

tegenover minderheden, zijn een paar 

Brusselse burgemeesters, en later 

de minister van justitie Jean Gol, 

in de aanval gegaan tegen het wette

lijk verblijfsrecht van de immigrant. 

Aanvallen op r echt van gezinshereni

ging, op het inschrijvingsrecht in 

gemeenten, het weigeren van arbeids

vergunning, enzovoort, het zijn al

lemaal pogingen om de klok 10 jaar 

terug te draaien. In bepaalde gemeen

tes heerst er een ongelooflijke ad

ministratieve willekeur. Heel wat 

immigranten worden in de illegali

teit gedreven, omdat men weigert 

in te schrijven in de bevolkingsre

gisters. Van het "statuut van de 

immigrant", dat het recht op v e r 

blijf en arbeid waarborgt, zal bin

nenkort niet veel meer overblijven, 

als we niet dringend protesteren 

tegen deze gang van z a k e n 1 Sommige 

politici spelen in op een latente 

vreemdelingenhaat om stemmen te win

nen. De regering wil via naturalisa

tie van alle immigranten Belgen m a 

ken, alsof dat de enige manier zou 

zijn om hen te integreren in onze 

samenleving. In deze krisisperiode 

wordt er voortdurend getornd aan 

de verworvenheden van de arbeiders

klasse. Belgische en buitenlandse 

arbeiders werken samen en hebben 

dezelfde belangen te verdedigen! 

Daarom moeten we samen vechten voor 

een multi-kulturele samenleving met 

gelijke kansen voor ieder. We mogen 

niet toelaten dat het racisme ons 

verdeelt. Verblijfszekerheid, gelij

ke sociale en politieke rechten zou

den vanzelfsprekend moeten zijn. 

Zoals elk jaar moet ook dit 6de Fes

tival van de Immigrant een sukses 

worden en de uiting zijn van onze 

internationale solidariteit en strijd

baarheid .

Op het programma : zaterdag 5 novem

ber vanaf 12u. in de Antwerpse Han

delsbeurs ; internationaal restau

rant ; Belgikal ; Egalité ; Tie Orie. 

Vanaf H u . :  kinderprograraraa-video 

en infobeurs. Vanaf 16u. o.a. El 

Mozahama ; Cirta ; Wannes Van de 

Velde met Flaienco ; El Kholoud ; 

Poltova. Voor meer inlichtingen kan 

u K.I.S. opbellen 03/2390608.

W.V.
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b e l a n g r i j k  B E R I C H T  ’

De nensen die onlangs bij Vrij O n 

derzoek zijn konen i n f o m e r e n  naar 

een bepaalde brochure kunnen o p  bei

de oren slapen. Oe bepaalde brochure 

is gratis beschikbaar voor leden 

van de Studiekring. Een enige gede

genheid om lid te worden voor 50fr.

DE B O E K W I N K E L  V A N  V R I J  O N 

D E R Z O E K  I S  T E R U G  O P E N ,

Zouden wij in alle bescheidenheid 

willen zeggen. Een greepje uit ons 

aanbod :

Veiligheid en alternatieve defensie: 

de idee van sociale verdediging 

van G.Geeraerts en P.Stouthuysen, 

uitgegeven bij IOT, 295fr.

Vrede en alternatieve defensie, 

10 benaderingen» juist verschenen 

bij EPO, ook 295f r .

"oor de rest zijn er nog een boel 

dingen gratis voor onze talrijke 

leden. Wat u niet in de etalage ziet 

kan altijd worden besteld. Open tij

dens de permanenties {die hangen 

uit aan de deur).

staking 8 nov.
OM HET PARLEMENTAIR DEBAT OVER 

KERNWAPENS OP 8 NOVEMBER KRACHT 

BIJ TE ZETTEN, ORGANISEREN DIVERSE 

STUOIEKRINGEN OP DE RUG, KUL £ VUB 

EEN SCHOKSTAKING.

'S NAMIDDAGS WORDT SAMEN EEN GEWELD

LOZE AKTIE IN BRUSSEL-CENTRUH GEOR

GANISEERD.

STUDENTEN VAN DE RUG e KUL KOMEN 

ONS HIERBIJ HELPEN.

RUG,KUL &VUB

WIJ PUBLICEREN IN OEZE "GAZET" GEEN ARTIKELS TEGEN OOOP, HOOGSTENS STRIPS !

DE REDACTIE.ANIMAL FARM O f t s  6 C H 4 C H T 6 * lö »4 v rtÜ $ S f

U j J *  INDCM
WOCU' é 6*y.*0* •yĉ Lt

to ** nr» i  f. . « * * * #

NIEUWS VAN STUDIEKRING

VR IJ  ONDERZOEK.
Op donderdag 10 november organiseert 

Studiekring Vrij CNderzoek een be

zoek aan de NATO te Evere. De af

spraak is oa 8u30 bij het lokaal 

van V.0. Om lOu. worden we te Evere 

verwacht. We hopen een 5-tal auto's 

te vinden om de verplaatsing te ma

ken. Anders gaan we waar met de tra* 

Als u dus mee wil en een wagen hebt, 

kom dan vlug langs. Op het programma: 

films, voordrachten, koffiepauzes, 

'rondleiding', middagmaal, mogelijk

heid tot afvuren kruisraket, enz. 

Het einde is voorzien rond 15u. Er

kunnen nog een 25-tal mensen mee, 

haast jullie. Tnschrijven oo het 

lokaal van Vrij Onderzoek of bij 

de buroleden. Prijs 100 fr. voor 

leden, 150 fr. voor niet-leden, er

bij inbegrepen is naaltijd en ver

voer .

P.S. langs deze weg waken we nog 

wat reklame voor onze 'offsetdrukke

r i j 1 (specialiteit panfletten en 

vouwfolders) en willen we nensen 

met ideeën (die zitten meestal in 

eerste kan.) of mensen die zich v e r 

velen op de VUB oproepen met ons 

m«e te werken. Neem vrijblijvend 

kont.akt op'

__ het kleine *“ *** suite
In de overige provincies is het 

vooral Oost-Vlaanderen die relatief 

de zwakste aangroei kent, wat in 

de eerste plaats te wijten is aan 

de sterke concurrentie van de Rijks

universiteit van Gent. Dit geldt 

eveneens, zij het in nindere «ate, 

voor West-Vlaanderen (beter gesite- 

eerd t.o.v. de RUG) en voor Limburg, 

die toch ook haar eigen universitai

re instelling heeft. Kont daarbij 

natuurlijk nog de aantrekkingskracht 

over heel het land van de Katholieke 

Universiteit van Leuven. Het is ui

teraard duidelijk dat de uitbouw 

van de universitaire huisvestings- 

faciliteiten een belangrijke rol 

speelt bij het rekruteren van stu

denten uit verder afgelegen provin

cies.

Vooral uit het officieel onderwijs 

^ a s t  de belangrijke geografische 

faktoren spelen toch ook de onder- 

wijsnetten een rol bij de universi- 

teitskeuze. Er blijft nog steeds 

een duidelijk overwicht bestaan van 

studenten uit het- officieel onder

wijs t.o.v. die uit het vrij onder

wijs -respektievelijk 65% t.o.v. 

35%. Wel is er de laatste jaren weer 

een lichte evolutie merkbaar naar 

een neer evenwichtige verdeling tus

sen beide onderwijsnetten. Nochtans 

variëren de gegevens per faculteit 

enorm. Zo vertonen de faculteiten 

Economische, Sociale en Politieke 

Wetenschappen, Wetenschappen en G e 

neeskunde Z Farmacie een groter 

evenwicht met een gemiddelde verde

ling van 55-45%. Daarentegen vinden 

we in de Letteren en Wijsbegeerte, 

Toegepaste Wetenschappen en het Hi- 

lok de tegenovergestelde tendens 

aet een 70-30% tot 80-20% verhou

ding. Van dit patroon wordt evenwel 

sterk afgeweken in richtingen zoals 

informatica, welke lange tijd een 

onopolie had voor Vlaanderen, en 

connunicatiewetenschap, de enige 

instelling in Vlaanderen met een 

volledig onafhankelijke structuur. 

Deze specifieke richtingen recrute- 

ren overwegend NGS uit het vrij on

derwijs, een bewijs dat voor velen 

studiekeuze overweegt t.o.v. bijv. 

levensbeschouwlijke criteria.

Vooral meer meisjes

Een wel opmerkelijke vaststelling 

is dat de toenane van het aantal 

studenten aan de Vlaamse universi

teiten haast uitsluitend te wijten 

I» aan de toename van het aantal 

vrouwelijke NGS. Zo groeien we in 

Vlaanderen naar een meer evenwichti

ge verhouding wat het geslacht van 

de studenten betreft. De VUB blijft 

echter net haar ongeveer 60-40% ver

houding {respectievelijk jongens- 

meisjes) een weinig onder het gemid

delde voor Vlaanderen. Dit is vooral 

te wijten aan de relatief sterke 

toenane van het aantal mannelijke 

studenten aan de VUB.

Wel dient hier opgenerkt te worden 

dat de sterke toenane van het aantal 

vrouwelijke NGS zich niet in elke 

richting evenredig voltrekt. De evo

lutie op dit vlak wijst duidelijk 

uit dat het aantal meisjesstudenten 

vooral stijgt in de zgn. "zachte 

richtingen", die uitnonden op een 

beroep in het onderwijs of in de 

verzorgingssektor. Het aantal jong-

k-L-

ensstudenten daarentegen neent voor

al toe in die richtingen die voor

bereiden op technische en meer pres

tigieuze beroepen. Zo is bijv. de 

Psychologie en Opvoedkunde net haast 

70% neisjesstudenten "de meest vrou

welijke faculteit" en de Toegepaste 

Wetenschappen, met een vrouwelijk 

aandeel van nauwelijks 5% "de meest 

mannelijke (en ook neest technische) 

faculteit".

Beurzen

Deze onevenredige verdeling over 

de verschillende faculteiten geldt 

ook voor het aantal beursstudenten. 

Deze verdeling hangt voor een groot 

stuk samen net de socio-economische 

samenstelling van de studentenbevol- 

king. Studenten uit hogere socio- 

professionele kategorieen kiezen 

inderdaad geiakkelijker voor de tra

ditionele richtingen die leiden tot 

zelfstandige beroepen zoals advo- 

kaat, notaris, dokter... Zo zijn 

de rechten en de geneeskunde facul

teiten met een relatief klein per

centage beursstudenten en heeft de 

faculteit psychologie en opvoedkun

de duidelijk neer beursstudenten 

dan gemiddeld.

Bovendien zijn er bij de beursstu

denten ook duidelijk regionale ver

schillen : hoe verder de provincie 

van de VUB verwijderd is, hoe minder 

beursstudenten uit deze regio's af

komstig zijn. Een beursstudent zal 

dus eerder een instelling dicht bij 

zijn woonplaats kiezen en die boven

dien goed bereikbaar is met het 

openbaar vervoer. Deze faktoren spe

len weliswaar voor alle studenten, 

naar wegen zwaarder door voor beurs

studenten, gezien hun beperVtere 

financiële middelen. Zij zullen d a n  

ook niet vreend zijn aan het feit 

dat de VUB net zijn ruinweg 20% 

beursstudenten blijft onder het ge- 

niddelde voor Vlaanderen van bijna 

30%.

Wat in de toekomst?

Het aantal studenten aan de Bel

gische universiteiten, en vooral 

dan aan de VUB, gaat nog steeds in 

stijgende lijn. Toch is het zeer 

de vraag of deze evolutie zich zal 

blijven doorzetten. Een aantal ex

terne faktoren wijzen er inmers op 

dat dit aantal in de loop van de 

volgende jaren vernoedelijk sterk 

zal verninderen. Er is niet alleen 

de demografische evolutie van de 

bevolking, waardoor het aantal afge

studeerden van het hoger secundair 

onderwijs zal dalen, naar ook de 

economische crisis laat zich hier 

gevoelen. Hierdoor verhoogt de fi

nanciële drenpel voor universitaire 

studies en werkt de hoge werkeloos

heidsgraad rennend op de notivering 

om studies van langere duur aan te 

vatten. Anderzijds draagt de econo

mische crisis er wel toe bij dat 

steeds meer studenten, na het beëin

digen van hun studiecyclus, nog een 

totaal nieuwe studierichting aanvat

ten. Op die nanier ontsnappen ze 

aan de werkeloosheid en verhogen 

ze hun waarde op de arbeidsnarkt.

In ieder geval lijkt het onontkoom

baar dat de studentenpopulatie bin

nen afzienbare tijd zal afnenen, 

of toch minstens stagneren. De uni

versiteiten dienen dan ook net dit 

gegeven nu al terdege rekening te 

houden, zodat een kwantitatieve af

name niet moet leiden tot een kwa

litatieve afbraak van het onderwijs.

G.Y
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Retreffende de in Open Tribune ver

schenen brief van de M.l.B. «et be

trekking tot de alternatieve defen

sie wil ik volgende bedenking maken 

Het is inderdaad zo-en ik hoop dat 

dat voor iedereen duidelijk is-dat 

we noeten streven naar een alterna

tieve defensie. De huidige defensie

politiek is enerzijds helemaal niet 

defensief, erg duur, en volledig 

onbruikbaar,- tenzij door een kleine 

elite van specialisten - f en ander

zijds leidt zij tot een eindeloze, 

waanzinnige eskalatie van bewapening 

Tot zover ben ik het eens met MLB. 

Waar zij echter stellen, dat wij 

moeten overgaan tot een algehele 

mobilisatie van de bevolking, en 

de ontwikkeling van een volksverzet 

vraag ik mij met angst in hart af 

waarheen dat leidt in onze huidige 

maatschappij. Het moet voor ieder 

rationeel denkend mens duidelijk 

zijn dat dit onmogelijk is zonder 

eerst te streven naar een algehele 

mentaliteitsverandering, waarbij 

men maatschappelijke belangen belang 

rijker gaat achten dan bekrompen 

persoonlijke voordelen. Anders koaen 

we onvermijdelijk tot een situatie 

zoals die zich gedurende WO II heeft 

voorgedaan, waarbij grote delen van 

de bevolking zich schuldig gaan 

maken aan kollaboratie, en waarbij 

interne geschillen zwaarder gaan 

doorwegen dan de oorspronkelijke 

geschillen.

Een ander kritiek punt in de stel

ling van HLS is de eis voor burger

bescherming. Los van het feit of 

een wereldoorlog al dan niet over- 

leefbaar is, heeft de installatie 

van atoomschuilkelders een omgekeerd 

effekt. Elke atoomschuilkelder maakt 

het overleven van een eventueel nu- 

kleair konflikt meer mogelijk en 

brengt de oorlog dichterbij.

Enkel een "onbeheersde", essentiele 

levensangst, de zekerheid dat een 

eventueel konflikt onvermijdelijk 

ontaardt in een massale slachtpartij 

duidt op het waanzinnige, op het 

absurde van de bewapeningswedloop. 

De eventuele uitmoording van de bur

gerbevolking is één van de sterkste 

argumenten, zij het emotioneel , van 

de vredesbeweging, een argument dat 

men dan ook niet uit handen mag ge

ven door het konstrueren van atoom

schui lkelders die enkel een misera

bel, mensonwaardig leven laten. *?.

IPRIVE-KAMERS TE HUUR : BRUSSEL isj_______________________________________________________

(TE) DUUR.

In  studentenland Brussel rm.p- men een k re e t van opluchting slaken 
a ls  men u itverko ren  is  om een unief'iam er te  bezetten  voor 10 
imanden. Dan moet men irrmers n ie t  de zolen onder de schoenen 
vandaan lopen om een "romnelkot aan w o e k e rrijs "  te  huren.

STUDENT
ZOEKT
KAMER

Koten in de letterlijke zin van

het woord.

Oe huidige situatie van privé-kamers 

in Brussel is op zijn zachtst gezegd 

bedroevend. De kamers zijn vooreerst 

soms in nogal erbarrml i jke staat. 

De student moet in een zogenaamde 

"polyvalente ruimte" leven, waarbij 

de kookplaat bij wijze van spreken 

achter het opklapbed dient gezocht. 

Een andere mogelijkheid is natuur

lijk alle dagen de 8 of meer trap- 

reeksen te verwerken om je kruipgat 

met zicht op de wolken te bereiken. 

Er bestaan zowaar mindere redenen 

om lessen te brossen.

Ondergetekende zag ooit zelfs een 

kamer te huur met alle denkbare stu- 

dentenlukse zoals ijskast, gasfor

nuis met oven, stortbad... het enige 

nadeel was dat deze kamer geen raam 

naar de buitenwereld bevatte en zo

doende geen verluchting (toch een 

elementair aspekt). Het misdadige 

was dan nog de gasverwarming. Een 

ware gasbom dus.

Brussel - duur.

Het wat geluk en zin voor opoffering 

kan nen dus wel iets betaalbaars 

aan de haak slagen. Betaalbaar is 

dan wel een gemiddelde van 4 500 

franken voor een ietwat degelijk 

bewoonbare kamer. Brussel zou Brus

sel niet zijn als het niet duurder 

was dan elders. Uit een artikelen

reeks "student zoekt kamer"1 van be

gin juli 1983 in Het Nieuwsblad 

blijkt dat deze prijs gemiddeld

1 000 fr. hoger ligt dan een gelijk

waardige privékamer in de andere 

universiteitsteden.

De redenen hiervoor zijn niet ver 

te zoeken. Vooreerst heerst er over

al een prijzenanarchie, dwz. de ver

huurder bepaalt zelf de huurprijs 

wat door de geldzuchtige kotbazen 

duchtig wordt uitgebuit. Een zeer 

belangrijke bijgedachte, die voorna

melijk voor brussel geldt, is de 

wetenschap dat de aanvraag voor un- 

iefkamers groter is dan het aanbod 

Zodoende kan de privé-verhuurder 

rustig afwachten. Hij weet zo goed

als zeker dat zijn kamers toch ge

huurd zullen worden aan welke prijs 

dan ook. Studenten worden inmers 

zenuwachtig als ze niet direkt een 

plekje kunnen bemachtigen en gaan 

dan in het wilde weg iets huren, 

veelal aan een hogere huurprijs dan 

dat ze er werkelijk aan wilden be

steden. De verhuurder heeft natuur

lijk niets liever. De dure huurprij

zen zullen waarschijnlijk ook inge

geven zijn door de hoofstadallures 

en de mondainiteit van onze kampus- 

buurt. Hen huurt immers in BRUSSEL, 

verdere uitleg (over omgeving...) 

laat men liefst achterwege, want 

dan zouden de verhuurders geld moet

en géven aan de huurders.

Kamerlijst(en)

Aan de grootste excessen wil de huis- 

vestingsdienst evenwel paal en perk 

stellen door een lijst van privéka- 

mers. Echter als men de huidige ka- 

merlijst bestudeerd, ontdekt men 

welgeteld 28 verschillende adressen 

en 108 kamers waar men terecht kan. 

Daarvan liggen amper 17 kamers (of 

8 adressen) onder de 4 000 fr. grens. 

Daardoor ontstaat dan een ware 

stormloop om als eerste de lijst 

(en een kamer) vast te krijgen op 

de dag van de uitgave van de kamer- 

lijst. Vorig jaar had men nog een 

veel ruiisere keuze. De voklaring 

voor de verslechterde toestand hoor

de ik uit de mond van een babbel- 

grage kotmadam. Zij beweerde dat 

de namen en de adressen van de ver

huurders op de VUB-kamerlijst snel 

werden en worden opgezocht door de 

belastingsdienst van de stad Brussel 

Ook moet de verhuurder aan bepaalde 

voorwaarden (o.a. kontrakt, brand

verzekering. . . ) voldoen om op de 

VUB-kamerlijst te mogen staan. Ge

volg is : vele verhuurders bedanken 

voor zo'n lijst en verhuren via los

se aankondigingen voor het raam, 

aan de krantewinkels... Ander gevolg 

is dat sommige verhuurders enkele 

(bv. 2 of 3) kamers te huur vermel

den op de lijst, terwijl blijkt dat 

gans het huis te huur is of dat ze 

verschillende huizen beschikbaar 

hebben voor studenten. Een andere 

oorzaak van de dunne VU8-kamerlijst 

ligt mede in het feit dat nog steedS 

verhuurders botweg buitenlandse stu

denten een kamer durven weigeren. 

Zulke ongeoorloofde praktijken pro

beerde de huisvestingsdienst op te 

vangen door aparte lijsten samen 

te stellen. Wat eigenlijk een apart- 

heidsplaaster oo een houten been 

is.

Situatie elders.

In verband met de kamermaterie lijkt 

Brussel het zwaarst getroffen. Uit 

de reeds aangehaalde artikelenreeks 

van Het Nieuwsblad ("Student zoekt 

kamer”) blijkt dat de andere univer

siteiten niet met zo’n grote proble

men te kampen hebben. Leuven en Gent 

hebben de traditie mee van studenten 

steden te zijn. Zelfs in die mate 

dat vele studenten de uniefkamers 

wiegeren en liever privékoten zoeken 

omdat dit meer mogelijkheden geeft 

en zelfs helemaal niet veel duurder 

is. In Antwerpen zorgt men voor ge

noeg kamers in eigen homes en verder 

net zoals ook in Limburg voor kamers 

in de buurt of de stad.

Algemene trends.

Goedkoop wonen

De belangrijkste algemene trend is 

dat iedereen naar goedkoper wonen/ 

studeren zoekt- Studenten gaan pro

beren samen een klein huisje of een 

verdieping te huren om alzo de kos

ten te delen en de kaoerinflatie 

tegen te gaan.(Zelfs dat valt in 

Brussel en vrl. kampus Etterbeek 

niet mee). Voor Gent en Leuven bete

kent dat kleine huisjes met meestal 

zeer weinig konfort en gemeenschaps

huizen "in" zijn. Inventieve studen

ten vinden steeds wel een middel 

om dit gezellig te maken.

"Alles inbegrepen : wat zei u ? 

Opvallend is zeker dat sinds enkele 

ongezellige olieavontuurtjes van 

1979 de formule "alles inbegrepen" 

steeds meer verdwijnt. Verhuurders 

hebben zelfs het lef een stookolie- 

prijsverhoging te "voorspellen" o* 

reeds op 1 oktober de prijzen de 

hoogte in te jagen.

Gaan we zo door ?

Uit al het voorgaande kunnen we best 

besluiten met de vaststelling dat 

de kampusomgeving helemaal geen stu- 

dententraditie heeft. In de plaats 

van studentmirded is de mentaliteit 

eeróer de "student pluimen". Op ge

bied van kamerverhuring horen we 

een massale kreet naar goedkopere 

en toch degelijke koten. In de eer

ste olaats kijken we naar uniefini- 

tiatieven om de donkere hemel op 

te klaren. Verder zou een boykotak- 

tie van de dure koten gewenst zijn. 

Laat de kotbazen zitten met hun dure 

zaken. Jammer genoeg is dit naast 

de realiteit gegrepen. Steeds weer 

en steeds meer studenten aanvaarden 

het zich blauw te betaler» en te dan

sen naar de pijpen van hun wille

keurige verhuurders.

Jason.
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In  '-/at v o lg t v ind  j e  twee in te rv iew s  : een met E r ic  Verrept (E .V .) ,  v o o rz it te r  
van de S o c ia le  Raad i'SOR), en een met ’ larianne S o lle n  (M .B .) en In g r id  Maes 
( I .M . ) ,  s tuden t-Ieden  van de SOR. De bedoeling ervan is  d u id e li jk  te  m ';en wat 
de SOR e ig e n lijk  is ,  wat de bele idsopt ie s  z i jn  en wat de leden z e l f  over hun 
wer?<terri toriun. denken. Graag zouden we in  een volgende M oeial een hoop k r i 
tisc h e  bemer!<ingen binnen k r ijg e n  op het b e le id , d o e ls te llin g e n  en de >•'erk ing  
van de SOR in  h aa r h u id ig e  vorm. R eacties  kunnen binnengebracht worden op het 
gekende adres voor rmandag 7 november, 19u .____________________________ ____________

DE
SOCIALE

RAAD
de student-leden

0.N . - Wat betekent dg SOR voor jul

lie ?

M.B. - De SOfl is een instelling die 

dient o* studenten te enga

geren in het beheer van de VUB. Je 

vindt er mensen uit alle geledingen 

wan d* VUB : proffen, administratief 

en technisch personeel, vakbondsmen

sen en studenten. Bovendien kunnen 

deze laatsten, zcals dit jaar; in 

de «eerderheid zijn : voorzitter 

en ondervoorzitter van de SOR lijn 

namelijk studenten. Studenten kunnen 

er t.a.w. behoorlijk wat te zeggen 

hebben.

Al bij al werkt de SOR goed, vooral 

in vergelijking «et een aantal ande

re raden. Oe SOS kèn zeer goed func

tioneren. Een belangrijk nadeel is 

echter dat je e' als beginnend lid 

overdonderü wordt door het geheei 

van prcbleaen uit de sociale sector. 

Vandaar ook dat een goeie samenwer

king tussen SOR-leden uiterst be

langrijk is.

1.M. - Voer «ij is de SOR hèt in

spraakorgaan bij uitstek 

voor de studenten. Via de SOfl noet 

en kan er een diaioog onstaan tussen 

studenten en de diverse bestaande 

diensten. Zo'n dialoog ral er overi

gens d a s  kamen in de volgende maan- 

dtn, Oaartoe ïijn er een aantal 

werl^rnepen opgericht.
8 e l t n q r i j k  d t  SOU ia do  n o o d  a*r> 

meas-n die op de hoogde zijn van 

ht* jebeuren o« en rond d» sociale 

sectar. Jamme«* 5s dat alle nieuwver- 

kozer studenten zien hiervoor eerst 

een tijdje moeten kunne*» "inwerken".

0.M . - Ook al hebben jullie een be

heersfunctie. toch rijn le

den van de SOfr onderhevig aan een

aanfii beperkingen. Het te«<ven;e

sti-ientenblao V E T O  zei in verbar.d

hiermee dat het blijft bij "stoeien 

binnen ce lijntjes van de begroting11

I.m . - Tegen de tijd dat je inge

werkt bent is het gewoonlijk 

al «ei-juni. Dan heb je af te reke- 

ren met e*a*ens en rest je niet veel 

tijd «eer voor andere zaken. In het 

begin van het volgende academiejaar 

heb je dan weer snel verkiezingen, 

lussen de inwerkingsperiode en de 

lolgende verkiezingen zit er dan 

ook niet veel tijd.

0.K. - Vorig jaar was er naar ge

woonte nogal wat te doen rond 

de verschillende "lijsten" van SOft- 

kandidaten. Hoe kijken jullie daar 

tegenaan ^

M.B. - Binnen het kader van de SOR 

naar voren koten «et je po

litieke strekking is belachelijk. 

In de SOP speel je na"elijk geen 

politicus. Hen is er etn student 

die er moet werken «et diverse mer.- 

sen rond zich, van welke stre*ning 

ook. Re; bestaan van kieslijsten 

is zinloos. In de praktijk kan je 

er jammer genoeg niet buiten.

1.M. - De hele politieke sfeer rond

die lijsten is inderoaad een 

enorm groot nadeel. Dat poiicieke 

aspect wordt in de eerste plaats 

gestimuleerd door de politieke 

kringen. Als kandidaat van de Open 

Lijst krecen we bvb brieven van de 

PVV, net alsof we liberalen naren. 

We wouen bij de verkiezingen noch

tans apolitiek zijn.

0.M . - Voeren jullie ais studenten

vertegenwoordigers in de SOR» 

verkozen uit een “Open lijst** zoals

dat heette, meer dan een effic'rfncy-

poli t iek, of prooeren j u .üe ook

een bepaald prosrarta uit te werken?

I.M. - Die begroting heeft inderdaad 

haar grenzen. Ook ik ben 

uiteraard voorstander van "democra

tisering van het onderwijs”. Oit 

op een zodanige raanier doorvoeren 

als MtB bijvoorbeeld wil. kur.nen 

we gewoonweg riet. Daarvoor is er 

geen geld. Die uegroting dient goed

gekeurd te worden coor de Raad van 

Btheer. Klept die begroting niet 

en wordt ze niet goedgekeurd, dan 

is er geen SOR teer... .

M.3. - Binnen die begroting heeft 

■en toch mogelijkheden. Vt 

hebben er eigenlijk "vrije beschik

king" over. Oe Raad van Beheer (RvB) 

keurt de begroting na*elijk goed 

in haar geheel. Men gaat a.a.w. niet 

vitten over de details in de begro

ting. Het is echter wel ergerlijk 

dat die begroting steeds opgetaakt 

en goeögekeu'd wordt in de e*ar.en- 

periode. Als student heb je dan he

lemaal geen tijd oa over de ver

schillende aspecten van die begro

ting door te denken.

Een andere beperking is dat een in

stelling als de SOR wel demcratisih 

•aar traag werkt, vooral o*wille 

van de on^eroi jdelijjie te verwerken 

papierberg.

Oe eerste weken en «aarden die je 

als verkezene in de SOfl doorbrengt 

weet je neg niet wat je wel en niet 

kan. Je eeet je ir.werken. Daarvoor 

is het "odig de »*nsen te contacte

ren die vroe'jer al in de SCP laten. 

Meel dit proces oa je in te werken 

iiost trouwens een hoop tijd.

M.B. - Als SOR-afgevaardigde ben 

je verplicht een heleboel, 

dikwijls heel oninteressante dingen 

te doer.. Anders noet je je niet la

ten verkiezen. Daarbij kan je nooit 

llles doen. Er kruipt al een zee 

van tijd in het verwerken van dos

siers, het bijwonen van vergaderin

gen en dies neer. Op die «anier is 

het ioeilijk oa een bepaald program

ma uit te werken. Je kan niet steeds 

"grootse" zaken verwezenlijken; ook 

details «oeten behandeld worden. 

Vorig jaar kwaaeo de linkse lijsten 

op aet een heel programma. In de 

praktijk konden ook zij alleen «aar 

of de bestaarde continuïteit verder 

zetten of de SOR blokkeren.

D.N. - Hoe is de verhouding aet de 

VUE-oemeenschap te jette ?

M.B. - Jette is al jaren een pro- 

blees. Er heerst een voort

durende achterdocht tegenover een 

door hen gewaande opdringerigheid 

van de VUB-caapus.

I.M. - De aensen in Jette voelen 

zich geïsoleerd op een ei

land. Men toet er echt bewust ge

taakt worden van onze goeie wil. 

bvb dat ze voor een aantal zaken 

g»ld bunnen krijgen uit de kas van 

de sociale sector, als ze dat wil-

1 en.

D.M. - Moe js de verhouding tussen 

jullie en l,noraalc"studerten?

M.3. - Wat de eeesten niet weten 

is dat de vergaderingen van 

de SOS coenbaar zijn. Men heeft er 

in bepaalde gevallen zelfs spreek

recht. Enkel bij de behandeling van 

persoonlijke aangelegenheden toet 

het publiek de zaal verlaten. Me 

weten zeïf overigens ook wel dat 

er nood is aan meer informatie over 

wat in de SOR zoal beslist wordt.

I.M. - Er is hoogdringend behoefte 

aan teer contacten tussen 

ons en é» andere studenten. Dat zou 

kunnen via een staoentenparlenent. 

Oazrin zou aen a3n elkaar ideeïn 

kunnen coorgeven. Op die aanier kan 

ten ook "nieuwkomers" voorbereiden 

op het werk in raden en co*aissies. 

Men kan hier als student heel wat 

doen. Oe massastudent beseft eigen

lijk nie” wat hij in het universi

tair beield wel kan verwezenlijken.

de voorzitter

D.H. - 0; Sociale Baad (S0B1 h;-ct

een beherende functie. Beheer 

waarover eigen]j jw 1

E.V. - In de eerste plaats beheert

de SC& de sociale sector. 

Die sociale sector. Oie sociale sec

tor oavat een twaalftal diensten 

gericht oo collectieve studenten

voorzieningen (restaurant, huisves

ting,...}, individuele diensten of 

serviceaiensten (studieacvits. soci

ale dienst studenten. Sjerp. IJCÜV, 

jobdienst) en de ontplooiing van 

elke student (sport ♦ cultuur).

Aldus voorziec de sociale sector 

in de algeaene, materiële, sociale 

aspecten van de student gedurende 

zijn studie. Belangrijk is dat deze 

diensten tevens opengesteld worden 

voor "externen"(aensen die oo zich 

weinij of niets aet 4e VUB te aa'ten 

hebben). Oe maatschappelijke func

ties van de universiteit wordt gro

tendeels *ede geconcretiseerd door 

de SOR.

In de tweeda plaats heeft de SOfl 

de supervisie over alle stud*nten~ 

aange 1 egenr.eder. Men ijvert er voor 

de deaocratisering van het onder

wijs. Uitermate belangrijk is dat 

een student kan grieten van Je aid- 

delen voor z'n ontdooiing ais stu

dent tijdens z'n verbiijf *an oe 

VUB.

O-*'- - Wie zit er eigenlijk jn die 

SOR ?

E.V. - Cr zijn zes rechtstreexs ver

kozen stuoenten (♦ 6 plaats

vervangers;. Ze t-orden verkozen uit 

en door alle studenten die «instens 

fen exaten aet succes hebben afge

legd. Oaarnaast zijn er zes niet 

rechtstreeks verkozenen : twee leden 

van de Raad van Begeer («ogen stu

denten zijn), twee afgevaardigden 

ian het adiinistratief en technisch 

personeel (worden aanoeduid door 

de Av0 op voorstel van de onderne

mingsraad). een afgevaardigde van 

de vcorzittsr va'* oe RvB en een af

gevaardigde van de rector (evt. stu

denten). Aangezien bij deze laatste 

zes er eveneens «instens *£n student 

aoet zijn bestaat de SCfl autoaatisch 

uit een verzekerde «eerderheid van 

studenten.

Naast deze twaalf steogerechtigd* 

leden vind je in de SOR alle dienst

hoofden saten aet de voorritters 

van Vrij Onderzoek, Brussels Studen

tengenootschap, cultuurraad, sport

raad en de uewonersconaiisies. Die 

hebben geen stemrecht.

C.'*. - Ik vraag «e wel eens af sf 

iullie q<*«oon in H»t wt !de 

weg werken pf tnch eet» bepaald t-C- 

leid willen voeren ?

E.V. - Onze richtlijn is fcortweg 

d* volgende : Elke student aoet on

geacht de financiële situatie van 

het oezin en moet ongeacht de hogere 

levensduurte in Brussel kt*nnen stu

deren aan de VUB. Sociale voorzie

ningen zijn een recht zoals aen 

recht hee?t op goed oncerwijs.

In de koaende jaren komt de sociale 

settor voor de uitdaging te staan 

om de druk var. de slechte financieel 

economische situatie op se gezinnen 

en studeren (inlevering waardoor 

reëlt inkorenveraindering) oo te 

vangen.

Volgende jaren verwacHten we bijge

volg een groei van ie inoividuele 

materiële \oorzienirqen. Ondanks 

Descarings«aatr-gelen van de rege

ring (reële besparingsmaatregelen 

en/of inde*eringen) moeten we toef» 

streven r.jar de uitPoaw en de dvna- 

■isering van de sociale voorzienin

gen. Er is dan ook nood aan "imagi- 

nation" en creativiteit aet de be- 

leidsnogelijkkeden die «en heeft. 

Oe vorming tot een zelfstandig han

delend wezen gaat uiteraard verder 

dan onderwijs en onderzoek. Men moet 

ko»en tot een uitnodiging tot parti- 

cioatie aan het geaeenschapsleven. 

Hen heeft het recht hiertoe.

Men moet tevens biijven streven naar 

democratisering van het onderwijs. 

Daarom aoet aen de universiteit aeer 

dan vandaag nog in contact brengen 

net de rest van de aaatschappij oa 

aldus de sociale dreooel te verla

gen.

Het totale beheer van de sociale 

sector kadert dan ook in een alge- 

eeen beleid en in de beleidsooties 

per dienst. Die opties zijn overi

gens regelaatig aan evaluatie onder

hevig.

0.M . - Waaram aoeten studenten zich 

volgens jou eigenlijk kandi

daat stellen voor zo'n beheersfunc

tie als in de SOR.

E.V. - Het leerproces blijft volgens 

«ij fliet beperkt tot het cur

sussen volgtn en het practica lopen. 

Studenteninspraak kan bijdragen tot 

persoonlijke verrijking «aar laat 

ook zien wanneer de studenten in 

de aate va* het aogelijke hun ver- 

antwoordeiijkheden neaen. Studenten 

«ogen het beheer niet io«a»r oveel»- 

ten aan he« die zich van nature ge

roepen voelen oa zich aet het beheer 

bezig te houden («et naae de prof

fen). Oie koaen binnen de bestaande 

eachtsstruct'iren al voldoende aan 

bod.

let zoals aen zich niet zonder enige 

reden kan entdoen van het stearecht 

heeft aen ook de aorele plicht tot 

participatie aan het beleid wanneer 

daartoe de mogelijkheid geboden 

wo r d t .
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DONDERDAG 3 NQVIflCBKK

• 12u interfac.voetbalkoipetitie

PersII-PK

• 13u interfac.voetbalkoipetitie
Geraania-PPK

• H u 3 0  "De 1ste en 2de industriële

revolutie" Prof.Dr.Hannes/Dhr. 

Beke. HILOK L 201.

* 20u fila"Little big Man"Antverpia.

* 20u schachtenontvangst+cantus+TO

GK,Jette,BSG-zaal.

* 20u30 Beursschouwburg Jan Decleir,

Obscene fabels.

* 22u Ca*pina-T0 in BSG-feestzaal.

VRIJDAG 4 NOVEMBER

* 12u interfac.voetbalkoapetitie

WK-PersI

* 13u interf a c .voetbal kompetitie

Keps-Solvayll

* 20u30 Beursschouwburg Jan Decleir,

Obscene fabels (ook nog op 

za 5 noveaber)

MAANDAG 7 NOVEMBER

* 12u interfac.voetbalkoipetitie

PPK-Keps
* 13u interfac. voetbalkoipetitie

Hilo-PersII

* 13u interfac.volleybalkoipetitie

daaes H U O - S o l v a y

* 20u fi l«"Ordinary People" Europa

kring.QB

* 20u30 "Buitenlandse politiek en

rechten van de aens" B 213, 

Hare Bossuyt.

*  20u30 Herian van Veen (aula)

org.kuituur (200/250 fr)

DINSDAG 8 NOVEMBER

* lOu luziekgeschiedenis'Kaienuziek

Naienwirth (tot llu30)

* 12u interfac.voetbalkoipetitie

G e n a n i a - s o l v a y

* 13u interfac.voetbalkoipetitie

H H O - P K

* 20u30 Heraan van Veen (aula)

org kuituur, 200/250fr 

* 21u fili"HurderM Hitchcock 

KK,gratis.

* 22u TD Hoiosexuele utopisten

BSG feestzaal

WOENSDAG 9 NOVEMBER

* 12u interfac.voetbalkoipetitie

Kine-Persl

* 13u interfac.voetbalkoipetitie

PersII-VRG

* 12uI5 interfac.volleybalkoipetitie

WK-PK

* 13u interfac.volleybalkoipetitie

PPAK-KTNE

* 14u30 filosofie "Oeverlichting,

18de eeuw"Prof.Dr.Vercruysse 

HILOK L210 (tot 1 7 u )

* 19u. Uiteenzetting en diskussie,

met video over "STAAL" «et 

Maria De Haele, assistente 

pol. wet. RUG en auteur van 

'Staal, aonster zonder waar

de' , een nog te verschijnen 

werk. In een lokaal in g e 

bouw B of C op de 4de verd.

*  19u30 inter-univ.handbal VUB-UCL

(sporthal HILO)

* 20u fili"for your eyes only"

Kinneke Baba.

* 20u Filfti"The Border" PVV-JO Qc.

* 20u30 Heraan Van Veen.Aula.Org.

kuituur. (200/250)

* 20u Doop VRG, Haentjens

* 22u TD VRGin BSG-feestzaal.

DONDERDAG 10 NOVEMBER

* 8u30 Bezoek aan NATO. vertrek

VO-lokaal.Inschrijving gewenst

* 12u interfac.voetbalkoipetitie

KINE-Solvayl

* 12ul5 interfac volleybalkoipetitie

dames Pers-Keps

Germania-Hilo

* 12u40~13u30

Middag van de poëzie; Dina 

van Berlaer over R.Minne «et 

Jaak Vissenaken. GAlERY'(20fr)

* 13u interfac.voetbalkoipetitie

Solvay-PPK

* U u 3 0  "Noodzaak tot preservatie

van het industrieel erfgoed" 

Dhr.A.Linters HILOK L210

* 22u TD Keps in BSG-Feestzaal.

VRIJDAG 11 NOVEMBER

* 21u30 Rock op vrijdag. Roberto.

KK. org. Kuituur 60fr.

MAANDAG 14 NOVEMBER

* 12u interfac.voetbalkoipetitie

WK-Solvayl

* 13u interfac.voetbalkoipetitie

VRG-HILO

* 20u fila"Oiaionds are for ever"

Kinneke Baba

* 20u f ila"Apocalypse Now" in 08

Europakring

* 20u Ooop HILO

TD HILO in Haentjens.

DE /MOEIAL

DINSDAG 15 NOVEMBER

* 12u interfac.voetbalkoapetitie

VRG-PK

* 13u interfac.voetbalkoapetitie

Persl-Solvayl

* 20u Doop GK Jette

* 22u TD SCSC Agogiek in BSG-zaal.

WOENSDAG 16 NOVEMBER

* 12u interfac.voetbalkoipetitie

WK-KINE

* 12u15 interfac.volleybalkoipetitie

daies PK-Pers

* 13u interfac.volleybalkoipetitie

daies K INE— VRG

* 13u interfac.voetbalkoipetitie

K e p s - G e m a n i a

* 14u30 filosofie "Het vrije denken

in de 19 de eeuw.Wiezsche 

en zijn tijd."Prof.Dr.Gossel^.n 

L 210

* 2 2u Historia TH in de BSG-zaal.

DONDERDAG 17 NOVEMBER

* I2 u 15 interfac.volleybalkoipetitie

daies Geriania-Solvay

* K u 3 0  "Kieuwe heerlijke wereld

Dhr.Offeciers. L 210

* I9u2u Oc Gerrit koirij poëzie

org.Kuituur.

* 21u Len Lavens poëzie in KK.

org Kuituur.

* 22u TD HILO in Haentjens.

V E R D R A A G Z A A M H E I D  OP OE VUB ?

"Zonder de poleaiek over de studen- 

tendopen te willen aanwakkeren wil 

ik toch aelding «aken »an enige voor 

villen die zich op vrijdagavond 21 

oktober afspeelden. Die avond was 

het naaelijk "acceuil" van de "Cer- 

cle de Droit(e)" van de ULB in taal 

Haentjens (Trioaflaan 6) Rond 23u, 

toen ik juist «as gaan slapen, weer

klonk op straat een heleboel lawaai, 

alleaaal figuren aet labojassen, 

duidelijk bover hun theewater. He 

hoorden ook glas breken, aaar dat 

vonden we niet abnoraaal aet al die 

typen, dus sliepen we verder, 's 

Morgens waren we eerst verwonderd, 

daarna razend. Voor de deur lag het 

vol glas want de ruiten van onze 

buren waren namelijk kapotgesaeten. 

Bij ons plakten er gelukkig alleer 

zelfklevers op de ruiten : een vre

desduif aét haaer en sikkel die een 

SS-20 aeedraagt. Oeze stickers wer

den ook aangebracht op de ruiten 

van het lokaal van Vrij Onderzoek 

en op het lokaal van voorzitter Ver

rekt. Zeer subtiele aktie, dat wel? 

Op de plaats van de feiten lagen 

verschillende plastic bierbekertjes 

van een bekend aerk, dezelfde die 

in zaal Haentjens en in de BSG zaal 

worden gebruikt. Hoogstwaarschijn

lijk droegen de idiote daders van 

deie aktie een studentenklak (aet 

niks eronder ? NVOR) iaaroa gebeurde 

dit nu? Hel, «e waren zo brutaal 

geweest oa achter onze eigen raaen 

affiches op te hangen die opriepen 

voor de vredesbetoging van 23 okto

ber tegen de USA én USSR kernwapens 

(en tegen de Chinese. Franse, Britse 

en andere ZuidaFrikaanse boaaen) 

Ook werd een raaa van een huis waar 

geen affiche hing kaoot gesaeten, 

ze zagen dus ook nog scheel.”

Aldus één van de bewoners van de 

Trioaflaan. Verder vernaaen we ook 

nog dat hetzelfde tafereel, aet uit

zondering van de labojassen, zich 

op andere plaatsen in het Brusselse 

afspeelde. Oe week voor de betoging 

overkwaa dit de Internationale van 

Oorlogstegenstanders (een pluralis

tische, niet-partijgebonden of Mos- 

koubetaalde vredesbeweging). Dok 

werden deze aoeilijk te verwijderen 

klevers op auto’s geplakt. Dezlfde 

avond was er trouwens aet de UIB'ers 

nog een incident aan de BSG zaal, 

volgens getuigen werd er toen een 

ruit van een auto gebroken. Er wer

den door de betrokkenen «aatregelen 

getroFFen zodat deze dingen niet 

■eer ongestraft kunnen gebeuren. 

De Studiokrinj Vrij Onderzoek is 

verontwaardigd dat dergelijk grove 

feiten van onverdraagzaaaheid en 

straatterreur zich op of nabij de 

kaapus van de universiteit van het 

Vrij Onderzoek kunnen voordoen en 

vraagt dat de verantwoordelijken 

van akade»ische overheid en studen

tenkringen aaatregelen zullen tref

fen oa dit niet aeer te laten gebeu

ren.

* I C H T __ ? _
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Onder deze enigszins ludieke titel 

stelt het Anti-Kilitaristisch Buro 

van Leuven een nieuwe pubtikatie 

voor, «et hierin het reilen en zei

len van de Belgische totaalweige- 

raars gedurende de afgelooen 3 jaar. 

Jn het boek koaen de 6 totaalweige- 

raars die zich iu die periode in 

ons landje gemanifesteerd hebben, 

uitgebreid aan bod ten einde hun 

filosofie en beweegredenen aan een 

breder publiek voor te stellen. Ze 

weigeren radikaal elke samenwerking 

■ et het leger in al zijn voraen. 

Hun definitie van leger is kort, 

krachtig en ter zake : het zijn ge

woon een bende huurmoordenaars. Oa 

dit iets aeer genuanceerd te stellen 

verwijzen ze naar de destructieve 

bewaoeningswedloop, de oorlogen die 

aeestal oa ekonoaische belangen wer

den gevoerd (en niet uit 'hogere' 

overwegingen) en verder het gebruik 

van het leger oa de eigen bevolking 

onder de knoet te houden. 2e wijzen 

eneneens de vervangende burgerdienst 

aF. Lieven Verheyen verwoordt dit

a U  volgt : "Het is net of je het 

aktentasje van Pinochet aoet dragen, 

in plaats van zijn geweer".

Naast de uitdieping van het ideeën

goed inzake totaalueigeren, wordt 

in dit boek uitgebreid aandacht be

steed aan de verschillende rechts

zaken tegen de totaalweigeraars. 

tjat hierbij opvalt zijn de diverse 

stellingnamen van onderzoeksrechters 

in hun aanhoudingsaandaten, van rech

ters in hun vonnissen, van pnjkureurs 

en hun aanklachten ...

Ze hebben alleaaal ain of aeer een 

politieke inhoud.

Verder koaen de talrijke solidari- 

teïtsakties van groepen over heel 

het land. door aiddel van kranteknip- 

sels, aan bod. Hierbij wordt duide

lijk dat totaalweigeren staat voor 

een aktievora waarbij een kleine 

groep aensen het ailitaire raderwerk 

als het ware tracht te saboteren, 

meestal ten koste van veel persoon

lijke inspanningen. Over de effekti- 

viteit op langere termijn kunnen 

we nu nog geen oordeel vellen. In 

ieder geval toch een boek dat ieder

een die iets geinteressee<-d is in 

de probleaen van oorlog en vrede 

in zijn kast aoet hebben staan. Het 

boek is te bestellen op P0 2, 3000 

Leuven 3 en kost 250 fr., te storten 

op rekeningnuaaer 001-1356590-36.

a _

KOUOE O O R L O G

Bij aonde en pen van onze aktuele 

■inister van Ekonoaische Zaken werd 

aaegedeeld dat een "COOROINATING 

COMMITfEE fOR EXPORTS 10 COMWJNIST 

AREJS (COCOfl)" bezig ten surveil- 

lance-lijst voor spitstechnologieën 

in wording op te stellen. Het doel 

van deze lijst is over een inventa

ris te beschikken van technologieën, 

aateriëlen en aaterialen die door 

COCCM op strategisch-ailitair belang

rijke ogenblikken op een EMflARGO- 

lijst kunnen geplaatst worden.

Onze regering doet kennelijk aan 

dit soort koude oorlog aee. Ik druk 

de vurige hoor uit dat niet één pro- 

fessor-vorser op dit verzoek ingaat.

Zo ja, dan betekent dit een verkrach

ting van het principe van het vrij 

onderzoek en van de universaliteit 

van de wetenschappelijke kennis. 

Wetenschappelijke kennis is geen 

bezit van vorsers, groepen, naties 

of ideologieën. Zij is het resultaat 

van een intense koaaunikatie tussen 

vorsers uit alle landen ter wereld, 

die geacht worden in professioneel 

verband niets anders tot doel te 

hebben dan het zoeken naar waarheid 

en het verspreiden van waarheidsken- 

nis. Wie dit principe niet daadwer

kelijk nastreeft, verkracht de fun

damentele wetenschapsethiek en ver

dient afkeuring en aisorijzen.

halter Verraes 

(Uit 'De Geus van Gent, oktober 83, 

Kraaistraat 3A, 9000 Gent)
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Dit boekje aet de lange titel werd 

uitgegeven door het 23 oktober koai- 

tee van Leuven, als voorbereiding 

op de zojuist-achter-de-rugge-beto- 

ging van 23 oktober. Oe processen 

die achter het plaatsen van nieuwe 

kernwapens schuil gaan worden hier 

duidelijk geaaakt door voorbeelden 

en situaties uit de eigen leefsfeer. 

Binnen de zone Leuven-Tienen-Diest 

werd via <• aangri joingspunten de 

ailitaire aanwezigheid, 'vlak bij 

ons bed' onderzocht. Ten eerste ke

ken de samenstellers de parleaentai- 

re annalen en de partijpropaqanda

na. Buiten Tobback en Kuypers zweeg 

praktisch iedereen over ailitaire 

aangeItgenheden. Op het gebied van 

ailitaire bases heel wat boeiender 

feiten : zo staan er in Bevekoa 32 

f 16's gestationeerd, in staat tot 

nukleaire opdrachten. In het auni- 

tiedepot van de luchtaacht te Oud 

Keverlte worden nukleaire NIKE - 

afweerraketten nagekeken en onder

houden. Oud Heverlee is wel kernwa- 

penvrij verklaard door de geaeente- 

raad, soit. Op 23 oktober was vol

gens onze waarneaingen ongeveer heel 

Oud (en jong) Heverlee in Brussel 

present. Oie aensen beseffen geluk

kig al wel wat er boven hun hoofd 

hangt. Leuven zelf krioelt van de 

ailitaire bezigheden buiten zatte 

ailitairen die so«mige wijken onvei

lig aaken. Aan de KUL gebeurt heel 

wat ondertoek rechtstreeks of on

rechtstreeks ten dienste van de NATO. 

Voor de VUB zal dit volgens ons ook 

wel opgaan ; wie wil zich daar eens 

•ee bezig houden oa het alleaaal 

op te zoeken ? In ieder geval, deze 

pubükatie aaakt duidelijk dat er 

oa te beginnen nog heel wat verder 

onderzoek kan en aoet verricht wor

den naar de banden ailitair systeea- 

aaatschappij. Dit onderzoek, gekop

peld »an aktiewerk, kan een oplos

sing bieden uit het slop waarin de 

vredesbeweging weleeens zou kunnen 

verzinken als er aet haar eisen geen 

rekening wordt gehouden oo politiek 

vlak. Gelukkig wijst de situatie 

vandaag op het tegendeel, we zijn 

daaroa voorzichtig optiaistisch. 

Dit beekje is te bestellen : Lepel
straat 36, 3000 Leuven 016/227100 

voor slechts lOOfr,, nu waarschijn

lijk nog goedkoper.
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