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REDAKTIONEEL
Het k w a n t ita t ie v e  studenten- opbod tu ss en  

de v er s c h illen d e  Vlaamt-e u n ie fs  is  nog  vol

op aan de gang  : de KUL prcklam eert hoe 

k a t h o lie k  re is , de RUG her ver-ft haar  r i j k s  

t i n t j e ,  de Vlffi beweert " v r i j "  t e  z i j n . . .  

Z i e I t j e s w i n n e r i j .  Dat t e rw ijl  studenten  

hun k eu ze  bep alen  door v n l . een  s p e c if ie k e  

s t u d i e r i c h t i n g , een  p e r s o o n lijk e  ervarinti 

o f  n o g  wat a n d ers . Trouwens det is  het  g e 

luk van  de VU8, waarover g e f l u i s t e r d  wordt 

dat daar  d e  student meer s I a g  i ngskansen 

b e z i t .  Per s lo t  van r ek e n in g  de voornaamste 

reden -en soms ja n m er lijk e  gevolg- van 

studeren.

Maar dat w eerstaat n ie t  dat de VUB, zo a ls  

een erv aren  marktkramer de waren aanpr i js t  

om het p o te n t ië le  p u b liek  t e  w erven . Waren 

zo als  geva rieerde  studiem o gelijk h eden , 

de o penheid  (men is  v r i j z i n n i g ) ,  de t o le 

r a n t ie , de g e l i j k h e i d ,  de inspraak , d e  u it 

gebouwde s o c ia le  d ien s te n , de k u ltu re le  

m o gelijk h ed en . Met a l s  't o p  o f  th e  b i l l ' :  

cfe g eslo ten  kanpusuni v e r s it e i t ,  t t z .  de 

a lle s - in —één truuk , a l l e s  d ic h t  b i j  e lk a a r , 

z é l f s  de w inkel is naar de studenten  g e 

komen en n ie t  omgekeerd. Door zoveel p u b I i - 

d t + i t «gestun t rou d e  r e a l is t is c h e  lezer  

de n o d ig e  r e l a t iv it e i t  u it  het  oog  v er 

l i e z e n .  Het produkt b l i jk t  het t h u is  n ie t  

zo  goed  t e  doen dan to en  de marktkra<rer 

het aa n p r e e s . Maar een e n to e s ia s te  koper 

is some b l i n d .

Sonvnige van deze  v r i j e ,  to ler a n t e  menser 

beweren dat h e t  g eslo ten  u r i v e r s it a i r e  

w e rè ld je  maar best  zo  b l i j f t .  Wat in o nze  

'nortrale' sam erleving  eviden t  wordt bevon

den , n l .  goed werkende infom »at iekarw len , 

lijk t  op uniefbodem s niet  a l t i j d  m o gelijk  

om d iv e r se  redenen . Inform atie  wordt daar 

p lo t s  voorgekauwde ko ek , p e r s o o n Iijk e  

prom ostrips o f  gewoonweg n ie t  n o d ig  geacht 

Gebrek aan  het nodige  i n i t i a t i e f  b l i jk t  

ook ee n  zeer  mooi eksku us . Een mens is  zo  

in b e s la g  genomen door de p e r s o o n lijk e  

wi s se w a s jes .

Niet a l l e e n  de e le m e n ta ire  in f o r m a t ie  
f c l i j f t  o n o r t b e e r I i j k .  A c h te rg r o n d v e r h a le n , 
k r  i  t  i sche bedenk i ngen zouden z e k e r op een  
uni v e r s i t e i t  geen onbekende n o te n  o p  de 
m u zie k b a lk  mogen z i j n .
Cta h e t v o o rgaande  t e  k o r r ig e r e n ,  t e  *«eei—  
leg gen, aan t e  k la g e n  w erd  de V U B -stu d e n te n

v o r ig  ja a r  ee n  ideale  kans  aanceboden . Een 

s er ieuze  v eertiendaagse  krant w erd  u it  de  

grond g e s t a n p t . Het werd t i j d  o p  een  uni — 

v e r »  i te  i t  met het  I i*be I * vr i j  '  . Opyebouwd 

u it  de studentenw ereld  is  ze  dan ook vooral 

g e r ic h t  op a l l e  VUB-studenten. Om informa

t i e  te  leveren  o ver  e ig e n l i jk  a l l e  denk

bare VUB aange I egenheden : uni v er s ita  ire 

radenpo I i t i ek met de ro  I van de student 

d a a r in , de  stud e n te np o lit iek , de o nderw ijs 

p o l i t ie k ,  de  k r  i n p e r k  ing, de s p o r t , de 

k u ltu re le  s n u f je s , de o ntspann in g . Maar 

ook de i nspann i ng : de zogenaamde drink- 

avonden, debatten , gesprekken tussen  ver

meend ge le e rd e  knobbels , e n z .  Z e l f s  de 

k le in e  en grote  s ch an d aaltjes  verdienen 

een p la a t s . En om de student kond te  doen 

dat h i j  n ie t  a lle e n  op deze  aardkloot leeft 

steken  w ij  v ee lv u ld ig  onze  inform atie—k r i — 

t isc h e  neuzen bu iten  de karpusmuren.

De Moeial a l s  k r it is c h e  w egw ijzer  langs 

de donkere VUB-paden, d u s . Zo  kan de  VUB 

ptiil ic r e la t io n s  b i j  de ronseIkanpagnes  

in de r ijkshim anioras  s in d s  v o r ig  jaar  u i t 

pakken met een geschreven t r o e fk a a r t . Het 

doel hei Iigt b l ijk b a a r  a l l e  m iddelen .

Zoals  e lk  n e i »  akadem iach ja a r  b«teken t

1 9 8 4 /1 9 8 5  de komst van v e le  nieuwe en  het

gaan van v ele  oude g e z ic h t e n . De Moeial 

werd eveneens  ge te is te rd  door heel wat " a f — 

gezw a a id e n " , d ie  trouwens de g e b r u ik e lijk e  

handdruk en  zoen v erdienen . Al d e ze  glo ed

nieuwe dopperskandidaten v erdienen  een  op

v o lg in g . Trouwens ieder ja a r  wordt een  gans 

n ieuwe, autonome reda ktie  g ekezen  u i t  a l l e  

m edewerkers. A lle  medewerkers hebben ev en 

veel zeggingschap o p  een reda ktievergade 

r in g . Voor een  m inimale o rg a n isa t ie  en kon- 

t i n u i t e i t  iB echter  een r ed a k t ie  broodnodig 

Op maadag 8  oktober vindt de algemene r e 

dakt ie vergader ing van De M o e ia l , jaargang  

tw ee , p la a t s  in  lokaal V ' om L9u. Ied ereen , 

van g en ie  t o t  a n a lfa b e e t , wordt u it g e 

n odigd  om mee te  komen werken o f  om gewoon 

t e  lu is te r e n .

De verdere reda ktiev ergaderingen  v inden  

te lk e n s  op m aandagavond, I 9 u . ,  p l a a t s .  Dat 

om in het totaal 15 Moe ia Is t e  pro duceren . 

En , n o g  iets  :  s c h r ik  n ie t  te  fe l  van d ie  

grauwe b eton  rondom o ns . Daar wordt aan  

"g e w e r k t " .

Voor de  r es t  : de m a zze l .

PAK ’M S TANZI

VOOR HET EERST IN DE ANNALEN VAN DE CATCH: 
DE STRIJD TUSSEN EEN MAN EN EEN VROUW !!! 
PAK'EM STANZI 9 OKT. HILOK ZIE BLZ.4

Opnieuw een Moeial !

Blz.1 verwent met een redaktioneel en ook 
aë restoproblematiek dwingt zich weer in 
de aandacht.
Op blz.2 worden de "problemen" in de Ger
maanse richting uit de doeken gedaan.
Op blz.3 de open tribune en een voorstel
ling van de studiekring Vrij Onderzoek en 
het Brussels Studenten Genootschap (BSG). 
Ook over 24 UUR, de nieuwe krant onder ons. 
Blz.4 én 5 de beroemde kultuurkrant.
Blz.6 fiardelt over "vrijwillige" leger
dienst, de vredesweek en het verslag van 
de Raad van Beheer.
Op blz 7 stelt de sociale dienstensektor 
zichzelf voor : studieadvies, Sjerp, UCOV, 
jobs,beurzen,...
Blz.8 de agenda en kort gerokt, de rubriek 
met korte aankondigingen.

PRIJSSTIJGINGEN, VERNIEUWINGEN EN FASTF00D

RESTAURANT MAAKT 
ER EEN SOEP VAN
S te e d s  trlnder stu d e n te n , en nog veel m inder p e r s o n e e ls le d e n , 

nem er e e n  warme m a a lt ijd  in  de cam p usrestaurants  van  Cefen-  

p l e i n  e n  J e t t e .  Het ve rb ru ik  van bro o d je s  en gebak d a a r e n t e 

gen  s t i j g t  g e v o e l ig . Een en and er  b l i j k t  u it  het  ln  Jun i op 

de S o c ia le  Raad v o o rge ste ld e  J a a rv e rsla g  1993  van de D ie n s t  

R e s t a u r a n t s . A ls  antwoord cp  h et  ontstan e  d e f l c l e t  k e u rd e  

de S o c ia le  Raad ln ju n i een p r i js v e r h o g in g  goed in  c a f e t a r i a  

en r e B t a u r a n t .  A n d e r z i jd s  werd cp de nieuw e trend  in g e s p e e ld  

do o r  e e n  verruim d aanbod ln e e n  omgebouwde c a f e t a r ia .

Naar jaarlijkse gewoonte werden ook vorig 
academiejaar in volle examenperiode een 
aantal belangrijke beslissingen genor.en. 
Het resultaat hiervan ondervindt de gemid
delde student pas als hij deze dagen met 
hetzelfde budget als verleden jaar weer 
naar de campus afzakt. Niet alleen tellen 
de sterke raagen nu 3 frank nieer neer voor 
een warm maal, ook alle cafetariaprijzen 
zijn met enkele franks gestegen. Wel blijft 
de lage Jiaalti jdpri js van 45,-fr. voor 
beursstudenten en studenten ln financiële 
•noeil 1 jkheden sehouden. Hierdoor kreeg de 
verhoging van de maattljdprijzen op alle 
ander niveau's weinig tegenstand ln de So
ciale Raad, die overigens voor het grootste 
deel u1t studenten bestaat.
De nieuwe prijzen zouden het restaurant 
dit jaar zo'n miljoen frank extra moeten 
opleveren, een miljoen nodig on het defl- 
clet, dat door de stijgende kosten van 
grondstoffen, personeel en energie ontstaan 
Is. te dekken. Een maaltijd kost dar uit- 
elndelijk nog neer dan het dubbel van de 
78,-fr. d1e de meeste studenten nu gaan 
neertellen. Voor dit acadeniejaar wordt 
de reële kostprijs van een .v.aal voor Jette 
en Oefenplein sar.*en, geraamd op 16),-fr, 
let wel, wat je op je bord krijgt kost iets 
meer dan vijftig frenk aan grondstoffen. 
Oe personeelskosten per maaltijd bedragen 
Oijna cachtig frank. Die gemiddelde naai- 
t1 jakosvprljs wordt vooral ook sterk de 
hoocte 1n gejaagd door het laag aantal 
maaltijden in Jette, waardoor de sociale 
sektor daar -naar liefst 198,-fr. oer oortie 
oecaalt.

Het ontzaglijk deflclet dat op die manier 
b1j de Dienst Restaurants ontstaat, wordt 
vereffend door een rijkstoelage,een tussen- 
ko.nst van de Sociale Sektor en gedeeltelijk 
ook ooor inkomsten uit het cafetaria. Het 
1s dan ook niet verwonderl1jk dat hst cafe
taria dit jaar ongebouwd werd en het aanbod 
met verschillende snacks werd verruil. 
Heeft de Sociale Sektor dan toch geld te
veel? Ontsnapt ook de VtlB niet neer aan 
ae 'fast focd'qolf?
Over Git vernieuwde cafetaria lichtte Erwin 
Declerck, voorzitter van de Sociale Read 
een en ancer coe.

'Ott te beginnen werd de cafetariatooo ver
plaatst van het midden naar ie muur, waar- 
aoor meer rui,;.te vrijkomt, vax aeer zit
plaatsen jetenent en cus neer inko^ste". 
Bovendien wordt zo ook de praktische bedie
ning verbeterd. Voor deze verplaatsing, 
samen met de aanschaf van een aantal nieu
we apparaten voor de snacks,werd 900.000fr. 
geTnvesteerd. Dit geld kont u1t de reserve 
van de Sociale Sektor, maar door de ver
hoogde Inkomsten die dit net zich zal mee
brengen zal dit op termijn afgeschreven 
kunnen worden. Ook de snacks zullen nog 
steeds goedkoper zijn dan elders, maar moe
ten het restaurant toch wel wat extra in
komsten opleveren. Gedacht hiervoor wordt 
vooral aan studenten die buiten de uren 
van het restaurant toch nog iets harte!1jks 
willen eten. Bedoeling 1s niet een goedko
pe vervanging te bieden van de maaltijden 
beneden.'

'Verder 1s er de herinrichting van het ca
fetaria, welke volledig bekostigd wordt 
door de brouwerij Wielemans die daar zo'n 
anderhalf milten voor over had. ln ruil 
daarvoor werd hun contract met het restau
rant voor lü jaar verlengd. Doordat het 
zo wat gezelliger wordt hopen we ook de 
onzet in het cafetaria te verhogen. Ook 
zal de cafetaria nu meer geschikt zijn voor 
recepties en tentoonstellingen, waardoor 
het restaurant ook weer voor meer eigen 
inkomsten kan zorgen.'

Zoals vele diensten u1t de sociale sektor 
1s ook het restaurant op zoek naar nieuwe 
eigen inkomsten. Subsidies en toelagen vol
gen immers steeds minder de stijgende prij
zen. Als reactie wordt steeds meer aanslui
ting gezocht met de privé-sektor, waar 
blijkbaar voor zulke dingen nog wel geld 
voor handen is, of worden de prijsstijging
en afgewenteld op de rug van de studenten 
afgewenteld. Beide evoluties zullen snel 
nefast blijken én voor de sociale sektor 
én voor de demokratiserinq van het onder
wijs, voor zover er daar nu nog iets van 
overblijft.

6.Y.
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ongenoegen in germaanse
Bt-fcLii van liet ak^daniejitar 19&4-1985. T ijd  on even te tezliren  over Je 

studie. . .  Hcxi je  van aktie ? Hcxj Je van verrassingen ? Hoop den dat je 

in de ju iste  richting z it , de enige richting met p it  !

GEPKAANSE FILOLOGIE

Hier valt iets te beleven I Een richting waar je verplichte ( ! )  keuze- 

vakker hebt, waar een prof z ijn  studenten nog kan uitschel den, waar er 

niet gedoceerde kursussen bestam , waar men Je tijdens het exaner. ze lf  

een taak oplegt, waar de stof soms op één Jaar drie  keer zwaarder wordt 

en -je plezier is nog niet ten einde- Je ineens twee proffen en twee 

exanens voor één vak krijgt ! Het wordt zelfs een prof wel eens allemaal 

teveel, en dan doen de wildste verhalen de ronde tot aanrandingen toe.

Het allergrappigste aan deze hele inleiding 
1s dan nog het helemaal waar is!
He zullen dit hierna proberen aan te tonen 
door middel van een saai maar noodzakelijk 
feitenrelaas. Diegenen die niet te overtui
gen zijn, hoeven maar even met om het even 
wie uit de Germaanse te praten om deze sen- 
satiejournalIstlek bevestigd te zien.
De feiten
TTDë~ m e t  gedoceerde cursussen
Je zal het niet geloven, naar daar hebben
we er ook een pak van!
Vooreerst is er de cursus van Prof. Goy- 
vaerts 1n de 1ste en 2de licentie (zowel 
vojr d« ncMlna w l  hoofdtaal (rM#U als 
di» art hoofdtaal Nedertandil nl. 'Grondige 
»j«chronit«h# ttudie van het [ngeli*. fn 
M i  Nü de jare« *rijg  je nec oefeningen- 
boekje “Living English Structure", waar 
van alle oefeningen gekend moeten zijn en 
het andere jaar “Travels through the lexl- 
con“, een paar duizend woordjes die me 
u1t het hoofd moet leren. De ‘
gebeurt telkens is drie delen 
b1j de assistente en éénmaal b1j de prof 
zelf. Als Je hoofdtaal Nederlands is, zie 
je die prof. Goyvaerts dus voor de eerste 
maal op het examen. De overhoring over het 
vak EngelsttaalbeheersIng gaat daarenboven 
meestal door in het Algemeen Beschaafd 
Antwerps!
We willen ons hier niet uitspreken over 
de kwal-iteit van de kursussen of het 
nut van u1t het hoofd leren van die woord
jes, maar wel over de manier waarop dit 
geschiedt. Prof. Goyvaerts slaagt er nl. 
in zich zo onbeschoft te gedragen tov. zijn 
studenten dat sommigen van pure angst uit 
zijn lessen wegblijven. Hij informeert naar 
het sexleven (bij voorkeur tijdens het 
examen) van zijn studenten en doceert 
redelmatlg met de voeten op zijn bureau. 
De mensen die hoofdtaal Engels volgen, word 
en soms zelfs niet eens ondervraagd over 
de "Travels", hoewel d1t toch een apart 
cijfer uitmaakt. Daarenboven hebben deze 
studenten naast het vak taalbeheersing van 
30u. nog 30u. synchronie, 30u. diachronie 
en 30u. verklaring van oude teksten. Deze 
laatste cursus beslaat echter maar 10u., 
en verder slaagt hij er in de tweede licen
tie in maar 30u. te geven van de 120u. uit 
het programmaboekje. Voor de rest krijgen 
ze overschrijving van de cijfers van de 
eerste licentie.
Ook de examens van prof Goyvaerts zijn 
uitermate spannend maar hiervoor verwijzen 
we je door naar het hoofdstukje “exaaens: 
nog beter dan vanalles uit Dallas".
Ook prof H1llem1jns slaagt er niet in, in 
de eerste licentie, voor de mensen van taal 
kunde de vereiste 120u. te geven. De taal
kunde specialisten krijgen aldus niet veel 
meer taalkunde dan die uit de richting 
literatuur !

2) De verplichte keuzevakken
In de eerste licentie krijg je 90u. keuze
vakken, wat niet w1l zeggen dat je zelf 
als student een deel van je lessenpakket 
kan gaan samenstellen. Neen, de studenten 
met optie literatuur krijgen 60u. het ver
plicht keuzevak "Algemene Literatuurweten
schap" en de optie taalkunde krijgt ver
plicht 60u. "Algemene taalkunde", (zie 
p r og r arata b oe k j e)
Verder slaagt men er nog in de lijst van 
de andere keuzevakken zo samen te stellen 
da t ze, op een enkele uitzondering na, 
samenvallen met de 1 egenlijke vakken van 
de Germaanse zodat je "moet" brossen om 
een ander vak te kunnen volgen.
3) Examens : nog beter dan van alles uit 
Dallas.
a) Prof.Debusscher

Prof. Debus»Éier vond dat zijn cursussen 
iets te geciSricelijk waren en besloot Zijn 
stof te verdrievoudigen.De studentjes van 
de eerste en tweede T a n  moesten ineens , 
buiten de 30 uur gedoceerde Engelse letter
kunde een boek over literatuurgeschiedenis 
volledig uit het hoofd leren.
Het regende ineens partiële examens( 4 het 
eerste jaar dat d1t ingevoerd werd, 3 het 
tweede jaar.).
Goede cijfers op die schriftelijke examens 
betekende dat je op het einde van het jaar 
geen examens meer hoefde af te leggen, maar 
je moet er wel wat voor doen!!!!
Je wordt verplicht het hele jaar door echt 
te blokken voor dit vak en uiteinde!ijk 
wordt het aantal studieuren dat je in dit 
ene vak steekt enorm groot.Daarenboven 
□rost men de hele week die aan zo een exam
en vodrafgaat veel bij de andere vakken. 
Stof die men dan later moet Inhalen - en 
de proffen zijn bijgevolg lastig !

Ook voor de Hcentiejaren had Prot. Debus- 
*c»*r een verrassing ln petto in de persoon 
van Prof.Lawson, een Amerikaanse gastprof- 
« s v  die 30 »jur «an de frfl uur lel*
terkunde kwam doceren Interessant zal je 
zeggen lAllemaal goed en wel, maar de itof 
die Prof.Debusscher normaal over 60 uur 
uitsmeert wordt aldus compact tot 30 uur c) Prof. Van Vreckem-story 
g*r#duc##rd, #n # m d  ttOfyjêf • kregen m  | m  pr0f 
ncS * SI (els van te leien boefcen voor de

b) Prof. Goyvaerts
Over hem hadden we het hierboven reeds 
maar we zijn nog niet uitgepraat! Buiten 
het gebruik van het Antwerpse dialect Op 
het examen Engels en zijn spelletjes tijd
ens het doceren is h1j ook de man d1e 8 
van de 11 mensen in de richting Engels een 
tweede zittijd bezorgt op een willekeurige 
basis!! Oit kan je natuurlijk moeilijk be
wijzen maar het volgende verhaal 1s echt 
wel bewijsbaar.
Evun de sfeer: een gewone dag 1n juli, een 
gang boven op de 5de verdieping van C.Heel 
de eerste en tweede licentie wordt op een 
dag ondervraagd!! Een groot deel van de 
studenten wordt gebuisd of je nu 1ets van 
)e cursus fc*nt of niet heaft weinig belang, 
ftesultaatr hysterie.

hebben «•« aW  la a t i t *  bewaard,

«ns"de vr i Li«s tni,vo“r MtaTSSr * TÜ.Ü5 ïü
nZUlt  rfVt ' ° ° t a de kursussen m ■ over de  r e la t ie  prof-

J  de p ® 9 KV00r. . hü n 't u d e n t e n . De tweede kan heeft pro f Van 

^ " d l ê a„nde!J  I . ^ I a r . ? :.a.Chï : ° P ! « r t c k -  . . . .  voor het va* -Cursorisch .e z en

Duits . Toen deze kursus afgelopen

We hebben hier kort proberen te schetsen 
wat er allemaal kan gebeuren 1s één en de
zelfde richting. We hopen dat dit artikel 
VEEL reaktie uitlokt want de Germaanse is 
dringend aan discussie en prograranawljzi- 
ging toe. Ondanks het feit dat het onderwlj 
s aan de VUB gecontroleerd dient te worden 
door de sectleraad, fakulteitsraad, en de 
onderwijsraad, d1e allen in meer of mindere 
mate op de hoogte waren van de hoger geci
teerde feiten, kan dit alles toch nog ge
beuren ! Wat meer is, prof Van Vreckem en 
prof Goyvaerts staan in oktober weer voor 
hun studenten. De mensen van de Germaanse 
[en van de VUB) mogen al blij zijn dat er 
in het onderwijs geen plaats meer is voor 
hun afgestudeerden, want dezen hebben hier 
weinig goeds meegemaakt in hun laatste jaar 
en zouden niet veel reclame meer maken ! 
En wat, VUB overheid, zou er gebeurd zijn 
als een van de meisjes uit de eerste kan 
bij de rijkswacht klacht moest 1nged1end 
hebben. Ziet u de krantekoppen al, vlak 
voor de inschrijvingsperiode ?

het einde van het jaar had men aldus twee 
proffen #oor een «ah en< 

cijfert T u m n  naatje*. tijdens dens f f r S
zo v r i e n d e l i l k  oeweest  a l l em aa l  in de e e r -  maar , 1 1 . . .  ^___ 1 assistent dan maar alleen en 1n de namidi
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----------s t ^ r t- ï ,s ,ï,vr«“ ' £ j r  dat n?
°twee°maal r f k e r f j wete"  !S‘ ud.e" ten hou er De decaan nam prof Van VreckM onder de

Ha nrn f -____ j____ want de prof houdt geen reken en na dlt «0„derhoud“ startte onze orof

. . was FRANS 
rlcflltt de/e prof vervroagó* n m n t  m  
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de

n de namiddag
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Van Vreckem a l t  het ware een intimidatie-
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Aan de Germ anisten 2e kandidatuur  : N - E . ,

Een zgn. delegatie, ondemocratisch samengesteld 

uit afzonderlijke individuen, heeft het nodig geoordeeld 

haar oeklag over mij te uiten. Tevergeefs het) IK geprobeerd 

te vernemen wie tot die delegatie behoorde. Geen enkele 

van die LAFBEKKEN heeft het gewaagd zijn  verantwoordelijk

heid op ts nemen.

Als men mij iets te verwijten heeft, richt men zich 

tot mij s ik ben gewcon hoogleraar. Als dat niet helpt 

is Br een Sectievoorzitter, Prof. H. Baetens Beardsmore,

Uw professor in haofdorde. £n als ook dat niet helpt 

kan u gaan vluchten in de rokjes van de Oecaan.

net mijn intense verachting voor een paar LAFFE 

ONDERKRUIPERS, die op het niveau van het V .S .O .( *  Verachterd 

Secundair Onderwijs) zijn  blijven steken.

P r o f .  P .  V a n  y r o c k p m .

professor licht studenten 1n over de hièrar 
chle bij de klachtenprocedure.

En dan komt het, de studenten van de 2<te 
licentie die overschrijving gaan vragen 
van het cijfer dat ze 1n de 1ste zittijd 
kregen voor een vak dat hij 1n de 2de li
centie niet doceert (kan je volgen ?) 
krijgen voor de 2de zittijd een taak opge
geven: The Vowel Shift in English. 
Ontzettëmï aocf.Èi jna al Ie studenten van 
de richting Engels namen niet aan de eerste 
zit deel omdat hun eindverhandeling niet 
af was, maar nu was er toch eentje die aan 
de eerste zit mee deed zeker ! Prof. Goy
vaerts paste daar echter een mouw aan, met 
de woorden: " Een tweede zit 1s toch niet 
zo erg ?".
De persoon in kwestie vond dat wel en 
stapte naar de decaan.En wat dacht U dat 
deze ging doen? Toch niet aan de Prof vrag
en om a.u.b. geen taken meer op te geven 
tijdens de zittijd zeker ! Neen, h1j vroeg 
aan Prof. Goyvaerts om a.u.b. dat werk, 
dat deze student nog 1n de zit zou maken 
te willen verbeteren !!

kampagne in de lessen "Geschiedenis van 
de Moderne literaturen" en tijdens de 
examens vroeg hij nagenoeg aan alle studen
ten uit de tweede kan w1e er naar de decaan 
gegaan was ! [Probeer je die situatie eens 
1n te beelden) Een onhoudbaar sfeertje na
tuurlijk. Maar blijkbaar was hij niet te 
weten gekomen wie de "daders’ wel waren 
en midden ln de examens, terwijl de studen
ten van de afdeling Duits nog examens bij 
hem hadden, richtte hij ad valvas het hier
bij integraal afgedrukte schrijven ad val
vas aan zijn studenten. Conroentaar is daar
bij overbodig. Het is gewoon schandalig. 
Het 1s nog niet gedaan ! Ook het vogende 
is bewijsbaar. Prof. Van Vreckem kon zijn 
handen niet thuis houden. Er Hepen twee 
klachten binnen b1j de decaan van meisjes 
u1t de eerste kan (!) d1e lastig gevallen 
waren op het examen !!! De decaan nam ook 
dit probleem ernstig op en prof Van Vreckem 
mocht nog enkel examen afnemen 1n aanwezlg- 
heid van de assistent.__________ * _____

SPO R TD IEN ST

De sportdlenst is gevestigd 1n het gebouw 
Y op de kampus Oefenplein (tel. 02/6412311) 
Oraalt men dit nummer dan hoort men aan 
de andere kant van de Hjn de stem van de 
dienstverantwoordelljke Wilfrled Lodens.
Korte voorstelling
Vervolmaking van een vroeger aangeleerde 
sport, hobby of kulturele bezelgheid, ofwel 
een eerste kontakt met een nieuw interesse- 
rlchting... Uw vrije tijd als universiteits 
student Is er geknipt voor. Later zal de 
gelegenheid wellicht nooit meer zo gunstig 
zijn. Als Je Zin hebt om eens mee te doen 
loop dan eens binnen blj de Sportdlenst. 
Ooe de eertse stap, de rest doet u samen 
met ons. In een gezellige sfeer zoeken 
wij een beetje fysieke konditie, naar een 
gezonde ontspanning, naar het uitdiepen 
van een gekozen hobby. Dit alles gebeurt 
onder de leiding van bekwame mc-nltoren.
Praktische Inlichtingen 
Hoe kan ik inschrijven ?
Door aankoop van de sportkaart (zowel voor 
internen als eksternen). Deze kaart geldt 
immers als inschrijvingsbewlJs en ze ver
leent o.a. afslag op ticketten voor zwermten 
Ijsschaatsen, paardrijden, enz... (voor 
Internen). Zij geeft ook toelating tot ge
bruik van de kleedkamers, stortbaden, 
zalen en terreinen. Zij laat u toe mate
riaal te gebruiken.
Goed om weten :
- 0e sportkaarten voor Internen zijn oani- 
sportkaarten waarmee aan alle aktivlteiten 
kan deelgenomen worden.
- 0e sportkaarten voor eksternen zijn 
slechts geldig voor één sport (de keuze- 
sport van de geïnteresseerde).
- De sportkaarten zijn geldig per akademle- 
jaar, ttz. van 1 september tot 31 augustus.
- COP (Cultureel Jongeren Paspoort)
De Sportdlenst is naast sportkantoor ock 
CJP kantoor. Daar is dan ook alle informa
tie te vinden over CJP en een paspoort aan
schaffen.

Het gamma van aktivlteiten
- 5port1nltiatie :
[n een dertigtal verschillende disciplines 
verzorgt de Sportdlenst van oktober tot 
mei initiatleaktivitelten. Vanaf september 
is de brochure met programma en uurrooster 
verkrijgbaar.

- Kampioenschappen :
De Sportdlenst is tevens organisator en 
koordlnator van volgende kampioenschappen 

fakultalre, 1nterfakulta1re -en perso
neel skamploenschappen.
- Massasportaktivlteiten :
De Sportdlenst staat In voor de organisatie 
van o.a. de sportnamlddag en de 24-uren 
loop.

Verhuring sportinfrastruktuur 
üë bportd lenst Ts verantwoordelijk voor 
het verhuren van de sportlnfrastruktuur 
zowel intern als naar buiten. De sportln
frastruktuur wordt gedurende de weekends 
en verlofperiodes verhuurd aan eksterne 
verenigingen voor wedstrijden, tornooien, 
stages, enz...

•ot d l



STUDEREN WORDT WEER DUURDER

Oe konkrete feiten :

Het het begin van een akademlejaar treft 
men vaak nieuwe maatregelen (kwestie van 
zo min mogelijk reaktles u1t te lokken). 
Zo ook d1t akadetniejaar.
Vooreerst heeft men de stijging van de 
maaltijdprijzen en de kafetarlaprljzen. 
De prijzen van de maaltijden stijgen met 
3 fr. en deze van de broodjes en konsump- 
ties 1n de kafetaria met 1 fr. (en verleden 
jaar was er al een forse stijging). Ook 
de Droodjes in het kultuurkaffee worden 
geraiadeld met 5 fr. duurder. En als laatste 
maatregel voorziet men een energietoeslag 
per bijkomend apparaat, voor elke kotstu- 
dent. Een haardroger, broodrooster enz. 
wordt een luxe, die men dient te betalen. 
Deze maatregel moet 250 000 fr. opbrengen. 
Als verrechtvaardlging voor de prljsstijgin 
gen geeft de Sociale Raad de stijging van 
de grondstofprijzen, de toename van de 
personeelskosten en de stijging van de 
energiekost. Oaarom beslist men dan maar 
om alles duurder te maken voor de gewone 
student.

Achteruit met de demokratisering van het 
onderwijs.

In schril kontrast hiermee stapt, leder 
jaar weer, de reële daling van de lonen 
(oftewel de Inkomsten van de ouders) en 
de studiebeurzen. Het is ZO dat de studie
beurzen niet geindexeerd worden, wat bete
kent dat men leder jaar minder kan doen 
met zijn studiebeurs. Ten tweede heeft men 
de verschillende besparingsmaatregelen van 
de regering (o.a. de afbraak van de index), 
d1e tot gevolg hebben dat de inkomsten van 
de werkende mensen dalen.

Enerzijds dalende inkomsten en anderzijds 
stijgende uitgaven (en de maatregel genomen 
door de sociale dienst om de sociale toe
lagen te verhogen, helpt hier niet veel) 
hebben tot gevoilg dat het voor kinderen 
afkomstig uit een arbeiders -of bedienden 
milieu steeds moei lijker wordt om te stu
deren. Of maw. de demokratlsering van het 
onderwijs zet weer eens een stap achteruit.

Gratis onderwijs

Wij zijn van mening aat het recht op onder
wijs een demokratlsch recht is voor ieder
een (dit 1s ook een els van heel de arbei
dersbeweging). Dit w11 zeggen dat de toe
gang tot de unief niet mag beperkt worden 
door een gebrek aan financiële middelen. 
Of geld mag geen rol spelen, impliciet 
houdt dit in dat men opkomt voor gratis 
onederwijs (afschaffing van de inschrij
vingsgelden en kosteloos studiemateriaal).

Daarnaast pleiten we ook voor een studle- 
inkomen, dat de volledige studie -en leef- 
kosten dekt. Dit moet betaald worden door 
een verhoging ?an de belastingen voor de 
10Ï rijksten van dit land. Door deze eisen 
worden 1n de eerste plaats de problenten 
van de mlndeheden opgelost en de rijken 
profiteren toch niet van deze maatregel, 
doordat een gedeelte langs flskale weg 
wordt gerekupereerd. Slechts zo’n systeem 
garandeert werkelijk het recht op onderwijs 
voor iedereen.

Myrlam Vanderlinden voor MLB.

STUDIEKRING 
VRIJ ONDERZOEK

Studiekring Vrij Onderzoek is de studenten
vereniging van de VUB die zich bezig houdt 
met 'Vrij Onderzoek’, het fundament van 
de VUB. Wat dit allemaal Inhoudt werd en 
wordt beschreven in talloze artikels, bro
chures en boeken. Heel wat teksten 2ijn 
bij ons te verkrijgen, dus moeten we hier 
niet alles uitleggen. Een minimum aan 1nfor~ 
■atie 1s echter noodzakelijk. ‘Vrij Onder
zoek' 1s het onbaatzuchtig nastreven van 
de waarheid door de wetenschap. Elke vorm 
van dogmatisme en nachts- en gezagsralsbrulk 
wordt afgewezen. De uiteindelijke bedoeling 
van alle wetenschap er. onderzoek moet zijn: 
het vergroten van de waarde en de vrijheid 
van elke mens in elke maatschappij. Hlerovet 
kunnen we al een paar weken disktesiëren, 
maa r dit een andere keer misschien.

Oe studenten die 1n het bestuur van de kring 
zitten komen uit alle fakulteiten en rich
tingen. Ze hebben een ding gemeen : hun 
Idealen van vrijheid, gelijkheid en demckra- 
t1e. Deze opvattingen verdedigen onafhanke
lijk van eender welke partij of belangen
groep is hun doel. En dit niet alleen op 
de VUB, maar ook daarbuiten.
In de praktijk wordt er vooral gewerkt aan 
de VUB, wegens de beperkte middelen op fi
nancieel en (jaraier genoeg) ook op het vlak 
van medewerkers.
Wat we vooral doen 1s het organiseren van 
vormende aktiviteiten en het stimuleren 
van diskussies en denken. Nu zal u zeggen, 
ik zit op een universlteit en zij willen 
mij leren denken, er zijn toch al proffen 
genoeg ? Dit is een argument !
Wat Vrij Onderzoek wil is nog wat anders. 
Er kan bijvoorbeeld nagedacht worden over 
dingen waarover op een universlteit niet 
wordt nagedacht, of bijna niet. Zo bijvoor
beeld de vraag waarom er per jaar miljoenen 
mensen van honger sterven terwijl er miljar
den worden besteed aan het perfektioneren 
van massavernietigingswapens aan talloze 
universlteiten en hogescholen in oost en 
west. ”

Zo zijn er nog talloze vragen.
Niet alleen is het van belang d1e vragen 
te stellen en te blijven stellen. Ifet is 
ook van belang er antwoorden op te vinden. 
Wie ons daarbij wil helpen is welkom.

Lid worden kost voor studenten slechts 50fr 
Meer informatie is gratis.

Onze eerste aktivlteiten : Afrikaans Film
festival op 2, 3 en 4 oktober ; 9 oktober 
vredesTD (we mogen ons Irnners ook wel eens 
amuseren) ; 10 oktober film in Qb ’Erendlra' 
naar Gabrlel Garcla Marquez, enz. Leden 
krijgen korting op al deze aktiviteiten.
Tot weldra.

Walter Vermander, voorzitter.

Voor de gelnteresserde lezer volgt hier 
het adres van Studiekring Vrij Onderzoek:
* Studiekring Vrij onderzoek 
Plelnlaan 2 
1050 Brussel 

02/641.23.28 
aslk 001-0285310-20

Het lokaal van Vrij Onderzoek ligt in gebouw 
V  (de Ingang naast het kultuurkafee) en 
meestal Is er iemand aan te treffen die 
meer Inlichtingen kan geven.

BSG
Het 8russels Studentengenootschap is de 
overkoepelende studentenkring van de VUB.
D1t houdt in dat wij instaan voor het orga
niseren van grote aktivlteiten zoals de 
onthaaldagen, open1ngs-TD, St-Vé (hét stu
dentenfeest van Brussel), dropping, concer
ten, enz.
Verder zijn wij uitbater van een TD-zaal 
d1e zich op de campus bevindt en waar dage
lijks fuiven door verschillende kringen 
georganiseerd worden.
Voor d1t jaar zijn er reeds onderhandelln- 
gen aan de gang voor een hele reeks optre
dens (o.a. folkfestival, Der Polizel, e.d.). 
Om d1t alles te organiseren is er uiteraard 
veel valk nodig en de bezetting is nogal 
zwakjes, dus willen wij langs de2e weg een 
oproep doen voor alle bel engste!lende mede
werkers.
Van de aktivlteiten van het 8SG gedurende 
de onthaaldagen hebben julHe hopelijk goed 
geprofiteerd. We hopen jullie öok op at 
onze andere aktiviteiten te zien en ook 
op die van de kringen. Van die aktiviteiten 
krijgen jullie een overzicht in de agenda 
die zich achteraan de Moeial bevindt.

Veel plezier op de VUB! 
het BSG bestuur.

24 UUR :

FANTASTISCH
Het is zover. Sinds donderdag 20 september 

moeten we met een gloe<*iieuwe Vlaanse krant 

leven. Weken vooraf was ze onderv^rp in 
de gevestigde mediawereld. Het blad was 

nog niet  alt o f het kind kreeg reeds 

troetelnaarpjes. Er werd duchtig met " in 
teel t "kritiek ge are ten. Van menagementkrant 

'fast foodkrant1 tot 'ne Story op gazette- 

pfipier '... Ook w ij komen terug op deze 

historische geboorte. Om voor eens en 

altijd  komaf te maken met de mythe van de 

gemakkelijke krant.

Grote koppen, veel kleur, weinig tekst 
in grote lettertekens...maar 24 UUR leert 
de mensen lézen. De Consdence van de twin
tigste eeuw. N1ks te moeilijke woorden, 
volksspreuken verdorie.
De aloude 1 stars'truuk wordt boven getoverd 
Inderdaad, in de eerste numners worden de 
plaatse lijke sterren R1ta Boelaert en 
Armand P1en geserveerd. Boeleke over haar 
gerenomeerde voetbalwetenschap en de weer
man over zijn opname in de hemel. Alsje
blieft '
Nu nog wachter op Eddy Wally, de charme- 
konlng. In numner vierenzestig ? Walt en 
see. Na iedere boerenzoon ter verademing: 
de Internationale markt. Freddy Breek, 
Eddy’s Duitse tegenhanger, Julio de Span
jaard... én R1ta Corita. Voorwaar voornaam. 
Nog even geduld en 24 UUR wijdt de lezer 
1n over de seksstandjes d1e Bolero Bo 1n 
kut heeft. De waarheid belazert ? Slechts 
een volgende stap.
In nummer twee worden de Antwerpse slijm- 
ballen Jos Boudewljn en 'koningin' Lutgart 
Slmoens terug tot leven gewekt, samen met 
de Nederlandse puberheld Hans Oe Booy. 
Voorwaar voornaam. Nog niet flauw gevallen 
na al deze emoties ? Nee. Moei 20, jij kan 
24 UUR aan !
Maar vooral de gewone mens, de doodgewone 
mens wordt voorgeschoteld. André de honden- 
teraner, Roger de eendenredder, de rare 
patatten van Jef... We lezen graag over 
enszelf, nietwaar ? En wat belangrijk is: 
zulke hartverscheurende onderwerpen vormen 
een onuitputtl 1 jke bron. Voor 24 UUR 
nooit komkoumertijd dus. Jan, Frans, Louis, 
Marie, Eufrasle...jul11e benne geroepen. 
Wat zijn we nu nog vergeten voor een andere

krant ? 0 ja, rechtstaande eieren, de blin
de zleleherder, de omgekantelde takelwagen, 
de wenende prernier, de lelijkste student, 
opgei1chte bejaarden (de sukkels), de kook- 
moeders van Hechtel, de rattenvanger van 
Aarschot, de 24 UUR-baby Sara (wat een lief 
autske), Tiroolse schutters... én Astrld 
en Lorenz. Zo leert 24 UUR ons dat Astrid’s 
sterkste kant haar buste 1s. Dat 8oudewijn 
en Fablola, het eerbiedwaardige koningspaar 
soep eet In hun tuinhuisje met zwembad... 
Al deze voorname dingen rrakslmaal in 35 
lijnen beschreven, opgesmukt met levens
grote foto's. Eer lang verhaal ? Geen nood, 
gewoon in twee of drie delen kappen. Want 
vooral de “sprekende" foto’s moeten hét 
doen.
Nu nog de kruiden : de gokbladzljde, de 
helprubrlek '24 UUR met jou', de spelletjes 
en de weggevers. En maar eten, beste lezer. 
Werkelijk een andere krant. Als d1e nu eens 
overal zou te verkrijgen zijn !
24 UUR : de herkenbaarheid ten top gedreven 
Alle belevenissen van buurman Fred en zijn 
kalvende kuikens. De gewone mens wordt een 
wig voorgehouden met zulke nonsens verhalen 
De politieke en andere werkelijkheid wordt 
kort gekapt, achtergrondinformatie totaal 
weerhouden. Het boulevardkenmerk geldt 
enkel uiterlijk weet eindredakteur Huib 
Crauwels. Een vergelijking met de Bildkol- 
lega’s van onze oosterburen wordt angst
vallig afgewimpeld. Inhoudelijk is zo'n 
vergelijking irrelevant. En inderdaad, Bi Ad 
is nog erger.
24 UUR, pulpkrant...blurps...goed om de 
patatten op te schillen.
Jakob Selsma.

PERMANENT EN VORMELIJK
Wie aan z‘n studievakken niet genoeg 

heeft kan nog altijd terecht bij het Cen
trum voor Permanente Vorming.
Het programma is er gericht op alle belang
stellenden. zowel studenten al “normale" 
al dan niet gediplomeerde mensen.

Lezingen
In het kader van de Leerstoel Theodoor 

Verhaeger worden er drie lezingen gehcuden 
door Leo Apostel, de vermaarde marxistische 
filosoof en vrijdenker :
9 okt. : De traditionele zelfinterpretatie

van de vrijmetselarij.
16 okt.: Historische feitelijkheden en de

Interpretatie van de drie eerste 
graden.

23 okt.: Mogelijkheden van de hedendaagse
hermeneutiek : psychoanalytische, 
marxistische en structuralistische 
interpretatie van de Vrijmetsela
rij.

Da's allemaal gratis in de Q-B, telkens 
om 18u.

Voordrachten reek s
Ook al hebben we ’t verschil tussen 

voordrachten en lezingen niet helemaal be
grepen, de voordrachtenreeks ziet er uit 
als volgt :
A. Filosofie
Al les handelt hier rond de geschiedenis 
van het conservatieve denken (1n samenwer
king met Humanistisch Vrijzinnig vormings
werk).
10 okt. : De opkomst van de konservatieve

beweging in de 18e eeuw
17 Okt. : De onderdrukking van vrijheid

en 1nd1v1du 1n de totalitaire 
staat : Nazi-Duitsland

24 okt. : La nouvelle droite - oude rechtse
koek in een nieuwe verpakking?

7 nov. A. de Benolst en het nieuwe 
rechtse denken

14 nov. : Het rechtse denken ten aanzien 
van vrouwen

B. Ekonomle
Hoofdthema's zijn hier devaluaties en munt
problemen :
21 nov. : Muntontwaarding en devaluaties 

1n Griekenland en rome.
28 nov. : Munt of het noodlot van het be

derf (6e-20e eeuw)

5 dec. : Recente ontwikkeling In de cpen- 
bare financiën

12 dec. : Pleidooi voor een Europees munt
stelsel

C. Milieukunde
73 jan. ■ PF Noordzee : wetenschappelijk 

onderzoek en milieubeheer 
30 jan. : Ekotoxicologie van stabiele pol- 

luanten (zware metalen en pesti
ciden)

6 feb. De aktiviteiten van de Koning 
Boudewijstlchting op het vlak 
van monumentenzorg 

13 feb. Milieubeleid op lokaal vlak
- ervaringen u1t de praktijk

D. Gezondheidszorg
TT teb. : Aanpassingsproblemen van eerste- 

jaars-unlversiteitsstudenten en 
mogelijke gevolgen op het studie- 
vlak.

6 ma. Assertiviteit

E. Geneeskunde
13 ma. : Arthrose : aktuele aspecten 
20 ma. Suikerziekte
27 ma. : Psychologische konsekwenties van 

baarmoederoperaties 
3 apr. Atherosclerose
10 apr. : AIDS : een mysterieuze ziekte

Alles gaat door in de HlLOK (gebouw L, 2e 
verdieping). Per sessie 40 fr., per reeks 
van 5 sessies 200 fr., per reeks van 10 
sessies 300 fr. (studentenprijzen).

'DE MOEIAL' VERZOEKT ?.



kultuurkrant OPEN DEUR OP OKT 14u 
10

MUZIEKWORKSHOP 

Maandagavond 19u-22u
Het is de bedoeling op een niet-akadeir.ische 
wijze muziek te ir.aken. Vereisten : een mi
nimum aan notenkennls. Aanpak : ritme, har
monie. soleren.
Begeleiding Eddy loozen.

THEATERTRAINING 

Maandagavond 19u-22u
Er wordt een eigen produktie opgezet, aan 
de hand van spraakoefenlngen, improvisatie, 
tekstoefenlngen, beweging, dans.
Begeleiding : Mark Bultereys.

ZEEFDRUK

Maandagavond 19u-22u 
Woensdagnamiddag 15u-17u
Een druktechniek waarmee men dmv. 'sjablo-
nering'cHchés kan maken om verschillende 
materialen, zoals papier, stof, vinyl te 
bedrukken.
Begeleiding : Nik Honinckx

LAY-OUT KURSUS 

Dinsdagnamiddag 14u-16u
Maak uw folders op professionele manier! 
Beginselen van letterzetten, teksten, lay- 
outen, bladverdelIng, Illustreren, affich
es....
Begeleiding : Marleen Vanherck 

KLEURENFOTOGRAFIE 

Dinsdagavond 18u-22u
In de kleurendoka kunt u uw favoriete d1as 
en kleurennegatieven vergroten volgens 2 
systemen, cibachrome en Agfacolor P88. 
8egeleid1ng : Luk Nagels.-zulk.

SCHILDEREN

Woensdagnamiddag 14u-l?u 
Nieuw atelier na vele aanvragen. In dit 
atelier zal de aandacht vooral gaan naar 
olieverf- en aquareltechnlek.
Begeleiding : Ramon Prleto Y PrletO

WEVEN EN BATIK 
Woensdagavond 19u-22u
Wandkleden, sjaals, kussens, enz. maken 
naar eigen ontwerp. Voor het schilderen 
op stof zijn de nodige materialen aanwezig. 
Begeleiding : Irène Bruynlnckx-Deviseh

GLASTECHNIEK 

Woensdagavond 19u-22u
Het doel van d1t atelier 1s, binnen de am
bachtelijke vrijetijdsbesteding: kleur en 
vonr 1n glas uit te drukken. 2 technieken 
worden toegepast : glasmozaTek en glas ln 
lood.
Begeleiding : Armand Calders 

KERAMIEK
Woensdag 12u-l4u, 15u-17u» 18u-22u 
Het atelier beschikt over een uitgebreid 
kle1-assort1oent dat gebruikt kan worden 
voor volgende technieken : boetseren. In
druk-. giet- en draaitechnlek. Een elek
trisch oven 1s ter beschikking.
Begeleiding : Lieve Van Hove

ZWART-WIT FOTOGRAFIE
Donderdagavond 19u-22u
Woensdagnamiddag 15u-17u
Deze 1n1t1at1ekursus biedt de «gelijkheid
om films te ontwikkelen, af te drukken en
te vergroten. Experimenten en drang naar
perfektlonerlng liggen in de lijn van de
mogelijkheden.
Begeleiding : Luk Nagels, Niklaas Van den 
Abeele.
MODELTEKENEN

Donderdagavond 19u-22u
ïïler krijgt leder de mogelijkheid het teke
nen op zijn elger. manier te beleven en het 
model te benaderen vanuit 2ijn eigen sensi
biliteit. Mannelijk of vrouweüjk naaktmo
del 1s steeds aanwezig.
Begeleiding : Gswald Kuycken

De kreatieve ateliers ïljn voor Iedereen 
toegankel1jk.
INschrljvlngen op de Dienst Kuituur 
Prijzen : Hdkaart voor 10 atellerbeurten: 
studenten 150 - personeel 200 - werklozen, 
gewetensbezwaarden, studenten bulten de 
VUB 500 - derden 1000.

Tentoonstelling
PAK’M STANZI

Clalre Luckham schreef met “PAK’EM STAHZI!' 
een bijzonder origineel stuk, waarin zij 
de worsteling van een jonge vrouw om haar 
zelfstandigheid toont als een waarachtige 
worstelwedstrljd 1n een catchrlng temidden 
van het publiek. Elke scène uit het leven 
van Stanzi: haar eerste levensjaren, haar 
schooljaren, eerste werkkring.verliefdheid, 
huwelijk en teleurstellingen, haar succes
sen en nederlagen worden gespeeld in de 
termen van de catch. Een "struggle for li- 
fe" 1n de ring!
Telkens wordt Stanzi ertoe gedwongen te 
vechten. Tegen haar ouders, haar vriendin, 
haar echtgenoot Toni Macho. Z1j willen haar 
allen vastprikken op haar rol van vrouw, 
van dienstbaarheid. Maar Stanzi is een kei
harde dwarsligger en zij bijt van zich af, 
kent nederlaag op nederlaag tot zij haar 
eigen catchgreep ontwikkelt : de “Venus 
Grljptang". Stanzi wordt beroepsworstelaar- 
ster en maakt carrière. Maar haar man Toni 
Macho stelt haar voor de keuze : zijn huis
vrouw blijven of uit elkaar gaan. Stanzi 
lost dit probleem op haar eigen wijze op: 
zij zal er met Toni om vechten. Wie wint, 
zal de carrière verder zetten,wie verliest, 
het huishouden doen. D1t wordt het hoogte
punt van een zeer Instructieve catchavond: 
het gevecht van de eeuw, de strijd van een 
man tegen een vrouw "off the finish!" THE 
BATTLE OF THE SEXES!

Het -PAK»EH STANZI1" wil Ensemble Raam Tea- 
ter, ~naast het toneelpubliek van jong en 
oud, ook een nieuw publiek aantrekken: de 
sportliefhebbers d1e hun krant eerst op 
de sportpagina openslaan en de cultuurru- 
brlek overslaan. Want dit is het stuk waar-

peter jacquemain
1n sport en toneel een eenheid worden.
Voor deze voorstelling werd een repititie- 
periode van zes maanden voorzien. De ak- 
teurs worden getraind en gecoached door 
een van de meest ervaren catchers van Euro
pa: Al BASTIAN, viermaal Europees kampioen. 
De man die samen met Joop Geeslnck de 
catchsport in Nederland introduceerde. Voor 
de muziek en de songs werd beroep gedaan 
op de grote belofte onder de jonge compo
nisten, de leider van de groep "Beriberl", 
Jan Leyers.
Kostumes en dekor worden ontworpen door 
"Arme Cyrano" Bob VERHELST.
De regie voert Walter TILLEMANS.

Reacties van de pers

“Pak'm Stanzi" : Spektakel van de bovenste 
plank (Het Volk, 9/5/84)

Catch op het toneel komt als sport op TV 
(De Standaard. 14/5/84)

"Pak*m Stanzi" : onweerstaanbaar entertain
ment (De Morgen, 7/3/84)

Raamtheater monstert nieuw model spektakel 
(De Zwijger)

Spektakel 1n het kwadraat
(De Nieuwe 6azet, 7/5/84)

§§5 Pak'm Stanzi op dinsdag 9 oktober 1n 
de oude sportzaal van het HILOK om 21U. 
Prijs : 150 fr.

T00 fr. Studenten 
80 fr. Kultuurkaart 

Kaarten verkrijgbaar op de Dienst 
Kuituur.

Tijdens de maand oktober loopt in galery' 
(boven het kultuurkaffee) een tentoonstel
ling van de jonge Brusselse beeldhouwer- 
tekenaar Peter Jacquemijn.
Deze jonge kunstenaar is laatstejaarsstu
dent aan het Hoger Sint-Lukas Instituut 
te Brussel 1n de afdeling beeldhouwen en 
werkt vooral 1n hout,brons en blauwe steen, 
üalery' toont tekeningen, schetsen en een 
drietal beeldhouwwerken. Het werk van 
Jacquemijn Is figuratief, met rake en

vloeiende lijnen zet hij bewegingen en po
ses op papier. Zowel zijn tekeningen als 
beelden getuigen van inzicht 1n anatomie 
en psychologie van de menselijke figuur.

Op dinsdag 16 okt. om 19u wordt de tentoon
stelling bijgekleurd met een muziekevene
ment, verzorgd door Jacquemijn zelf en twee 
muzikale vrienden. Naar eigen zeggen wordt 
dit een geïmproviseerd free (jazz) optre
den. De tentoonstelling is te bezichtigen 
elke weekdag van 10 tot 17uT

LUCVANACKER 
BAND 
30okt. 20u30 audQ
Nadien fuif in de BSG-zaal met 
THERMOS en BENELUX.
Inkom : 200 BF
Org.: i.s.m. N1TR0 en HJ NATIO
NAAL. Kaarten op de Dienst Kul-I 
tuur.



EL KHOLOUD
kultuurkrant

AFRIKAANSE FILM

2 okt 4 okt
RUE CASES NEGRES, van Euzhan PALCY, Marti- 
n1que-Frankr1jk, 1983, 103 min.,

Martlnique, 1930. De zwarte bevolking 
-vroeger u1t Afrika ingevoerde slaven- 
zucht onder het juk van de blanke (Franse) 
kolonialen. Ze werken voor een hongerloon 
1n de suikerrletplantages. Een jongen, een 
zwarte versie van onze "Witte van Sichem", 
speelt en werkt met zijn vriendjes. H1j 
is intelligent, en zijn mceder, M'mam Tine, 
offert veel op om haar jongen naar school 
te kunnen sturen. Op subtiele wijze wordt 
in deze film de autentleke kuituur -met 
zijn wortels 1n Afrika- geplaatst tegenover 
de importkultuur van de kolonialen, staat 
anafabetlsme tegenover de school, armoede 
tegenover rijkdom, kinderen tegenover vol
wassenen. De tegenstellingen worden genuan
ceerd en met veel humor weergegeven. Een 
doorvoeld, met liefde gemaakt tijdsbeeld 
met aktuele waarde.
Zilveren Leeuw en de prijs voor de beste 
vrouwelijke vertolking op het festival van 
Venetië 1983.

DREAD, BEAT AND BLOOO, van Franco ROSSO, 
UK, 1979, 47 min.,

Deze film geeft een opwindend, niet-senti- 
menteel portret van de bekende Jamaicaanse 
dichter en politiek aktivlst linton Kwesi 
Johnson. De film poogt te laten zien hoe 
Linton de taak van de artiest in de maat- 
1 schappij ziet en hoe h1j steeds weer 
jzljn talenten ter beschikking stelt van 
de zwarte werkende klasse. Linton nam en 
neemt als een van de "frontllne flghters" 
tegen de kolonlalisatle van zwarten in 
Engeland deel aan de politieke strijd van 
minderheden in de samenleving.

3 okt
CEDDO, van Ousmane SEM8ENE. Senegal, 1976, 
120 min.,
De f 1 lm speelt 1n de zventlende eeuw, in 
een tljd van slavenhandel, toen het kristen 
dom en de Islam in West-Afr1ka binnendrogen 
De aanhangers van deze religies streefden 
ernaar met alle moge lijke middelen hun ge
bouwen -moskeeën en kerken- vol te krijgen. 
Wapens en alkohcl verschenen op het toneel, 
evenals kralen en spiegeltjes. Ieder die 
een geweer bezat, kon op mensenjacht gaan 
en 1n mannen, vrouwen en kinderen handelen. 
Mensen werden koopwaar. Het verhaal : Nadat 
h1J de koninklijke familie en de hoogwaar
digheidsbekleders tot de islam heeft be
keerd, stuit de islam op verzet van de 
'Ceddo', een bevolkingsgroep. Voor de 'Ced- 
do' betekent bekering tot de islam of het 
kristendom verraad aan het Afrikaanse 
spiritualisme, en dus verraad aan zichzelf. 
Om zijn doel te bereiken verbindt de Imam 
zich ir.et de hoogwaardigheidsbekleders en 
maakt zich meester van de troon, precies 
zoals staatsgrepen in onze tijd. Hij be
schikt nu over kerkelijke én wereldlijke 
macht. Deger.en d1e zich blijven verzetten 
stuurt hij 1n ruil voor geweren 1n de sla
vernij. De anderen dwingt h1j met geweld 
zich tot de islam te bekeren. Onder lei
ding van de prinses komen de 'Ceddo' in 
opstand.
CEDDO is hét meesterwerk van Afrika's Ci 
neast nr.1, Serabene. Een ongeëvenaard rijke 
film, zowel Inhoudelijk als formeel. Met 
muziek van Manu Dibangc.

18 okt
El Kholoud (De Oneindigheid) is de 
naam die de vier Arabische Jongens 
hebben gekozen voor hun originele 
muzikale groep.
V1er 'gastarbeiders', van w1e de meesten 
al geruime tijd in ons land wonen. Eerst 
was er Tone Brulin, Internationale theater
man en bezieler en duivel-doet-al van Tie-3. 
Daarna heeft Wannes Van de Velde hen bij 
een van zijn projekten betrokken. Langs 
Abdelkaaer Zahnoun (de leider van El Kho- 
!oua) kwam Tone Brulin dan 1n kontakt met 
drie andere Arabische musici d1e bereid 
warer gevonden om vanuit Marokko naar hier 
te komen om te werken aan een Arabisch thea- 
terprojekt dat een selzoenlang in ons land 
en 1n verschillende andere Europese landen 
zeer veel bijval kende, niet 1n het minst 
dank z1j de vier : "Charkawa" (Zonsopgang). 
Het was een boeiende collsge van scènes 
uit "le Voyageur de Minuit" van de Egypti
sche dichter Salah Abdel Saboor.
Zo zagen we dan eindelijk "El Kholoud1' aan 
het werk : vier intense en boeiende vertol

kers van de autentieke Arabische muziek 
1n vele schakeringen : de echte Berber-mu- 
ziek (beter bekend onder zijn originele 
naam Saharawl-muziek); het 1s zeer sterk 
ritmische muziek maar met zwaar melancholi
sche teksten, met als voornaamste instrumen
ten bas, banjo en natuurlijke trommels. 
Anderzijds de muziek uit andere delen van 
Marokko, de zogenaamde Chabi, even autentie
ke volksmuziek maar vrolijker van inhoud. 
Intussen heeft de groep wel een kleine wij
ziging ondergaan en is hij uitgebreid tot 
5 leden; de huidige samenstelling is als 
volgt : Chadouri A1ssa, viool ; Amar Ameraoi, 
conga's : Nourdln FarlM, bendlr (trommel); 
Abdelhamld El Amr1, bas en bendir en ten
slotte Abdel kader Zat*noun zelf, lult en 
gitaar en zang (zoalS trouwens alle andere 
leden van de groep).
EEN NIET TE MISSEN CONCERT IN HET 
KULTUURKAFFEE I.S.M. KUITUREN ALS 
BUREN.

18 oktober om 21u. GRATIS!!

TROMBONE OCTET Carl Smits
'De trombone is een pracht-instruoent, S 
trombones zijn een levend orgel, waarvan 
oe organist het zeer ernstige weet te kom- 
bineren met het lichtere genre, zelfs jazz
muziek en ... een beetje humor".

Zij brengen werk van : Carl Smits, Carl 
Maria von Weber, Tommy Pederson, J.M. De 
Faye, Vittorio Montl en Jacques Offenbach. 
i.s.m. Jeugd en Muziek Brussel15 okt21u

K. Kaffee gratis

DE PIOTTO’SKOMEN NAAR JETTE QKJ

JABUIA, EEN 8AND IN BALLINGSCHAP, van Jan 
Bernard BUSSEMAKER, UK, 1980, 41 min.

D1t is een dokumentalre over een groep 
zwarte Zu1dafr1kaanse musici, d1e de be
perkingen van hun land ontvlucht zijn. Z1j 
vormen nu de band Jabula, werken vanuit 
Londen en zijn meestal op toernee 1n het 
buitenland.
In het Zoeloe betekent Jabula geluk, maar 
zoals de leider van de band zegt . "Dat 
betekent niet dat we gelukkig zijn omdat 
we hier zijn. Wij zijn op zoek naar het 
geluk." Door middel van hun muziek, die 
een onderdeel 1s van de Zuldafrikaanse 
kuituur, probeert Jabula de aandacht van 
het publiek te vestigen op de situatie in 
Zuid-Afrika.

VUB Dienst Kuituur ism. Studiekring Vrij 
Onderzoek, Aud. zaal QC, Triomf laan. Toe
gang 6, Brussel.

Di.2 okt. 20u. : Rue Cases Nègres.
Wo.3 okt. 20u. : Ceddo 
Do.4 okt. 20u. : Dread, beat and blood 

+ Jabula.

24okt
De Plotto's, w1e kent ze niet, zijn nu reeds 
een levende legende geworden. De naam komt 
van hun vader: Plotto Llmöerger - een enorm 
violist waar iedereen vol lof over was - 
de vroegere leider van de groep.
Reeds als kind speelden ze met hem mee in 
café's, op trouwpartijen, op zlgeunerfees- n. 
ten, enz...
Later nam Jantje, tweede zoon van Plotto, 
de viool van hem over. Hij bespeelt dit 
instrument met een uiterste fijngevoelig
heid. Zowel zigeunermuzlek als jazz en dans
muziek, kennen geen geheimen meer voor hem. 
Storro, oudste zoon van Plotto, bespeelt 
de gitaar en Is een virtuoos op de trompet 
(soms zelf twee). H1j treedt ook geregeld 
op met de Kortrijkse formatie "The Golden 
River City Jazz Band".
B1ska, hun neef, speelde reeds als dreumes 
kontrabas. Hij wordt dan ook veel bij ande
re groepen gevraagd, o.a. bij de Brusselse 
zigeunergroep "latcho Bilo".

Martin tenslotte, afkomstig uit Brugge en 
de enige niet-zlgeuner van de groep, moet 
zeker niet onderdoen voor de anderen. Geïn
trigeerd door de gitaar, zat h1J dikwijls 
bij de Plotto's thuis om wat bij te leren, 
en dat deed h1j zo goed dat hij weldra aan
vaard werd als vierde lid van de groep.
In 1982 werd gitarist Henrl Francotte de 
vijfde man van de groep en soms speelt ook 
AlDert (derde zoon van Plotto) mee. Nornaal 
is hij gitarist b1j "Waso".
De Plotto's werden geboren met de muziek 
in hun bloed, want èén noot lezen, dat kun
nen ze niet. Het liefste wat ze doen is 
muziek maken. Django Reinhardt 1s hierbij 
natuurlijk hun grote voorbeeld.
Hun virtuositeit, hun typische eigen zigeu- 
nerklanken en hun Hefde voor traditie, 
maker» ze zeker de moeite van het beluiste
ren waard.

24 oktober. Aanvang 21u. q r ^TIS !!



LEGERPLICHT

Vre<telievende kringen vrezen dat na de 

Jongste h erste lw t  (met enkele artikels 

over legerdienst) de pcort naar een veral- 

goneende legerdienst open staat. Gezien 

de bevolkingsevolutie (afname) zoeken de 

legerverantwDordelijken en de overtïeid ver

woed naar middelen ore het aantal miliciens 
op peil te houden.

Twee j^ar geleden hoorden w€ Vreven van 
Landsverdediging persoonlijk nog bij hoog 
en laag val houden dat een dienstpUchtver- 
lenging onder zijn ministerschap er NOOIT 
zou komen. Principieel heeft de man de voet 
stijf gehouden. Een veralgemeende ver
lenging van de dienstplicht Is tot nog toe 
niet doorgevoerd. Oe regering verkoos in 
juli liever een oplossing op z'n Belgisch. 
In de jongste herstelwet worden verschil
lende mogelijkheden aangeboden. Degenen 
d1e b1j het begin van hun legerdienst voor 
zes «aanden bijtekenen, verkrijgen fikse 
financiële voordelen en hun wachttijd b1j 
de RVA (Rijksdienst Voer Arbeidsvoorziening 
vervalt. Zij kunnen dus na diensttijd 
direkt gaan doppen. Deze persoonlijke be
slissing moet wél vooraf gemeld worden. 
Men houdt van zekerheid 1n het leger.
Een andere mogelijkheid 1$ de vrijwillige 
(?) dienstplicht voor vrouwen. Deze kontra- 
dlktlo 1n terminis -want een plicht is 
nooit vrijwillig naar opgelegd- 1s duide
lijk een "verdekte" stap naar de veralge
meende dienstplicht over de grenzen van 
de seksen heen. Schampere Nothcmb merkte 
op -de tekst was al samengesteld- dat dit 
artikel voldoet aan wat zovele vrouwen 
eisen, nl. emancipatie en gelijkheid.

Echter emancipatie betekent nog niet het
zelfde levenspatroon overnemen. Maw. als 
de nan in de put springt, moet de vrouw 
er achterna ?

Dat deze maatregelen aan de herstelwet (!) 
werden geplakt, laat duidelijk de eigen
lijke bedoeling ervan uitschijnen be
sparen. Door de dienstplichtigen met een 
lolly van financieel voordeel te lokken, 
bespaart men op de uitgave van de beroeps- 
vr1jwi11igers. Nieuwe "boefers" moeten dan 
i*wrs niet aangeworven worden on de getal- 
strekte te handhaven omdat dienstplichtigen 
"vrijwillig" voor een verlenging van hun 
diensttijd kiezen.

Het 1s duidelijk dat de regering hiermee 
niet de barmhartige Samaritaan w1l uit
hangen, aaar rationeel de ekononlsch zwak
kere groepen als gemakkeüjke prooi wil 
lokken voor een onderbetaalde job met een 
erbarmelijke statuut. Zij die het zich 
financieel gewoon niet kunnen permlteren 
oa langer dan tien maanden aan een honger
loon te leven.
Welk gevolg deze financiële chantage zal 
hebben op de alternatieve vervangende 
dienst, waar dan nog de langere duurtijd 
een grote rol speelt, blijft alsnog een 
open vraag.

JS.

VERLENG ING
DIENSTPLICHT NOOIT

TWEEDE VLAAMSE 

VREDESWEEK
De rakettenprobleaatiek is niet meer uit De mensen d1e willen meewerken aan Vredes- 
de aktuallteit weg te krijgen. Ongetwijfeld feest, VAKA-VUB, Petitie, 9 oktober TD op 
hebt u d1t ook gemerkt. VUB of d1e meewillen op bezoek bij de 4 
De Europese verkiezingen werden erdoor ge- politici worden vriendelijk uitgenodigd 
kenmerkt, er zijn verschillende parlecental- op de eerste bijeenkomst van VAKA-VUB op 
re Initiatieven te verdachten en er 1s de donderdag 4 oktober, stipt om 13u. 1n het 
laatste opiniepeiling d1e uitwijst dat 76* lokaal van vrij onderzoek. 
van de Belgische bevolking tegen de plaat
sing gekant blijft. En het 1s vooral belang- _
rijk te weten dat de regering inzake de * * .......
plaatsing nog geen definitieve beslissing PETITIE :
heeft genomen. Hoe dan ook, de strijd 1s .. . . ,, .
nog lang niet gestreden. nlet het hu,dl9e ïe1" 91
Daaron organiseert het Vlaams Akt1eKo»1tee he dsbe,e1'1 en ,ra*9 :
tegen Atoomwapens een 2de Vlaairse Vredes- * afwijzing van de nieuwe atoomwapens er 
week van 12 tot 20 oktober onder het motto stopzetting van de werken ln Florennes,
■ M n  Jaar geleden heeft de bevolking nee . ,kt1eve en zelfstandige vredespolitiek 
gezesdV Als slot van die week wordt er van België
op zaterdag 20 oktober een strjjddag en . W n d e r  v00r bwïpeningi meer v00r
een vredesfeest georganiseerd 1n de Arenahai ont»1kk!l1ngssa«en»erk1ng,
(Deurne, Antwrpen). Vanaf 14u30 zijn er . 0üsct.akel1ng van de wapenindustrie en 
toespraken van o.a. Maur ts Coppleters, stopzetting van de Mpenhandel.
André Van den Broucke en vele anderen. Daar- ”
na volgt een optreden van de groep Perro Naam: ...................................
(met RVHG, bekend van weleer). Inkomkaarten Str. en nr.: .........................
voor d1t hele evenement koster. lOOfr. en Gemeente: .............................
zijn verkrijgbaar 1n VUBtlek en 1n de loka- Handtek.:
len van Vrij Onderzoek en UCOV. en2 
Tevens gebeurt er 1n Brussel ook wat. Om *
te beginnen wordt op de VUB de vredesweek -------------------------- — ---------
Ingezet H t  een TD of fuif op dinsdag 9 D E L E GATIE - O E E I N A H E B O N :
oktober vanaf 22u. In de BSG-zaal. Voor ----------------------------
de mensen d1e van Pak’em Stanzi komen zal Ja, 1k ga akkoord met de petitie en wil
er een catchrlng ter beschikking staan. ze «ee overhandigen op de 4 kantoren. Je
De Internationale van OorlogsTegenstanders mag me uitnodigen voor 15/16/17/18/19 okto-
(IOT), vredesbeweging voor omwapening en ber (schrappen wat niet past). Wil tijdig
geweldloosheid, houdt op 15, 16, 17, 18 kontakt met me opnemen voor praktische af-
en 19 oktober een politieke wandeling langs spraken.
de kantoren van Eerste Minister W.Hartens, Naam: .............................
Minister van Buitenlandse Betrekkingen (7) Str. en nr.: ............................
L. Tindemans, CVP-voorzitter F. Swaelen Gemeente: ..............................
en PVV-voorz1tter G. Verhofstadt. Er wordt Telefoon: ..............................
aangebeld met een petitie waarvan onderaan ________________________________________
de tekst volgt. Deze 4 politici dragen de
hoofdverantwooredl1jkheid voor de huidige Petities en bons ten spoedigste terugbezor-
bewapeningspolitlek van België. Vertrek gen b1J Vrij Onderzoek, Pleinlaan 2 1050
is voorzien om 16u. aan het Justitiepaleis, Brussel 02/6412328. Aldaar zijn ook peti-
de tocht duurt tot 18u. tleformulleren, affiches en folders beschik

baar.

Mie aee naar Tindemans w1l kan best naar 
de bijeenkomst van 4 oktober komen.

20 oktober
nationale strijddag ~  vredesfeest

ARENAHAI - DiURNC

RAAD VAN BEHEER
OVER KB, PEREZ DE CUELLAR, 

ZWEMBAD EN EXAMENREGLEMENT

Z o a l»  j e  al eerder gemerkt hebt is d it  de eerste  Moeial s in d s  e in d  mei . 

DesaInietten :integenstaande b le e f  de Raad van Beheer aan het werk t .e .m .  

b e g in  j u l i .  Ondanks het v erzet van en kele  raadsleden  b l i jv e n  we doorgaan 

met een p o ging  to t  k r it is c h e  be ric h tg e v in g  over  het be langr i jk s te  VUB- 

beheersorgaan .

RvB’s hadden we ondermeer 1n mei, juni 
en juli van d1t jaar. Aangezien ondergete
kende ook in de examenknoel zat heeft 1e, 
net zoals zowat alle RvB-studentenafgevaar- 
digden het een niet en ander niet kunnen 
bijwonen. De gecoöpteerde politici Poraa 
en Tobback waren zelfs nooit aanwezig, maar 
dat beginnen we zo onderhand al gewoon te 
worden. De beruchte psycholoog De Uaele 
evenals de studentenafgevaardigde Bellemans 
(Geneeskunde en Farmacie) kunnen blijkbaar 
evenmin hun drempelvrees overwinnen want 
ook z1j sturen steeds hun kat.
In wat volgt krijg je slechts enkele faits 
divers u1t de vorige RvB-vergader1ngen.
Alles aan bod laten komen zou een volledige 
jaargang van dit campustljdschrlft 1n be
slag nemen.

Koninklijke bibliotheek
In dit imposant gebouw aan de Kunstberg 

heeft men het enkele maanden geleden 1n 
z’n hoofd gehaald om een nieuw reglement 
1n te voeren. Daardoor worden nog slechts 
een viertal maal per dag aangevraagde boe
ken ter beschikking gesteld (die je overi
gens sowieso niet mag uitlenen). De VUB- 
RvB besliste dan ook, op aanvraag van enke
le assistenten en daarin gesteund door de 
studenten, om via de rector contact op te 
nemen met de directie van de koninklijke 
bibliotheek "om na te gaan of het oude re
glement niet kan behouden blijven voor We
tenschappelijk Personeel en studenten van 
universitaire instellingen". Mooi zo, maar 
of er vanuit de hoek der Koninklijke Bib
liotheek enige respons gaat komen, daar 
hebben we zo onze sterke twijfels over___

Perez de Cuellar

In juli verkreeg de UNO-Sekretarls Gene
raal plechtig het doctoraat Honorls Causa. 
Het idee daartoe Is niet van VUB-or1gine. 
Al een hele tijd geleden heeft het het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken behaagd 
de unWersltelten te verzoeken deze onder
scheiding te verlenen aan iedere ons vader
land bezoekende Seèr*tarts Generaaal De 
vorige maal kreeg «aldheim -Jt/r titel *ado 
aan de KUL. Oan bleek nu de VUB aan de 
beurt. "Uitstraling van de instelling" heet 
zoiets officieel. Het kostte de VUB wel 
zo’n goeie anderhalf miljoen, ondermeer 
om een tent neer te poten vlakbij de aula 
"wegens gebrek aan een behoorlijke recep
tieruimte". De betoelaging hiervan werd 
, niet tot ieders tevredenheid, goedge
keurd.

Het zwembad

Op vraag van onderneer studentenafge
vaardigde George De Vos (ESP) keurde de 
Raad eenparig een voorstel goed dat lelden 
moet tot een degelijk onderzoek naar de 
uitbatlngskosten en de inkomsten van het 
geplande VUB-zwembad. Aanleiding hiertoe 
is 11 allesbehalve Irreële idee dat dit 
sportlef hoogstandje wel ’ns een jaarlijkse 
financiële opdoffer met zich mee kan 
brengen.

Nieuw examenreglement ? Bijna I
De weg naar het ontwerp van eer nieuw 

examenreglement was lang maar democratisch. 
Zowel de studenten werden gehoord (vla de 
Dienst voor studle-advies en de Onderwijs
raad) als afgevaardigden van het Academisch 
Personeel (via fakulteitsraden en onder
wijsraad). Op zich komt het in ruime 
mate overeen met datgene wat door de stu
denten gevraagd werd. U1te1ndel1jk werd 
het, op drie artikels na, nog niet goedge
keurd. Wat al wel goedgekeurd werd, is al
vast geen slechte zaak voor de studenten. 
Overigens deden de aanwezige studentenafge
vaardigden (ESP-LW-Rechten-TU) actief mee 
aan de discussie. Het concrete resultaat 
is dat alvast werd goedgekeurd dat ener
zijds de overdracht van exameneijfers van 
de eerste naar de tweeikzlttljd gehandhaafd 
blijft (13/20) en anderzijds bij de over
dracht van punten naar een volgend acade
miejaar een 13/20 eveneens volstaat 1n 
plaats van de vroeger vereiste 14/20. Het 
nieuwe reglement dat In haar totaliteit 
zal goedgekeurd worden aan ’t begin van 
d1t academiejaar zal van dan af ook van 
kracht zijn. Over verdere nieuwigheden 1n 
het examenreglement word je op de hocgte 
gehouden.
Komen in dit verslag (nog) niet aan bod: 
de VUB-begroting 19W-8S, d* rnnri
de opvolging van rlassicus AloTs Gerlo» 
hommeles rond het vakantiegeld van het VUB- 
pe'sonetl, 4e al d*.- "<et verduistering 
van *en 1 u*nc 1aaUv*r*indel»ng over een 
kiescampagne van de S.P., diverse ontslagen 
en benoemingen, en dies meer. Sorry volks, 
maar da’s allemaal te veel om tegelijk op 
één boterham te leggen. Geen paniek, vroeg 
of laat krijg je meer van dit alles.

Publius Penetrus
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SO CIALE D IEN S T

S TU D E N TE N

Voor je dagelijkse proölemen die het stu
deren met zich meebrengt, kan je op de 
Sociale Dienst Studenten terecht. Je kan 
1 n11cht ingen krijgen omtrent studentenbud- 
getten, studiebeurs, kinderbijslag,...
In het Onthaal liggen de nodige formu
lieren klaar voor net aanvragen van een 
sociale toelage. Deze kan je toegestaan 
worden onder de vorm van :
- eetmaalkaart (waardoor je een middagmaal 
45 BF betaalt 1pv. 78 BF)
- geld (ter aanvulling van je studenten- 
Dudget)

WACHT NIET, KOM NU LANGS I 
Paula Witte en Ludo Reuter.

D IEN S T VOOR

S TU D IE  A D V IES

Elke student met vragen over studies in 
het algemeen, kan zijn licht komen opsteken 
bij de dienst. Het hoeft daaron niet altijd 
over een “probleem" te gaan.
De dienst 1s er ook om informatie en advies 
te verstrekken b1j elke beslissing die de 
studie aanbelangt. Sownige studenten zullen 
baat hebben bij een persoonlijk onderhoud 
met één van de adviseurs. Anderen kunnen 
rechtstreeks gebruik maken van de informa- 
teek waar alles te vinden is over studie- 
metoden, studiemogelijkheden na het sekun- 
dafr onderwijs, beroepsuttwegen en tewerk
stelling, buitenlandse universiteiten, 
e.d.
Specifiek voor de eerstejaars worden er 
werkgroepen "studiemetoden" Ingericht. Wie 
belkangstel1ing heeft komt liefst zo vlug 
mogelijk in het akademiejaar langs. Ook 
een Individuele begeleiding behoort tot 
de mogelijkheden.
Oktober 1s ook voor sommige studenten nog 
een “proefraaand". Na een aantal weken les 
blijkt soms dat de gekozen studierichting 
geen tevredenheid schenkt. Liever dan ver
der te sukkelen, overwegen sommigen een 
heroriëntering. Oe dienst beschikt over 
alle Informatie die daarbij nuttig kan zijn 
Ook een belangstel1Ingsonderzoek kan in 
dat geval soms een uitweg bieden.

B EUR ZEN

BEURZEN VOOR VERDERE STUDIES EN WETENSCHAP
PELIJKE PRIJZEN.

Indien je na het beëindigen van je studies 
aan de VUB, overweegt om verder te spe
cialiseren in het buitenland, doe je er 
best aan na te gaan of je niet 1n aanmer
king komt voor één of andere beurs. Op d1e 
manier kan een deel of een geheel b van de 
meestal hoge studiekosten gefinancierd 
worden.
Beurzen worden aangeboden door landen waar
mee België een kultureel akkoord afgesloten 
heeft (37 landen), door Internationale or
ganisaties, door universltelten en door 
Stichtingen. Formaliteiten voor het aan
vragen van een beurs kunnen zeer veel tijd 
1n beslag nemen (kan tot één jaar duren 
Begin er dus tijdig mee en neem reeds in 
je voorlaatste studiejaar kontakt op met 
de Dienst Studieadvies waar je alle Infor
matie kunt Inkijken Inzake postgraduate 
opleidingen, stages, navorsingen en beurzen 
Je vindt er ook informatie aangaande meer 
dan 300 wetenschappelijke prijzen ter be
kroning van I1cent1aats -en doktoraatsver- 
handelIngen. Een gedeteilleerd overzicht 
van al deze mogelijkheden vind je in de 
'GIDS VOOR BEURZEN EN PRIJZEN', uitgegeven 
door de Dienst voor Studieadvies (prijs 
150 BF, studenten betalen op vertoon van 
hun studentenkaart slechts 120 BF bij af- 
haling op de dienst zelf).

we sociaal blijven
ucov

Het werkterrein van U.C.O.V.- het Universi
tair Centrum voor Ontwikkeling en Vrede 
van de VUB- ligt op het vlak van : 
-informatie over en hulp rond de alterna
tieven var de legerdienst (gewetensbe
zwaarden, burgerdienst)

-mi 1itiewetgeving
-werkaanbiedingen voor ontwikkelingshelpers 
-steun aan en beheren van ontwikkelIngspro- 
jekten In de derde wereld 
-voorlichtingsaktivitelten en documentatie
centrum rond de thema's ‘VRFDE1 en 'DERDE 
WERELD'.

Gewetensbezwaarden

Dienstplichtigen die geen legerdienst wil
len vervullen omdat ze overtuigd zijn dat 
ze hun evenmens niet willen doden en dat 
de huidige bewapeningswedloop moet worden 
stopgezet, kunnen het statuut van gewetens
bezwaarde aanvragen. Hierdoor kunnen ze 
een vervangende burgerdienst in België ver
richten.
Bij U.C.O.V. kan men terecht voor inlich
tingen Offtrent :
-het statuut van GEWETENSBEZWAARDE : hoe 
en wanneer aanvragen, waar kan men tewerk
gesteld worden, welke instellingen en 
diensten willen Iemand in dienst nemen, 
de vormingscycli voor gewetensbezwaarden, 
de rechten enb plichten van werknemer en 
werkgever binnen de burgerdienst, enz.
-de vrijstelling van burgerdienst als gewe
tensbezwaarde voor diegenen die als ontwik
kelingshelper vertrekken 
-de ongewapende legerdienst
Daarnaast bezorgt U.C.O.V. ook informatie 
en hulp voor diensten en instellingen d1e 
de gewetensbezwaarden willen tewerkstellen. 
Tenslotte is er ook een ruime documentatie 
beschikbaar voor wie een betere kennis van 
de vredesproblematlek wil verwerven.

Derde wereld

Afgestudeerden kunnen zich ten dienste 
stellen van de ontwikkeling van de armste 
bevolkingsgroepen 1n de derde wereld. De 
meeste werkaanbiedingen 1n de ontwikkel1ngs 
samenwerking richten zich weliswaar tot 
de sectoren van de exacte en toegepaste 
wetenschappen.
a) kandldaat-ontwikkellngssamenwerkers 
U.C.O.V. evalueert de kansen op tewerkstel
ling van de kandidaat-ontwikkelingshelpers 
en assisteert hen naar de bevoegde instan
ties.
De dienst beschikt over werkaanbiedingen 
van bvb. het ABOS, de Vrijwilligers van 
de Verenigde Naties, de Universitaire Tech
nische Samenwerking...
U.C.O.V. vervult eerder de functie van re- 
crutering dan van plaatsing.
Een permanent bestand van de geschikt be
vonden kandidaten wordt bijgehouden. 
U.C.O.V. streeft tevens naar een verdieping 
van de motivaties van diegenen die kandide
ren.
b) Ontwikkelingsprojecten
Om een konkrete uiting te geven aan de so
lidariteit tussen de universitaire gemeen
schap van de VUB en de armste bevolkings
groepen 1n de derde wereld, heeft U.C.O.V. 
in een geest van sociale en econo«ische 
bevrijdlng van de betrokken volkeren, be
slist een projekt op de Kaapverdische Ei
landen te steunen.

Militiewetgeving

Een deel van de aktiviteiten heeft betrek
king op de dienstplicht. Men kan er infor
matie krijgen over MILITIEHETGEVING en er 
zijn eigen probleem stellen in verband met 
bijvoorbeeld uitstel, vrijlating, vrijstel
ling op lichamelijke grond, ontheffing, 
broederdiensten, verdaging van oproeping, 
kostwinnerschap, m111tievergoedlng, afstand 
van uitstel, enz...

DocioentatieafdelIng

UCOV heeft een gespecialiseerd documenta
tiecentrum opgericht omtrent de thema's 
Derde Wereld, Ontwikkelingssamenwerking, 
Vrede, Gewetensbezwaarden en militie (boe
ken, tijdschriften en allerlei documenten). 
De Documentatieafdeling wil geen weten
schappelijke bibliotheek zijn, maar wil 
een gemakkelljk bruikbaar instrument zijn 
voor de kand1daat-ontw1kkel1ngshelpers, 
gewetensbezwaarden, studenten en personeel. 
U.C.0.V.-pub!i kat ies 
-Werken 1n de Derde Were1d 
-Het statuut van de Gewetensbezwaarde 
-Onthaalbrochure voor Buitenlandse Studen
ten (in het Engels).

Buitenlandse studenten
Een maatschappelijk werker staat ter be
schikking van de zowat 500 buitenlandse 
studenten d1e aan de VU8 ingeschreven zijn. 
UCOV staat in voor het onthaal en de bege
leiding. Hulp wordt geboden voor problemen 
i.v.m. de toepassing van de vreemdelingen
wetgeving, het wegwijs maken 1n de bestaan
de diensten binnen en bulten de VUB, de 
financiële hulp, enz. De brochure 'Welcome 
to the VUB' staat tot hun beschikking. Te
vens organiseert UCOV vormingsaktiviteiten 
voor buitenlandse studenten.
Permanentie
UtO\ organiseert een permanentie 1n de voor 
middag op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag. Men kan er ook op andere uren te
recht voor dringende problemen of op af
spraak.

UCOV is gelegen op de VUB-campus Oefenplein 
gebouw Y (Sociale Sektor), naast de Dienst 
Inschrijvingen.
Telefoon : 02/641.23.13 (Sam Blesemans, 
verantwoordelijke UCOV) en 02/641.23.09 
(Annie Gilles, maatschappelijk werker voor 
ouitenlandse studenten).

SJER P

JO B S TU D E N TE N

KINOERBIJSLAG :
- Het bedrag dat je verdient speelt geen 
rol.
- Tijdens de vakantie, mag je voltijds 
werken.
- Tijdens het akademiejaar mag je maksimum 
79 uur per maand werken.

STUOIEBEURS :
In praktijk worden jouw inkomsten niet bij 
d1e van je ouders geteld voor de berekening 
van de studieoeurs.

FISKAAL TEN LASTE :
Om flskaal ten laste van je Ouders te 
□ lijven mag je malsimum 40 000 BF BRUTD- 
BELASTBAAR vertdlenen gedurende één kalen
derjaar (1/01 tot 31/12).
BRUTO-BELASTBAAR - BRUTOLOON - RIJKS SO
CIALE ZEKERHEID.
Verdien je meer dan kunnen je ouders je 
niet meer aftrekken als persoon ten laste 
en zullen ze meer belastingen moeten be
talen.
Bv. : Een gezin met drie kinderen ten laste 
één kind heeft meer verdiend dan 40 000 
BF Bruto-belastbaar.

■ftrtk ] kto4«rae la* •
2 hifldclH t0m .

JJ.OOC.—«T. 
14.423.— I f .

4*.ooo.— ar 
10.400.— *r.

JOBDIENST - Geoouw Y - Sociale Sektor 
P lelnlaan 2 - 1050 BRUSSEL

SJERP (Sociaal, juridisch en relationele 
problemen).
1s een centrum waar je terecht kan voor 
een verscheidenheid van vragen en moeilijk
heden.
Eerst en vooral is er de ARTS, d1e zorgt 
voor de gynekologische en andrologische 
proDlemen. Wie helpt de arts nu verder ? 
Oe twee seksen komen bij ons aan bod, dwz. 
zowel vrouwen (of meisjes) als mannen 
(jongens) met vragen rond voorbehoedsmid- 
aelen, (on)gewenste zwangerschap, Infekties 
(witverlies, jeuk, blaasjes, abnormaal ver
lies,...), seksueel overdraagbare aandoen
ingen, seksualiteitsoeleving (bv. stoornis
sen 1n het seksueel verlangen,...).
Daarnaast is er de PSYCHOLOOG d1e je verder 
helpt d1j de volgende proölemen : 
Bijvoorbeeld : naar de universitelt komen 
betekent ook een stuk volwassen worden. 
Voor velen is dit een positieve levenser
varing, voor sonnigen kan het een uiterst 
moeilijke levensfaze worden. Opvoeding, 
gezinsrelaties, aanpasslngsmoei11jkheden 
spelen hierbij een belangrijke rol. Ook 
gestoorde gezinsrelaties, relatieprobleran, 
seksuele moeilijkheden zijn dikwijls aan
leiding tot depressieve gevoelens er on
zekerheid.
Voorts is een JURIST d1e je helpt een op
lossing te vinden omtrent rechten en plicht 
en van jongeren : o.a. wat kan en mag je 
als minderjarige, hoe reageren als je 
ouders weigeren je verder financieel te 
Steunen; trouwen of samenwonen (voor -en 
nadelen); echtscheiding; huurprobleiren; 
arbeidsrecht en sociale zekerheid,... 
Studentengroepen of andere organisaties 
kunnen op Sjerp een beroep doen voor dis- 
kusslebijeenkomsten rond tema's d1e verband 
houden met onze dagelijkse werkzaamheden. 
Tenslotte dit nog : wij zijn doorlopend 
geopend tijdens de week. Er is STEEDS 
IEMAN0 (meestal een maatschappelijk assis
tente of sociaal verpleegster) beschikbaar 
om met jou een gesprek te hebben en te ant
woorden op je meeste dringende vragen. Ook 
niet-studenten kunnen bij ons terecht.

'DE MOEIAL' ZOEKT ..

Een gewone lezer kijkt in alle 
hoeken. Zo ook in De Moeial. 
Daar wordt duidelijk gemaakt 
wat een studentenblad zoal 
nodig heeft.
Ieder jaar verdwijnen immers 
mensen, al dan niet spoorloos, 
van onze kampusuniversiteit. 
Ook een redaktie wordt alzo 
ongewild uitgedund.
Daar dient een mouw aangepast'

Daarom zoeken we medewerkers 
van alle slag. Korrespondenten, 
redakteurs, fotografen, plak- 
poezen (lay-outers in het be
schaafd Englisch), verspreiders 
tipgevers en enkele zeldzame 
numoristen om tijdens het 

(noeste werken ''the mood" erin 
|te houden.
Geinteresserden worden dan ook 
dringend uitgenodigd op de 
jaarlijkse algemene redaktie- 
vergadering op ma. 8 okt. in 
gebouw Y' (traditioneel wordt 
ieraan toegevoegd : de ingang 

naast het welgekende kultuur
kaffee). Alle detailinformatie 
an werkschema/werkomschrijving 
worden daar intiem uit de 
doeken gedaan.
Alle maandagavonden vinder 
redaktievergaderingen plaats 
om 19u. (net zoals de vergade
ring op 8 okt. trouwens!) in 
gebouw Y' met de bedoeling een 
tweede jaargang van De Moeial 
vol te maken.
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DINSDAG 2 OKTOBFR

*TD Oostendse kring, BSG-zaal, 20.00u 
*Film Rue Cases Nègres, Qc, org.VO+kultuur

WOENSDAG 3 OKTOBER

*i4u30 L210, Opening Permanente Vorming, 
Minister M. Galle over Milieuproblematiek 

*TD PK, BSG-zaal, 20.00u 
♦Film Ceddo Qc org.VO+kultuur, 20.00u

DONDERDAG 4 OKTOBER

*13u VAKA-VUB vergadering in Vrij Onderzoek 
lokaal Y' (zie artikel in dit blad)

*TD WK, BSG-zaal, 20.00u 
*Filni Dread, Beat and Blood; Jabula. Qc, 
org.VO+kultuur, 20u

MAANDAG 8 OKTOBER 

*TD KEPS, BSG-zaal, 20u

DINSDAG 9 OKTOBER

*18u Leo Apostel over Vrijmetselarij Qb 
*21 u Pak'en. Stanzi, HILOK, 21u 
♦Vredesfuif 22u, org. VO en VAKA

%

Alle aankondigingen voor deze agenda dienen 
ingeschreven ïë worden ïn 31 agenda van 
het BSG1

WOENSDAG 10 OKTOBER

*14u30 L210, E.Walravens over de Konserva- 
tieve beweging in de 18de E

*TD Bockstaelse Maegden, DSG-zaal, 20u
*Film Erendira, naar het boek van G.G.Mar- 
quez, Qb, 20u, leden van Vrij Onderzoek 
gratis

DONDERDAG 11 OKTOBER

*TD Limburgia-Kinneke Baba, BSG-zaal, 20u
*Film Octopussy, org.PK, Qb, 20u

VRIJDAG 12 OKTOBER

*19u Bockstaelse Maegden Bezoek Wieze-bier- 
feesteri

ZATERDAG 13 OKTOBER

♦Bockstaelse Maegden Bowling, Metro Bock- 
stael, uitgang Bockstaelplein, 14u

DONDERDAG 18 OKTOBER

*TD KINE, BSG-zaal, 20u
*21u El Kholoud in het KK
*20u Mijnwerkersvideo MLB

kort gerokt
WETENSCHAP EN

HOMOSEKSUALITEIT

Het vijandig klimaat waarin homoseksuali
teit tot voor kort beleefd werd, heeft ook 
net wetenschappelijk onderzoek op dit ter
rein beïnvloed : blinde vlekken, visie als 
ziekte, misdaad of afwijking, bevestiging 
van vooroordelen. Anderzijds hebben een 
aantal wetenschappen zelfs bijgedragen tot 
de onwetendheid en valse voorstellingen.
In het spoor van een beginnende mentali
teitswijziging en emancipatie zijn 1n ver
schillende landen initiatieven genomen om 
vanuit een positiever benadering te werken. 
Om te weten hoe de toestand op dit gebied 
in Vlaanderen evolueert, heeft de Federatie 
Werkgroepen Homofilie (FHH) besloten een 
studiedag aan dit tema te wijden, op woens
dag 17 oktober 1984 (van 10 tot 16u30) 1n 
de gebouwen van de Rijksuniversiteit te 
Gent, 8landijnberg 2.
Dr Rob Tielman (sociologie Utrecht) zal 
de situatie van homostudies in Nederland 
schetsen. Oaarna zullen Vlaamse onderzoe
kers de vraag stellen naar wat hier reeds 
gerealiseerd werd, wat niet en wat er zoal 
sioet en kan bestudeerd worden : drs.John 
De W11 (sodologie-krirainologie Leuven) 
zal de problematiek algemeen voorstellen, 
waarna specifieke deelgebieden zullen inge* 

worrfer «irs.i.ik f •» - •

Geert Debeuckelaere (geschiedenis Gent): 
historisch onderzoek. Er zal tevens kans 
zijn tot vragen stellen en dlskussie. Ver
dere inlichtingen op het sekretarlsat van 
de FWH, Dambruggestraat 204, 2008 Antwerpen. 
Telefoon 03/2332502 I 2327064.

INKDM 200 fr.
kaarten op dienst kuituur
i.s.m. met NITRO en H.J.-nationaal.

VROUWENGESCHIEDENIS

De groep 'Changeons les Hvres', bestaande 
u1t Franstalige vrouwen, houdt een reeks 
voordrachten die tot doel hebben vrouwen 
d1e1n het verleden een belangrijke rol 
hebben gespeeld op kultureel, sociaal, 
politiek gebied maar 1n geen enkel handboek 
vermeld worden, bekendheid te gever. Zij 
ontdekten imners na raadpleging van menig 
school handboek, dat de vrouw daarin bekaaid 
vanaf komt.
Belangrijke, historische vrouwen werden 
uit het verleden opgediept. Die wil de 
groep nu voorstellen aan een breder publiek 
door voordrachten en brochures. O.a. over 
de onderwerpen : vrouwen en wetenschap op
15 okt., de opvoeding van de vrouw in de 
geschiedenis op 19 nov., en vrouw en arbeid 
doorheen de geschiedenis op 17 dec. Dit 
alles vindt plaats In de Blanchestraat 29. 
1050 8russel (02/5386761), telkens om 
19u.45.

Z O E K E R TJE S

te koop : HP 41 C + cardreader + printer 
+ 3 nemory modules. Prijs o.t.k. 
Telefoon 053/668424.

okkasie : blauwe versnellingsbakken, zo 
goed als nieuw, kunnen in andere 
kleuren gespoten worden, prijs 
o.t.k., zich wenden bureel blad.

VOLKERENTRIBUNAAL 
OVER 

NICARAGUA

Dat Nicaragua onder een militaire agressie 
lijdt, zal de meeste mensen niet onbekend 
zijn, wat ook hun houding 1s ten aanzien 
van de Nicaraguaanse revolutie. Dat d1e 
agressie vooral uit de VS gevoerd wordt 
1s eveneens geweten. De publieke opinie 
krijgt echter veel minder informatie over 
andere vormen van agressie, wellicht omdat 
de militaire agressie het meest zichtbaar 
1s en de hoogste tol aan mensenlevens en 
geld eist. Er is echter ook de ekonoralsche 
agressie, in de vorm van een ekonomlsche 
boykot. Er 1s de politieke agressie, het 
feit dat internationale organisaties belet 
worden steun te verlenen aan Nicaragua. 
Er 1s de kulturele agressie, ondermeer met 
sterke radiozenders die Nicaragua met des
informatie overspoelen. Er 1s zelfs reli
gieuze agressie vanwege pro-Amerikaanse 
religieuze sekten die met veel geld her 
en der verrijzen.
W1e met die andere agressie ook vertrouwd 
wil raken, vindt daartoe een unieke ge
legenheid op het Volkerentrlbunaal over 
Nicaragua. De dossiers ervoor werden voor
bereid door het Centre Tricontinental (UCL) 
olv. professor Houfart ism. pater Mlguel 
d'Escoto, de minister van buitenlandse 
zaken, en het Instito Hlstorico. De be
doeling is om aan te tonen dat het Inter
nationaal Recht niet enkel toelaat de mili
taire agressie te veroordelen maar ook de 
andere vormen.
Het Volkerentlbunaal gaat door 1n het Acht- 
urenhuls, Fontainasplein 9-11, 1000 8russel 
op vrijdag 5 okt.(18-22u.), zaterdag 6 okt. 
(9u.30-19u.) en zondag 7 okt.(9u.30-13u.). 
Iedereen is welkom.

ITF MDEIAI- ZOEKT NOG EENS

Een gewone lezer kijkt in alle 
hoeken. Zo ook in De Moeial. 
Daar wordt duidelijk gemaakt 
wat een studentenblad zoal 
nodig heeft.
Ieder jaar verdwijnen immers 
mensen, al dan niet spoorloos, 
van onze kampusuniversiteit. 
Ook een redaktie wordt alzo 
ongewild uitgedund.
Daar dient een mouw aangepast!

Daarom zoeken we medewerkers 
van alle slag. Korrespondenten, 
redakteurs, fotografen, plak- 
poezen (lay-outers in het be
schaafd Englisch), verspreiders 
tipgevers en enkele zeldzame 
humoristen om tijdens het 
noeste werken "the mood" erin 
te houden.
Geinteresserden worden dan ook 
dringend uitgenodigd op de 
jaarlijkse algemene redaktie- 
vergadering op ma. 8 okt. in 
gebouw Y' (traditioneel wordt 
hieraan toegevoegd : de ingang 
naast het welgekende kultuur
kaffee). Alle detailinformatie 
en werkschema/werkomschrijving 
worden daar intiem uit de 
doeken gedaan.
Alle maandagavonden vinden 
redaktievergaderingen plaats 
am 19u. (net zoals de vergade
ring op 8 okt. trouwens!) in 
gebouw Y' met de bedoeling een 
tweede jaargang van De Moeial 
vol te maken.


