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DE MOEIAL
tweewekelijkse tijding van en voor vub~studenten

Een nieuwe start
De traditie wil het zo, een academisch jaar kan enkel door een 
academische zitting geopend worden. Op zo'n academische opening 
wordt dan van de universitaire kopstukken verwacht dat ze enkele 
verbale hoogstandjes plegen. Dat daarbij wel eens holle retoriek 
gebruikt wordt of dat de eigen instellingen op ordinaire P.R.-ma- 
nier de hemel - voor de V.U.B. is dat een vrijzinnige - ingeprezen 
worden kan de pret niet drukken. Integendeel, de eigen lof wordt 
gretig door de dagbladpers opgenomen en wordt in een massale 
Dubliciteitskampagne omgezet. Is deze belangstelling van de media 
misschien te verklaren door het feit dat academici nog niet 
zoals de politici een slechte faam verworven hebben wat het 
houden van onoprechte toespraken en zelf-bewieroking betreft? 
t!n zijn de universitaire "big bosses" misschien van deze slechte 
faam gespaard gebleven omdat niemand ooit hun gedane beloften 
achteraf op hun uitvoering kontroleerde?
Dezelfde traditie wil trouwens ook dat ‘a 
ianda bestuurders, liefst met een zelfde filoso
fische overtuiging als de respektlevelljke 
unlversltelt, de plechtige opening raet hun 
aanwezigheid nog iets meer glans komen 
geven. Dat c*eze politici en m ilitaire bewind
voerders nauwelijks een geeuw kunnen onder
drukken speelt evenmin een roL In het schijn- 
werpertje staan, dat te lu  Zelfs al moet men 
daar voor 15 minuten te laat de aula instormen 
zodat Iedereen duidelijk ziet dat JIJ ook aanwe
zig bent. Vooral handig met nationale verkie
zingen voor de deur, niet waar meneer Van 
Miert?
De opening van het nieuwe academiejaar 
dus.
Na een laatste herdenking van de dierbare 
overledenen - ze worden nu definitief begraven

- en een afscheidswoord aan hen die de unlver
sltelt rullen voor een rustig leventje als gepen
sioneerden - ze zullen nog eenmaal vernoemd 
worden in de universitaire annalen, op een 
volgende herdenking van de overledenen - 
sprak prof. Herman Corljn, voorzitter van 
de Raad van Beheer een welkomswoord uit. 
HIJ had het over de Jonge en dynamische 
unlversltelt die de VUB wel Is en hoe het 
studentenaantal over 2 academiejaren raet 
ongeveer 10% gestegen Is. Corljn zal op zo'n 
blijde dag zeker niet gaan vertellen dat, 
bl] een eerste voorzichtige raming voor '85 
het Rekencentrum spreekt van 10% minder 
1ste kandldatuurstudenten.
De tweede man, van vrouwen die op zulke 
onderonsjes een speech voeren is er vooralsnog 
geen sprake, die het woord voerde was 
Jean-Plerre De Greve die sprak voor het 

wetenschappelijk personeel. Van zijn toespraak 
bleef er mij 6én puntje ln het hoofd hangen 
omdat het belangrijk voor de studenten kan 
zijn. Ik citeer "Gelet op de geëvolueerde 
samenstelling van de universitaire gemeenschap 
kan bvb. de vraag gesteld worden of het 

wel Juist ls dat de rector verkozen wordt 
door slechts 6ên komponent van die gemeen
schap." Wat bedoelt De Greve daarmee? Wil 
hij voor de assistenten stemrecht voor de 
rektorverklezlngen of ziet hij het ruimer 
en wil hl] ook de studenten stemrecht geven? 
Ik vrees dat De Greve wel niet d it laatste, 
ln feite het summum van universitaire demok- 
ratle, bedoeld zal hebben. Studenten, assisten

ten, één strijd?
Emmanueï Boon was de spreker voor de stu
denten. Het was trouwens zijn speech die 
de meeste opschudding veroorzaakte. Het 
ls wellicht de eerste keer In de geschiedenis 
van de Belgische unlversitelten dat een bulten 
luids student het (nederlandse) woord voerde 
op een academische zitting. Men kan er na
tuurlijk de bedenking bij maken dat door 
een Ghanees te laten spreken de VUB-overhe- 
den Juist het progressieve blasoen van de 
unlversltelt nog wat extra wilden benadruk
ken. Toch haalde hij een brandend aktueel

thema aan: de moeilijkheden van de buitenland
se studenten. HIJ pleitte voor meer kontakt 
tussen Belgische en buitenlandse studenten 
en tegen rasclsme en apartheid. Een Ingekorte, 
engelse versie van zijn speech vind Je onder 
de rubriek Forelgn Students.
Net zoals vorig jaar kwam de kortste redevoe
ring van Wlm Laveyt, de vertegenwoordiger 
van het administratief en technisch personeel

Ult^ hoofde van zijn nieuwe Job, Algemeen 
Koordlnator van de Sociale Sektor, kon hij 
moeilijk anders dan wat bloemetjes gooien 
naar de studenten SoR.-leden. Cltaat:"Na 
enkele maanden mag ik nu reeds zeggen dat 
de ernst waarmede de studenten van de Sociale 
Raad hun vrijwillige taak uitvoeren, mij zeer 
verrast...". Of hoe een man, niet erg groot 
van gestalte, in een korte toespraak groot 
kan zijn.

Anders was het met rektor Steenhaut's toe
spraak die van een respektabele lengte was. 
Voor de mensen die op dat moment reeds 
lngedommeld waren herhalen we dat hij het 
had over "Democratie, administratie en bu
reaucratie. Daarin schetste en bekritiseerde 
hij de alles vermalende bureaucratische molen 
die de_ staat herleidt tot het toppunt van 
inefflclentle en die het de elite mogelijk 
maakt haar tirannie te vestigen. Je begrijpt 
het al, Je moest verdomd klaar wakker zijn 
om deze boterham te verwerken. Maar tussen 
deze dure woorden was nergens een gedurfde 
uitspraak te vinden. Vorig Jaar repte Oscar 
Steenhaut in navolging van wijlen KUL-rektor 
De Som er toch nog één enkel woordje over 
de plaatsing van kruisraketten. Natuurlijk, 

de kruisraketten staan er nu, en Steenhaut 
gaat voor de laatste maal het academische 
Jaar ln als rektor. Waarom dan nog...?

Vlctor Venijn.

Vubtiek  ~  ludiek

Vubtiek: Koopje (foto: T^co)

Wie denkt dat le voor praktische problemen 
gegarandeerd ln de Vubtiek terecht kan, over
schat schromelijk de toereikendheid van onze 
V.U.B. diensten. Hoewel, de tekortkoming 
van deze zowel door personeelsgebrek als 
door gebrekkig management geteisterde sektor 
hebben ook hun voordelen: een heleboel artike
len staan heden ten dage gesoldeerd. Zo kunnen 
cijfer freaks van de toch wel unieke gelegenheid 
gebruik maken om Hewlett-packard artikelen 
voor zomaar eventjes de helft van de prijs 
aan te kopen... zolang de voorraad strekt?

Nu het woord voorraad toch gevallen ls: nu 
wetenschappelijk bewezen ls dat Atlantls 
niet bestaan heeft, laat de dienst "research* 
van de V.U.B. onze Vubtiek hardvochtig met 
'n onmetelijke stapel zwemvliezen zitten: 
help ze even, wil Je? Diegenen die graag 
hun V.U.B,-blndingen etaleren, kunnen konse- 
kwent een paraplu gaan kopen met het bekende 
embleem. Wil u ook als de zon schijnt als 
Intellectueel aanzien worden? Geen probleem: 
V.U.B.-stickers, dassen, aanstekers, asbakken, 
T-shlrts, sweat-shirts... om zot van te worden. 
Klap op de vuurpijl zijn wel die mooie, hoge 
coctall-of-weetlkveel- glazen die echter ook 
alweer voorzien zijn van onze zaligmakende 
"Slentla..."- slogan en dientengevolge onver
koopbaar blijken... Wie er (terecht) nog voor 
durft uit te komen zijn puberjaren nog niet 
ontgroeid te zijn, kan zijn slag slaan met 
de typische romantiek suggererende zonne- 
of maneschijn en blote borsten-posters voor 
het spotprijsje van IOO frank. Geef toe: 
waar kan Je Je nog voor die prijs belachelijk 
maken? De elektrische schrijfmachines, overi
gens wel een beetje voorbijgestreefde types, 
zijn ook al aan 50%. En waarschijnlijk nog 
(veel?) meer: ga eens een kijkje nemen! ...

Moest dit artikel enigszins publlc-relattonsach 
tig overkómen, dan willen we Jullie met vol
gende bedenkingen trachten duidelijk te maken 
dat zulks niet de bedoeling was: eerstens 
ls het toch ln Jullie belang om tijd ig van 
zulke gunsttarieven op de hoogte te zijn, 
tweedens zijn Jullie ervoor gewaarschuwd 
dat door de al eerder aangestipte beleldamoei 
lijkheden niet alles van een leien dakje loopt 
(bereid Je voor op lang aanschuiven) en derdens 
en hierbij aansluitend beloven we Jullie ln 
de loop van het Jaar een "kritische analyser 
zoals ze dat aan de unief zo graag noemen. 
Het leek ons echter niet meer dan billijk 
om de Vubtiek met z'n nakende beleidshervor
mingen, de kans te geven die in een "serene' 
sfeer door te voeren. We kijken voorlopig 
dus de kat uit de boom, mear men weze 
gewaarschuwd: we doen niet onze ogen dicht! 
Joop
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E D ITO
In het begin van het academiejaar 
zijn er weer verschillende stinkende 
zweren opengebarsten. De eerste 
affaire sleept al een hele tijd 
aan: de nieuwe studentenkamers op 
de Waverse Steenweg. Met de rektor 
en de Oud-Studentenbond als drijveide 
krachten werd op de Waverse Steenweg 
een oud pand heringericht tot "uit- 
stralingskoten". Deze mooie benaning 
laat niet vermoeden dat het gaat 
eni een regelrechte aanval op de 
Sociale Sektor. De irLtstralingskaners 
worden, zender de medewerking van 
Dienst huisvesting, op volledig 
willekeurige wijze toegewezen. En 
zo ligt de weg naar vriendjespolitiek 
volledig open. Bovendien wordt door 
de OSB t.o.v. de Dienst Huisvesting 
een parallel circuit van studenten- 
verblijvai uitgebouwd. Ban alterna
tief circuit waar studenten helaioal 
geen kontrole over hebben.
Een deel van de oude fabriek mocht 
de SoR van de OSB, op bepaalde voor
waarden, gebruiken als tumithiia 
voor buitenlandse studenten. Toen 
het transitlïiis zo goed als volzet 
was, de uitstralingdamer zijn nog 
niet allpnwal bezet, kwanen Sociale 
Raad en de Oud-studentenbond net 
elkaar in kcnflikt omdat het 06B 
weigert zich bij de regelingen van 
de Sociale Sektor neer te leggen. 
Daarcro werd al het personeel van 
de Dieist Huisvesting, een deel 
van de Sociale Sektor, door W. laveyt 
en E. Goubin uit het pand wegge
haald, met het gevolg dat de vuilnis- 
zaldcen er niet meer worden buitengez- 
et zodat er al een berg vuilnis 
ligt te stinken. Het studentenbelang 
lijkt in deze zaak dus zeker niet 
te priaEren.
Het tweede geval is vrij recent. 
"BilHe" Renen, het hoofd van BSG, 
wil de studentenkringen een kontrakt 
aananeren waardoor ze verplicht 
wjrden het hele jaar door op al 
hun T.D.'s zijn diskobar te laten 
spelen. Misschien een daad uit naivi- 
teit maar Roman moet beseffen dat 
zijn rrorele invloed op de praeses 
niet gering is. Kringen kunnen er 
bijna niet onderuit cra zijn didcobar 
te engageren. Naief of niet, het 
lijkt ons verdacht dat de Perskring, 
toevallig een kring die het kontrakt 
niet getekend heeft, haar eerste 
TD al door BSG verschoven ziet war
den. VoL
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SoR.: een raketten-neen
De Sociale Raad van 19 september was num
mer 101 in de rij. Geen reden echter om 
zich moe te maken dacht het gros van de 
studentenvertegenwoordigers en, op enkele 
doordrijvers na, vonden ze het niet de moeite 
om hiervoor hun vakantie te onderbreken. 
Een rustige onderbevolkte SoR dus die enkel 
geschiedenis maakte omdat alles bij elkaar 
de zitting niet langer dan anderhalf uur duur
de.
De dagorde was dan ook vrij beperkt. Even 
werd nog teruggekomen op de beslissing van 
5 Juli om Dirk De Cock wegens overdreven 
afwezigheden uit de Sociale Raad te zetten. 
De Cock die de SoR-af ge vaardigde van de 
Raad Van Beheer was lie t zijn plaatsvervanger 
Grouwet een brief aan de voorzitter Goubln 
overhandigen waarin hij stelde dat niet zijn 
herhaaldelijke afwezigheden maar zijn (liberale) 
ideeen het doorslaggevend argument voor 
zijn ontslag was. Voorts schreef De Cock 
ln zijn brief dat "een SoR-lid niet lijfelijk 
aanwezig moet zijn om goed werk te leveren". 
Vooral deze zinsnede voelden de paar aanwezi
ge studenten als een belediging aan. Ze her
haalden dat het' ontslag van Dirk De Cock 
uitsluitend te wijten was aan zijn afwezigheden 
(4 keer op 7 vergaderingen). Volgens hen 
was het ook onmogelljk dat iemand goed 
werk binnen de Sociale Raad kan verrichten 
als deze zich zelfs niet de moeite getroost 
om de vergaderingen bij te wonen.
Op dit gekibbel, SoR versus De Cock-Grouwet 
volgde de goedkeuring van bljkredieten voor 

de Sjerp-lokalen te Jette , een voorstel voor 
het eksamen jurist van Sjerp en de beslissing 
om de onroerende voorheffing van de stad 
Etterbeek te betalen.
Het belangrijkste punt stond echter ook d it
maal helemaal achteraan op de agenda. Name
lijk een voorstel om op te roepen tot deelna
me aan de nationale antirakettenbetoging 
van zondag 20 oktober. Op het voorstel kwam 
een reaktie van Grouwet die meende dat 
de SoR zich hiermee op politiek terrein begaf. 

Iets wat Erlc Goubln grif toegaf er onmiddel
lijk aan toevoegend dat de Sociale Raad al 
bij meerdere gelegenheden, o.a. bij de abortus
problematiek, een politieke stelllngname had 
Ingenomen. Grouwet, die niet te overtuigen 
leek, vroeg daarop de stemming aan over 
het voorstel. De oproep om tegen de raketten 
te betogen werd echter unaniem, op de stem 
van Grouwet na, goedgekeurd. Het ls nu te 
hopen dat alle SoR-leden die voor de betoging 
gestemd hebben.nu ook op die betoging aanwe
zig zullen zijn. De tekst van de oproep vind 
je In het kadertje. Sorge

OPROEP TOT DEELNAME AAN DE ANTI-RAKETTENBETOGING

De Sociale Raad Studenten roept de studenten en het personeel van de Vrije Universiteit Brussel 
op om deel te nemen aan de anti-rakettenbetoging op zondag 20 oktober 1985. Zij onderschrijft 
het platform en de ordewoorden van de betoging en sluit zich aldus aan bij de_ organisaties die 
de onmiddelijke verwijdering van de kernraketten uit België en de aanvang van reële ontwapenings- 
initiatieven nastreven.
De Sociale Raad Studenten vindt het ongehoord haar sociaal universitair beleid te moeten voeren 
in een tijd waarin die hele universiteit en de haar omringende samenleving door enkele kernbommen 
van de kaart worden geveegd.
Zij dringt er bij de academische overheid op aan niet deel te nemen aan overheidsprojecten dewelke 
rechtstreeks voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. De Sociale Raad Studenten ver
zoekt bovendien de Raad van Beheer van de VUB om in haar nakende besprekingen over het door 
de universiteit te voeren industriële beleid uitdrukkelijk afstand te nemen van samenwerking met 
bedrijven dewelke ontegensprekelijk deel uitmaken van het militair-industrieel complex. Aldus 
zou de Raad van Beheer een standpunt innemen, de humanistische grondbeginselen van de Vrije 
Universiteit Brussel waardig.

ff Uitstraling'’:’n Toverwoord
Sinds 15 Juni 1985 is ook de VUB-gemeenschap de trotse bezitter 
van een peperduur public-relationstijdschrift. In navolging van 
de voorgaande mislukkingen 'Delta' en 'Aula' en met een knipoogje 
naar de 'Akademische Tijdingen' van de katolieke konfraters 
aan de KUL werd het 'VUB-Magazine' opgericht. Bedoeling is 
de VUB zo positief mogelijk aan de buitenwereld (bedrijfsleven, 
scholen, pers) te verkopen. Uiteraard wordt dit niet zo plat uitge
drukt. 'Verkopen' wordt in public-relationskringen vertaald in 
'zorgen voor uitstraling'. En welke onaanvaardbare gevolgen een 
blinde zucht naar 'uitstraling' kan aannemen lezen we o.a. in 
het artikel over de 'uitstralingskamers' op de Waversesteenweg.
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STUDENTENBLAD  
ZOEKT 

VERS BLOED
medewerkers van harte 
welkom op onze eerste 
vergadering: 

maandag: 14okt.

in het
om 19 h 

moeiallokaal

Maar terug naar het 'VUB-Magazine'. Waar
schijnlijk ter ere van het vijftien Jarig VUB— 
bestaan ontglipte de Idee van een propaganda
blad aan enkele geniale breinen uit rektoraats- 
krlngen. Men achtte nogmaals de tijd rijp 
om een permanent orgaan op te richten waar 
vooral de akademische overheid alle positieve 
prestaties kwijt kan. Wat onder positieve 
prestaties wordt verstaan, leert ons het eerste 
nummer. Na de omstandige maar onduidelijke 
overzichtsartikels volgen om beurten de be
langwekkende gebeurtenissen van de drie 
afzonderlijke kampussen (Oefenplein, Rode, 
AZ Jette).
Rektor Steenhaut stelt het kersverse blad 
voor : "Vla dit Tijdschrift zal ln het bijzonder 
de nadruk gelegd worden op aktivltelten die 
verband houden met het onderwijs, het weten
schappelijk onderzoek en het maatschappelijk 
dienstbetoon van de Instelling." Raad van 
Beheer-voorzltter Corijn mag de VUB nogmaals 
de sterrenhemel Inprljzen; een kunst die hij 
goed blijkt te beheersen- De voorzitter van 
de Onderwijsraad, Bollaert, doet een half
slachtige poging om "zijn" Onderwijsraad 
rooskleurig voor te stellen.
En het zou de VUB niet wezen, mocht het 
Magazine niet een plaats voorbehouden voor 
het 'studentenleven*. Een eenzijdige voorstelling 
van de "studentvriendelijke" diensten, marginale 
fenomenen als de studentenfanfare ^en de 
sport met nadruk op het kompetltleelement 
geven ook hier een vertekend beeld weer.

Geheel onbetamel Ijk wordt het ‘VUB-Mag^lm*' 
wanneer op blndzijde 8-9-10 dé 7o sterk gekon- 
testeerdp en gewraakte prof. Goyvaens uit 
de Germaanse als een joggende blank»* helil 
tussen de negertjes wordt voorgesleld.

Kosten

Zo'n projekt op glanzend kwallteltspapier 
is per definitie prestigieus en inoAt veel, 

heel veel geld kosten. Het driemaandelijkse 
tijdschrift met een oplage van 12 OOO exem 
plaren kost Jaarlijks 1 200 000 Rlr. Met andere 
woorden, elk nummer van hel *Vllll-Magazine' 
slorpt zo maar eventjes hei hele jaarbudget 
van De Moeial op H (Hat zijn do drukkosten. 
Hoe de vaste hulsfotograaf b**taa1d wordt 
is onduidelijk)

En ook de Oud-Studenten Bond (OSB) blijkt 
uniek te zijn. Het artikel 'F.en oudstudenten- 
verenlglng : meer dan ooit noodzakelijk ?', 
krijgt echter een bijzonder wrange smaak 
wanneer beweerd wordt dat de OSB het be
stand van studentenkamers helpt ultbrelden. 

"Door haar (OSB) inbreng rullen nog eens 
44 studenten ln uitstekende omstandigheden 

kunnen gehuisvest worden op een verantwoorde 
manier." Verzwegen wordt evenwel dat deze 
kamers niet toegewezen worden vla het sociaal 
eerlijke puntensysteem van de Dienst Huisves 
ting. Daardoor wordt de deur van vriendjespoli
tiek wagenwijd opengezet.

Ondanks de konatante schaarste aan financiële 
middelen blijkt de Raad van Beheer dus eèn 
aardig spaarpotje te bezitten. Voor zulke 
projekten ls er blijkbaar steeds geld aanwezig. 

Dat gesmljt met geld wordt pas weerzinwek
kend wanneer men verneemt dat de verant
woordelijken van het 'VUB-Magazine' niet 
eens de goedkoopste drukker aangezocht hebben 
! Men had namelijk de keuze tussen de 300
000 BF per nummer van drukkerij Pencoprlnt 
te Wllsele-Leuven en 150 000 BF per nummer 
van een Gentse drukkerij. Om onverklaarbare 
redenen verkoos men het duurdere Pencoprlnt. 
In normale omgangstaal noemt men zoiets 
wanbeleid.

Het Is overduidelijk : dit blad druipt van 
de zelfvoldaanheid. Men heeft ulteindelljk 
een kanaal gevonden om de buitenwereld 
hardleers kond te doen over de geweldige 
dynamiek van de jonge, Vlaamse, vrijzinnige 
VUB. Uiteraard ontbreekt de zo geprezen 
demokratlsche openheid niet. Dit terwijl leder 
feinteresseerde met de natte vln&er aanvoelt 
dat de studentenlnspraak aan de VUB nog 
steeds drie keer niets voorstelt.
Misschien overtuigend voor de onwetenden, 
komt het 'VUB-Magazine' totaal ongeloofwaar
dig over voor elke minimaal gelnfomeerde 
persoon. Zoals sommige overdreven reklame- 
kampagnes werkt het sterk op de lachspieren 
door het volledig gebrek aan zelfkritiek. Des 
te verwonderlijk is het dan ook dat kritische 
geesten als een J.Goubln, E.Stubbe, P.Van 
De Craen en H.Verstraeten bij de redaktlekern 

horen. Doen zij dat om ten gepasten tijde 

de eigen winkel voor te kunnen stellen of 
worden ze gebruikt als 'deskundigen' om het 
Imago van het blad wat op te krikken ?
Ook wij verwachten dat de VUB gedegen 
Informatie geeft over de eigen Instelling 
zodat iedereen kan weten wat het universitaire 
wereldje omvat. Maar een tikkeltje eerlijke 
bescheidenheid zou zeker niet misplaatst 
zijn. Deze koek lijkt ons té glad om geslikt 

te worden.
GS.

(naast cultuurcafé)

Buitenlandse Studenten/  Foreign Students
De wereld is een groot dorp willen sommige 
cultuurfilosofen ons doen geloven. Voor de 
buitenlandse studenten aan de VUB is dat 
minder evident. Studeren allemaal goed en 
wel, daaV zijn we per slot van rekening toch 
voor gekomen, m ajr het leven gaat ook verder 
buiten de universiteit en dat loopt meestal 
met Tieteen van een leten dakje. Vooral 
ntet voor de met-EEG’ers (ongeveer de helft 
van de 500 vreemde studenten komt niet 

uit de Europese Gemeenschap) is het wel 
eens moerlijk om hun draai in Brussel te 
vinden. Daarom ts de dienst UCOV, die 
onder andere instaat voor de opvang van 
de buitenlandse >tudenten, onlangs gestart 
met een kampagne om een soort peter- of 
meterschap voor deze studenten te organiseren. 
De bedoeling hiervan is Belgische studenten 
of families te Vinden die ofwel de buitenlandse 
studenten de eerste dagen van hun aankomst 

onderdak kunnen bezorgen, ofwel graag contact 
zouden hebben met hen, ofwel bereid zjjn 
enkele uren Nederlands met nen te spreken.

Kandidaat peters en meters kunnen zich steeds 
kenbaar maken bij .iet UCOV » gelegen in 
het gebouw Y vlak r.aast de dienst inschrijvin
gen). Intussen ging de Moeial btj UCOV 
eens horen waar de moeiltjkheden zoal liggen 
bij het onthaal van de vreemde studenten.
Het UCOV erkent dat er een globaal probleem 
van opvang bestaat. Tot nu toe hebben zij 
het echter tamelijk ^oed trachten op te lossen 
door het probleem in zijn totalite it te benade
ren : het vinden van een woning, het leren 
van de taal, het iich  aanoassen aan onze 
cultuur, het in orde komen met de administra
tie, financiële en allerlei _ndere praktische 
beslommeringen. Het meest n  het oog springt 
natuurlijk het woonprobleem.
Een belangrijke hinderpaal bij het vinden 
van een woning is het feit dat vele buitenland
se studenten niet in aarinerking komen voor 
een kot op de VUB. De toewijzing van deze 

gebeurt Immers volgens criteria waaraan 
deze buitenlanders niet aan voldoen - de 
meeste onder hen volgen postgraduaten, docto

raten en ander fraais terwijl de SOR voorkeur 
geeft aan basisopleidingen, kandidaturen en 

licenties voor het toewijzen van een "kot". 
Ook vallen zij vaak uit de boot - in tegenstel
ling tot vele vooroordelen- omdat zij niet 
bepaald "krap bij kas" zitten, sommige onder 
hen zijn afkomstig uit "gegoede milieus". 

Het vinden van een geschikte woning in de 
"privft" (voor velen een al met zo lichte op
dracht ) wordt voor hen nog eens een stuk 
moellijker. Regelmatig weigeren huisbazen 
kamers aan vreemde studenten te verhuren, 
met alleen uit xenofobe gevoelens of racisme, 
maar ook uit vrees dat zij weinig verhaal 
zouden kunnen hebben, wanneer iemand de 
laatste maanden van zijn verblijf de huur 
met zou betalen. Daarbij dient men ook 
nog de wet "Gol" in acht te nemen die 6 
gemeenten verbiedt nog meer vreemdelingen 
in te schrijven. Het Is ook een publiek geheim 
dat het Brusselse op =ljn minst niet bepaald 
"vreemdelingen vriendelijk" te noemen valt. 
De toelagen aan de sociale sektor voor het

onthaal van buitenlandse studenten is een 

tijdje geleden door Minister Eyskens afge
schaft, waardoor subsidies voor het akademlsch 
deel overbleven. Toch zou de VUB niet mogen 
vergeten, wil ze buitenlandse studenten blijven 
aantrekken, ze niet alleen cursussen en oplei
dingen moet organiseren, maar ook de nodige 
onthaalstruktuur dient te verbeteren. Het 
verwerpen door de Sociale Raad van enkele 

UCOV-voorstellen - om een vast aantal kamers 
voor vreemde studenten te reserveren en 
daar speciale kriterla aan vast te knopen
- wijst er evenwel op dat de tijd daar blijk
baar nog niet rijp voor ts. Toch vindt het 
UCOV dat we het probleem niet mogen over- 
dramatlseren. Het zijn immers geen kinderen 
meer en zij moeten zelf ook een beetje hun 
"plan" leren trekken. In afwachting van betere 
tijden rekent het UCOV op wat begrip, enthou
siasme en medewerking van de Bei gen. Ten
slotte hangt het ook van ons af om de 
vreemde studenten eens uit hun kringetje 

te lokken.
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SoR.: een raketten-neen
De Sociale Raad van 19 september was num
mer 101 in de rij. Geen reden echter om 
zich moe te maken dacht het gros van de 

studentenvertegenwoordigers en, op enkele 
doordrijvers na, vonden ze het niet de moeite 
om hiervoor hun vakantie te onderbreken. 
Een rustige onderbevolkte SoR dus die enkel 
geschiedenis maakte omdat alles bij elkaar 
de zitting niet langer dan anderhalf uur duur
de.
De dagorde was dan ook vrij beperkt. Even 
werd nog teruggekomen op de beslissing van 
5 ju li om Dirk De Cock wegens overdreven 
afwezigheden uit de Sociale Raad te zetten. 
De Cock die de SoR-afgevaardigde van de 
Raad Van Beheer was Het zijn plaatsvervanger 
Grouwet een brief aan de voorzitter Goubln 
overhandigen waarin hij stelde dat niet zijn 
herhaaldelijke afwezigheden maar zijn (liberale) 
Ideeen het doorslaggevend argument voor 
zijn ontslag was. Voorts schreef De Cock 
ln zijn brief dat "een SoR-lid niet lijfelijk 
aanwezig moet zijn om goed werk te leveren". 
Vooral deze zinsnede voelden de paar aanwezi
ge studenten als een belediging aan. Ze her
haalden dat het' ontslag van Dirk De Cock 
uitsluitend te wijten was aan zijn afwezigheden 
(4 keer op 7 vergaderingen). Volgens hen 
was het ook onmogelijk dat iemand goed 
werk binnen de Sociale Raad kan verrichten 
als deze zich zelfs niet de moeite getroost 
om de vergaderingen bij te wonen.
Op dit gekibbel, SoR versus De Cock-Grouwet 
volgde de goedkeuring van bijkredieten voor 

de SJerp-lokalen te je tte , een voorstel voor 
het eksamen Jurist van Sjerp en de beslissing 
om de onroerende voorheffing van de stad 
Etterbeek te betalen.
Het belangrijkste punt stond echter ook dit
maal helemaal achteraan op de agenda. Name
lijk een voorstel om op te roepen tot deelna
me aan de nationale antlrakettenbetoging 
van zondag 20 oktober. Op het voorstel kwam 
een reaktie van Grouwet die meende dat 
de SoR zich hiermee op politiek terrein begaf. 
Iets wat Erlc Goubln grif toegaf er onmiddel
lijk aan toevoegend dat de Sociale Raad al 
bij meerdere gelegenheden, o.a. bij de abortus
problematiek, een politieke stelllngname had 
Ingenomen. Grouwet, die niet te overtuigen 
leek, vroeg daarop de stemming aan over 
het voorstel. De oproep om tegen de raketten 
te betogen werd echter unaniem, op de stem 
van Grouwet na, goedgekeurd. Het is nu te 
hopen dat alle SoR-leden die voor de betoging 
gestemd hebben.nu ook op die betoging aanwe
zig zullen zijn. De tekst van de oproep vind 
je in het kadertje. Sorge
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OPROEP TOT DEELNAME AAN DE ANTI-RAKETTENBETOGING

De Sociale Raad Studenten roept de studenten en het personeel van de Vrije Universiteit Brussel 
op om deel te nemen aan de anti-rakettenbetoging op zondag 20 oktober 1985. Zij onderschrijft 
het platform en de ordewoorden van de betoging en sluit zich aldus aan bij de_ organisaties die 
de onmiddelijke verwijdering van de kernraketten uit België en de aanvang van reële ontwapenings- 
initiatieven nastreven.
De Sociale Raad Studenten vindt het ongehoord haar sociaal universitair beleid te moeten voeren 
in een tijd waarin die hele universiteit en de haar omringende samenleving door enkele kernbommen 
van de kaart worden geveegd.
Zij dringt er bij de academische overheid op aan niet deel te nemen aan overheidsprojecten dewelke 
rechtstreeks voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. De Sociale Raad Studenten ver
zoekt bovendien de Raad van Beheer van de VUB om in haar nakende besprekingen over het door 
de universiteit te voeren industriële beleid uitdrukkelijk afstand te nemen van samenwerking met 
bedrijven dewelke ontegensprekelijk deel uitmaken van het militair-industrieel complex. Aldus 
zou de Raad van Beheer een standpunt innemen, de humanistische grondbeginselen van de Vrije 
Universiteit Brussel waardig.

Uitstraling”: ’n Toverwoord
Sinds 15 juni 1985 is ook de VUB-gemeenschap de trotse bezitter 
van een peperduur public-relationstijdschrift. In navolging van 
de voorgaande mislukkingen 'Delta' en 'Aula' en met een knipoogje 
naar de 'Akademische Tijdingen' van de katolleke konfraters 
aan de KUL werd het 'VUB-Magazine' opgericht. Bedoeling is 
de VUB zo positief mogelijk aan de buitenwereld (bedrijfsleven, 
scholen, pers) te verkopen. Uiteraard wordt dit niet zo plat uitge
drukt. 'Verkopen' wordt in public-relationskringen vertaald in 
'zorgen voor uitstraling'. En welke onaanvaardbare gevolgen een 
blinde zucht naar 'uitstraling' kan aannemen lezen we o.a. in 
het artikel over de 'ultstralingskamers' op de Waversesteenweg.

Maar terug naar het 'VUB-Magazine'. Waar
schijnlijk ter ere van het vijftien Jarig VUB~ 
bestaan ontglipte de Idee van een propaganda
blad aan enkele geniale breinen uit rektoraats- 
krlngen. Men achtte nogmaals de tijd rijp 
om een permanent orgaan op te richten waar 
vooral de akademische overheid alle positieve 
prestaties kwijt kan. Wat onder positieve 
prestaties wordt verstaan, teert ons het eerste 
nummer. Na de omstandige maar onduidelijke 
overzichtsartikels volgen om beurten de be
langwekkende gebeurtenissen van de drie 
afzonderlijke kampussen (Oefenpleln, Rode, 
AZ Jette).
Rektor Steenhaut stelt het kersverse blad 
voor : "Vla dit Tijdschrift zal ln het bijzonder 
de nadruk gelegd worden op aktivltelten die 
verband houden met het onderwijs, het weten
schappelijk onderzoek en het maatschappelijk 
dienstbetoon van de Instelling." Raad van 
Beheer-voorzltter Corljn mag de VUB nogmaals 
de sterrenhemel Inprljzen; een kunst die hij 
goed blijkt te beheersen- De voorzitter van 
de Onderwijsraad, Bollaert, doet een half
slachtige poging om "zijn" Onderwijsraad 
rooskleurig voor te stellen.
En het zou de VUB niet wezen, mocht het 
Magazine niet een plaats voorbehouden voor 
het 'studentenleven*. Een eenzijdige voorstelling 
van de "studentvriendelijke* diensten, marginale 
fenomenen als de studenten fanfare ^en de 
sport met nadruk op het kompetltleelement 
geven ook hier een vertekend beeld weer.

Geheel onbeiamelijk wordt hei 'VUB-Mag.iHnr* 
wanneer op blndzijde 8-9- 10 dé 70 sterk gekon- 
testeerde en gewraakte prof. Goyvaens uit 
de Germaanse als een Joggende blanke held 
tussen de negertjes wordt voorgesield.

Kosten

Zo'n projekt op glanzend kwallteltspapier 
Is per definitie prestigieus en inoét veel, 
heel veel geld kosten, liet driemaandelijkse, 
tijdschrift met een oplage van 12 OOO e<ein ' 
plaren kost jaarlijks 1 200 BK. Mei andere 
woorden, elk nummer van hel 'VUB-Magazine' 
slorpt zo maar eventjes hei hele jaarbudget 
van De Moeial op !! (Dat zijn de drukkosten. 
Hoe de vaste hulsfotogranf b»*taa1d wordt 
Is onduidelijk)

En ook de Oud-Studenten Bond (OSB) blijkt 
uniek te zijn. Het artikel 'F.en oudstudenten- 
verenlglng : meer dan ooit noodzakelijk 
krijgt echter een bijzonder wrange smaak 
wanneer beweerd wordt dat de OSB het be
stand van studentenkamers helpt ultbrelden. 
"Door haar {OSB) Inbreng zullen nog eens 
44 studenten in uitstekende omstandigheden 

kunnen gehuisvest worden op een verantwoorde 
manier." Verzwegen wordt evenwel dat deze 
kamers niet toegewezen worden vla het sociaal 
eerlijke puntensysteem van de Dienst Huisves 
tlng. Daardoor wordt de deur van vriendjespoli
tiek wagenwijd opengezet.

Ondanks de konatante schaarste aan financiële 
middelen blijkt de Raad van Beheer dus eën 
aardig spaarpotje te bezitten. Voor zulke 
projekten ls er blijkbaar steeds geld aanwezig. 
Dat gesmljt met geld wordt pas weerzinwek
kend wanneer men verneemt dat de verant
woordelijken van het 'VUB-Magazine' niet 
eens de goedkoopste drukker aangezocht hebben 
I Men had namelijk de keuze tussen de 300
000 BF per nummer van drukkerij Pencoprlnt 
te Wllsele-Leuven en 150 000 BF per nummer 
van een Gentse drukkerij. Om onverklaarbare 
redenen verkoos men het duurdere Pencoprlnt. 

In normale omgangstaal noemt men zoiets 
wanbeleid.

Het is overduidelijk : dit blad druipt van 
de zelfvoldaanheid. Men heeft ulteindelljk 
een kanaal gevonden om de buitenwereld 
hardleers kond te doen over de geweldige 
dynamiek van de Jonge, Vlaamse, vrijzinnige 
VUB. Uiteraard ontbreekt de zo geprezen 
demokratlsche openheid niet. Dit terwijl leder 
felnteresseerde met de natte vinger aanvoelt 
dat de studentenlnspraak aan de VUB nog 

steeds drie keer niets voorstelt.
Misschien overtuigend voor de onwetenden, 
komt het 'VUB-Magazine' totaal ongeloofwaar
dig over voor elke minimaal gelnfomeerde 
persoon. Zoals sommige overdreven reklame- 
kampagnes werkt het sterk op de lachspieren 
door het volledig gebrek aan zelfkritiek. Des 
te verwonderlijk is het dan ook dat kritische 
geesten als een J.Goubln, E.Stubbe, P.Van 
De Craen en H.Verstraeten bij de redaktlekern 

horen. Doen zij dat om ten gepasten tijde 

de eigen winkel voor te kunnen stellen of 
worden ze gebruikt als 'deskundigen' om het 
Imago van het blad wat op te krikken ?
Ook wij verwachten dat de VUB gedegen 
informatie geeft over de eigen Instelling 
zodat iedereen kan weten wat het universitaire 
wereldje omvat. Maar een tikkeltje eerlijke 
bescheidenheid zou zeker niet misplaatst 
zijn. Deze koek lijkt ons té glad om geslikt 

te worden.
GS.

(naast cultuurcafé)

Buitenlandse Studenten/  Foreign Students
De wereld is een groot dorp wtllen sommige 
cultuurfilosofen ons doen geloven. Voor de 
buitenlandse studenten aan de VUB is dat 
minder evident. Studeren allemaal goed en 
wel, daaV zijn we per slot van rekening toch 
voor gekomen, m a jr  het leven gaat ook verder 
buiten de universiteit en dat loopt meestal 
met Tieteen van een leien dakje. Vooral 
niet voor de met-EEG'ers (ongeveer de helft 
van de 500 vreemde studenten komt niet 

uit de Europese Gemeenschap) is het wel 
eens moerlijk om hun draai in Brussel te 
vinden. Daarom is de dienst UCOV, die 
onder andere instaat voor de opvang van 
de buitenlandse studenten, onlangs gestart 
met een kampagne om een soort peter- of 
meterschap voor deze studenten te organiseren. 
De bedoeling hiervan is Belgische studenten 
of families te vinden die ofwel de buitenlandse 
studenten de eerste dagen van hun aankomst 
onderdak kunnen bezorgen, ofwel graag contact 
zouden hebben met hen, ofwel bereid zijn 
enkele uren Nederlands met nen te spreken.

Kandidaat peters en meters kunnen zich steeds 
kenbaar maken bij net UCOV v gelegen in 
het gebouw Y vlak naast de dienst inschrijvin
gen). Intussen ging de Moeial bij UCOV 
eens horen waar 1e moeilijkheden zoal liggen 
bij het onthaal van de vreemde studenten.
Het UCOV erkent dat er een globaal probleem 
van opvang bestaat. Tot nu toe hebben zij 
het echter tamelijk joed trachten op te lossen 
door het probleem in zijn totalite it te benade
ren : het vmd<*n van een woning, het leren 
van de taal, het zich aangassen aan onze 
cultuur, het in orde komen met de administra
tie, financiële en allerlei -ndere praktische 
beslommeringen. Het meest n  het oog springt 
natuurlijk het woonprobleem.
Een belangrijke hinderpaal bij het vinden 
van een woning is het feit dat vele buitenland
se studenten niet in aanmerking komen voor 
een kot op de VUB. De toewijzing van deze 

gebeurt Immers volgens criteria waaraan 
deze buitenlanders niet aan voldoen - de 

meeste onder hen volgen postgraduaten, docto

raten en ander fraais terwijl de SOR voorkeur 
geeft aan basisopleidingen, kandidaturen en 
licenties voor het toewijzen van een "kot". 
Ook vallen zij vaak uit de boot - in tegenstel
ling tot vele vooroordelen- omdat zij niet 
bepaald "krap bij kas" zitten, sommige onder 
hen zijn afkomstig uit "gegoede milieus". 
Het vinden van een geschikte woning in de 
"privé" <voor velen een al niet zo lichte op
dracht ) wordt voor hen nog eens een stuk 
moellljker. Regelmatig weigeren huisbazen 
kamers aan vreemde studenten te verhuren, 
met alleen uit xenofobe gevoelens of racisme, 
maar ook uit vrees dat zij weinig verhaal 
zouden kunnen hebben, wanneer Iemand de 
laatste maanden van zijn verblijf de huur 
niet zou betalen. Daarbij dient men ook 
nog de wet "Gol" in acht te nemen die 6 
gemeenten verbiedt nog meer vreemdelingen 
in te schrijven. Het Is ook een publiek geheim 
dat het Brusselse op ;|jn minst niet bepaald 
"vreemdellngenvrlendelljk" te noemen valt. 
De toelagen aan de sociale sektor voor het

onthaal van buitenlandse studenten is een 

tijdje geleden door Minister Eyskens afge
schaft, waardoor subsidies voor het akademlsch 
deel overbleven. Toch zou de VUB niet mogen 
vergeten, wil ze buitenlandse studenten blijven 

aantrekken, ze niet alleen cursussen en oplei
dingen moet organiseren, maar ook de nodige 
onthaalstruktuur dient te verbeteren. Het 
verwerpen door de Sociale Raad van enkele 

UCOV-voorstellen - om een vast aantal kamers 
voor vreemde studenten te reserveren en 
daar speciale kriterla aan vast te knopen

- wijst er evenwel op dat de tijd daar blijk
baar nog niet rijp voor ts. Toch vindt het 
UCOV dat we het probleem niet mogen over- 
dramatlseren. Het zijn immers geen kinderen 
meer en zij moeten zelf ook een beetje hun 
"plan" leren trekken. In afwachting van betere 
tijden rekent het UCOV op wat begrip, enthou
siasme en medewerking van de Bei gen. Ten
slotte hangt het ook van ons af om de 
vreemde studenten eens uit hun kringetje 
te lokken.
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A Strange Affair...
Dossier Waverse Stg. nachtelijk avontuur

Reeds enkele jaren geleden ontstond bij rektor Steenhout het 
idee om van het pand nr. 1043 op de Waverse Steenweg studenten
verblijven te maken. Aangezien er nog steeds een schromelijk 
tekort aan V.U.B.-koten is kon dit plan alleen maar toegejuicht 
worden. Maar ook de weg naar de hel loopt over goede bedoelin
gen. De Oud-Studentenbond (O.S.B.) die van de V.U.B.-overheid 
de voogdij over het pand kreeg wou er, met goedkeuring van 
de rektor, "uitstralingskamers" van maken. Een eufemisme voor 
koten die op een willekeurige basis zouden worden toegewezen. 
In praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat beloofd werd aan de 
direkteur van het atheneum van Bensberg (Belgische school in 
de BRD) dat al zijn studenten die na hun middelbaar onderwijs 
aan de V.U.B. zouden komen studeren zeker, ongeacht het inkomen 
van de ouders, een kot krijgen. Maar het kan ook dat zo'n "uit- 
stralingskamer" toegezegd wordt aan de zoon of dochter van 
een vrijzinnige hoge piet, die vanwege het te hoge inkomen van 
vader en moeder niet voldoet aan de geldende toewijzingskriteria. 
Voor dit projekt van uitstralingskamers rekende de O.S.B. op 
de medewerking van de Sociale Sektor, meer bepaald op de Dienst 
Huisvesting. De Sociale Raad, het orgaan dat de Sociale Sektor 
beheert, wou haar steun slechts verlenen als voor de koten op 
de Waverse Steenweg dezelfde prijs, toewijzingsnormen en wacht
lijst zou gelden als voor de andere V.U.B.-koten. Aan een systeem 
van willekeurige toewijzing dat de weg naar korruptie vrij zou 
maken wou de Sociale Raad niet meewerken. Hierop volgde een 
partijtje touwtrekken waarvan de uitslag voorlopig nog niet bekend 
is.

£oals hierboven al vermeld Is het plan om 
de oude fabriek op de Waverse Steenweg 
(naast Colruyt) als studentenhome ln te richten 
a\ enkele Jaren oud. Het moet benadrukt 
worden dat dit gebouw eigendom Is van de 
V.U.B. en niet van de Sociale Sektor of van 
de Oud-studentenbond. Omdat het gebouw 
toch stond te verkrotten en de unlversltelt 
kampt met een tekort aan eigen studentenko- 
ten,stelde de VUB (met name de rektor) het 
pand ter beschikking aan de OSB, om het 
tot een studentenverblljfplaats ln te richten. 
Dat de oude fabriek niet toevertrouwd werd 
aan de Sociale Sector, die toch bevoegd Is 
voor de huisvesting van studenten, kan te 
wijten zijn aan het feit dat de fabriek niet 
voldoet aan de nationale normen (wat betreft 
gangbreedte, grootte van de kamers enz.) 
die voor zulke verblijfplaatsen gelden ^en 
waraan de Sociale Sektor zich,als officiële 
dienst moet houden. Een andere meer gewaagde 
maar niet bewezen hypothese is dat het voor 
de VUB makkelijker was om met zwart geld 
te werken vla de O.S.B. dan via een Sociale 
Sektor die onder strenge kontrole van de 
overheid staat. Het Is wel een feit dat er 
verschillende versies zijn over de oorsprong 
van het geld dat dient om het projekt te 
financieren. Er werd ln het begin gezegd 
dat 0.8. de rektor één van de financiers was. 
Volgens een andere bron is het dan weer 
geld van VUBAROS (De V.U.B. adviesraad 
voor ontwikkelingssamenwerking en anderen 
zeggen dat het ora zwart geld gaat.
In elk geval het ls de OSB die als tussenscha
kel dient voor de financiering.Begin dit Jaar 
waren de verbouwingswerken beëindigd en 
was de vroegere fabriek opgedeeld in !0 
één- en 17 tweepersoonskamers. Korte tijd 
later, ln de maand maart, kreeg de toen 
pas verkozen studentenvoorzitter van de Sociale 
Raad, Erlc Goubln, een uitnodiging om de 
kamers te bezoeken. Tot op dat moment 
had men de nieuwe Sociale Raad echter ln 
het ongewisse gelaten over het hele projekt. 
De SoR-voorzltter stond dus voor voldongen 
feiten.
Nadien bleek tijdens een toogdiskussle in 
het kultuurkaffee tussen rektor Steenhaut, 
Public-Relation man Tillez (die ln deze zaak 
de belangen van OSB verdedigt), het hoofd 
van de dienst Huisvesting Emmerechts, 
SoR-voorzltter Goubln en ondervoorzitter 
Carlé dat de Oud-Studentenbond wilde samen
werken met de Sociale Sektor. Het voorstel 
van Tony Tillez was dat de 10 éénpersoonska- 
mers "uitstralingskamers" zouden worden ter
wijl voor de Ingebruikname van de 17 tweeper
soonskamers een beroep te doen op de wacht
lijst van de Dienst Huisvesting haar administra
tieve medewerking verlenen. Erlc Goubln

en Benny Carlé eisten daarbij wel *dat de* 
wachtlijst door O.S.B. strikt diende gerespek- 
teerd worden. De SoR-voorzitter zag wel 
ln dat een pand met 37 ekstra-koten aardig 
meegenomen is voor de Sociale Sector. Zo 
zocht de Sociale Raad al een geruime tijd 
naar een verblijfplaats voor pas In België 
aangekomen buitenlandse studenten. Het voor
stel van Goubln en Carlé aan Tillez was 
dan om van de 17 tweepersoonskamers een 
transitplaats te maken waar buitenlandse 
studenten tijdelijk zouden kunnen verblijven 
tot dat ze een eigen kamer gevonden hebben 
en enigszins Brussel kennen. Dit altes dan 
niet ln komblnatle met een aantal studenten 
van de wachtlijst die dit wensten. Voor dit 
voorstel was OSB om verschillende redenen 
niet te vinden. Utteindelljk kwam er toch 
een kompromls uit de bus. In ruil voor de 
medewerking van de Dienst Huisvesting aan 
het dagelijkse beheer van het pand zou de 
OSB voor de toewijzing van hun 17 tweeper
soonskamers naast de 10 éénpersoonskamers 
de prijzen, toewijzingskriteria en de wachtlijst 
van de Sociale Sektor respekteren.
Maar onder het traditionele gras zat het 
al even traditionele addertje. De Oud-Studen- 
tenbond wou wel voor de toewijzing van haar 

17 tweepersoonskoten de wachtlijst van de 
Dienst Huisvesting gebruiken op voorwaarde 
dat voor die 17 koten de studenten wiens 
ouders een zelfstandig of vrij beroep uitoefenen 
van die lijst geschrapt werden, ln de veronder
stelling dat deze beroepskategorleën toch 
een groter Inkomen hebben dan op hun belas- 
tlngsbrlef aangegeven staat. Goubln bleef 
echter bij het standpunt: de hele wachtlijst 
gebruiken of helemaal niets. Ultelndelijk draai
de Tillez toch bij en kwam men tot mondelinge 
afspraken.

De SoR-voorzitter voelde zich echter nog 
niet zeker genoeg en wou dat de leden van 
de Sociale Raad de knoop door zouden hakken. 
Maar tijdens de daarop volgende Sociale Raad 
van 9 mei 1985 kondigde Erlc Goubln aan 
dat de voorziene bespreking over de samenwer
king tussen OSB en de Sociale Sektor en 
een beslissing daaronnrent niet konden door
gaan omdat de officiële werking van de SoR. 
en de door haar beheerde Sociale Sektor 
meer vraagt dan enkele offlcleuse afspraken. 
Goubln wou dus onmlddellljk het punt van 
de agenda laten schrappen en het verschuiven 
naar één van de informele vergaderingen. 
Daar had Tony Tillez geen oren naar. Hij 
vond dat de SoR nu maar eens haar houding 
tegenover het projekt moest bepalen, weer 
zwaaide hij met zijn voorstel. De Sociale 
Raad bleef er echter bij dat er op dat moment 
nog niets beslist kon worden en voerde het 
punt af.
En hoewel er geen afspraak was tussen de 
Sociale Sektor en de Oud-Studentenbond besloot

Tony Tillez toch zijn zin te doen . Vla Rektor 

Steenhaut kreeg hij ondertussen toch de mede
werking van Willy Emmerechts en het perso
neel van de Dienst Huisvesting. Daarop stuur
den Wim Laveyt (de algemene koordinator 
van de Sociale Sektor) en Erlc Goubln een 
brief naar Emmerechts waarin ze hem dringend 
vroegen zijn personeel terug te roepen omdat 
er nog geen akkoord bestond tussen de Sociale 
Sektor en de OSB en omdat er reeds studenten 
ln de louter arbitrair toegekende koten woon
den.
De hoop van de Sociale Sektor was nog steeds 
het pand ln c.e eerste plaats te kunnen voorbe
houden voor Buitenlandse Studenten. De hele 
Zaak leek echter In een doodlopend straatje 
terecht gekomen te zijn to t er ln september 
weer een gesprek tussen Steenhaut, Tillez, 
Emmerechts en Goubln kwam en er nieuw 
kompromls uit de toverhoed te voorschijn 
werd gehaald. In ruil voor de administratieve 
medewerking van de Dienst Huisvesting zouden 
10 tot 12 plaatsen worden vrijgehouden voor 
Buitenlandse studenten, 8 koten blijven ter 
beschikking van O.S.B. als uitstralingskamers 
en de resterende 15-17 tweepersoonskamer 
kunnen door de Sociale Sektor toegewezen 
worden aan studenten die op de wachtlijst 
staan. Alle kosten voor onderhoud van het 
gebouw zijn ten laste van de Oud-Studenten- 
bond. De Sociale Sektor verliest er dus ln 
principe geen geld aan. Konkrete afspraken 
daarover zijn er echter nog niet. En dan 
wil de Sociale Raad dringend kan maken. 
Wat de uitstralingskamers betreft, daar wil 
de Sociale Raad niets mee te maken hebben. 
Ze dlstancieert er zich uitdrukkelijk van en 
de tussenkomst van de Sociale Sektor zal 
beperkt blijven tot de niet-ultstralingska- 
mers.
Deze ultstrallngskamer worden dus zonder 
vaste normen toegewezen. Vriendjespolitiek 
en ruilhandel blijven dus voor deze 8 koten 
mogelijk. De rektor had het ln zijn rede 
op de academische opening over de gevaren 
van de administratie en bureaucratie: corruptie 
en willekeur zijn er maar enkele van. Fons

Dinsdag 11. zagen twee "Moeial adepten" de 
kans schoon om ln het pand 1043 op de Wa- 
versesteenweg te penetreren.

De speurneuzen trokken op tocht ln de ongure 
buurt waar het pand zich situeert. Na veel 
zoeken (op dit nachtelijk uur functioneert 
de straatverlichting niet meer) ontwaardden 
zij Iets dat hun vrij bekend leek. "Dit moest 
wel een V.U.B.-pand zijn als er een affiche 

voor een KAT-TD prijkte", redeneerde een 
van de deukhoeden en dook dieper ln zijn 
trenchcoat om de nachtelijke kilte te ont
vluchten.

Behoedzaam slopen ze binnen en observeerden 
het geheel met "toegeknepen spleders".Net 
binnengetreden ondergingen zij hun eerste 
confrontatie: vier Oosterse Individuen die 
een voor onze speurneuzen ongekend gerecht 
bereidden In een grote grijze hall, die op 
zijn minst gezegd niet ln bouwvallige staat 
en eindeloos verlaten was Aan deze gevlseerden 
stelden zij enkele pinnige vragen in gebroken 
Engels.

Dit dwaalspoor bracht onze democratie waak
honden niet van hun stuk. Ze zetten hun 
ontdekkingstocht voort ln de ruime witte 
halls,waar vroeger machines gonsden en nu 
de stilte regeert.Geen mens, geen kat, geen 
pier of eventueel een student ln de kale 
ruimte. Het gebrek aan graflti verried hen 
dat de heropbouw van dit pand van recente 
aard moest zijn. Hoewel dit bezoek op niets 
scheen uit te lopen, gaven onze vrienden 
het niet op en ze surveilleerden de sanitaire 
ruimten (zelfs de bruine met beige bloemen- 
achtlge keramieken tegels had de binnenhuis
architect niet over het hoofd gezien!)
Met een onbevredigd gevoel ln hun ingewanden 
schuifelden zij dit verlaten bouwsel uit tot 
zij plots enige levensvormen reclpeerden met 
hun staalblauwe Paul Newman-achtige kijkers. 
Met Ingehouden enthousiasme sloegen zij 
niet met hun vuisten, maar klopten met hun 
kneukels Op de deur.
Een licht rood aanlopende Jongeling ln het 
gezelschap van twee charmante deernen In 
de bloei van hun leven opende voor ons de 
deur. De jongeling pleitte onschuldig op de 
eventuele beschuldiging: begaan van niet door 
de beugel kunnende bulienzedelljke feiten. 
Bikkelhard en zakelljk koel lachten onze helden 
cynisch en stelden hem gerust dat zij geen 
zedenpolitie waren, maar enkel een "onschuldig 
praatje" wilden maken. Nog steeds niet erg 
overtuigd van hun "goede bedoellngen"stond 
de Jongeling hun te woord met een remmende

maar zeker aanwezige aarzeling op de voor
hem desoriënterende vragen.
Spits merkte één van de democratle-waakhon- 
den op dat niet tegenstaande zijn Belgische 

nationaliteit zijn heimat zich niet ln het 
Belgische situeert, aan de hand van het ontbre
ken van een valabel taksbandje op zijn pakje 
slgarettervZIJn statement klopte als een bus 
en drong de ondervraagde nog verder in zijn 
onzekere positie. Van deze verwarring gebruik 
makend schoten zij nog enige shots van het 
kraaknette interieur welk uit smaakvolle 
Zweeds withouten meubelen bestond.
Met een van "understandlng getuigend" knip
oogje en met een met de wijsvinger aan 
de deukhoed tikkende groet, lieten zij het 
trio alleen en slopen weerom naar hun redac- 

tlehol.

Robert P.

Waverse Steenweg buiten
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kultuurkrant

WONDER in ZICHT
9 oktober zal een dag worden waar eenieder 
aan den lijve kan ondervinden hoe het Is 
om zijn dagelijks denkstramlen uit te treden. 
De kunstenaar-ultvlnder-ontspannlngsdynamlcus 
Wessel di Wesselll zal dan aan de buitenwereld 
tonen hoe het mogelijk ls energie te verwekken 
zonder beroep te doen op kernenergie of 
olleverbranding of Iets gelijkaardigs.
Een van onze reporters had een kort onderhoud 
met de man in kwestie, die met hand en 
tand de plannen voor zijn perpetuum mobile 
ofwel de energle-oogstende machine verdedigt 
en hierbij meerdere malen de wereld van 
academici op haar fundamenten heeft doen 
daveren. Bescheiden als hij ls, neemt hij 
geen blad voor de inond en hij looft een 
beloning uit ter waarde van 15 miljoen frank 
aan eenieder die hem zou kunnen aantonen 
dat hij een "kapitale" denkfout begaan heeft. 
Deze man zou naar zijn zeggen een machine 
uitgedokterd hebben die door middel van 
zwaartekracht, luchtdruk en waterdruk energie 
kan produceren welke zo Intens ls dat deze 
kan optornen tegen de hedendaagse klassieke 
en tevens vervuilende energiebronnen. Zeker 
van zijn stuk Is hij al Jaren op zoek nuar 
een sponsoring of entgzlns een of ander fonds 
om zijn levernswerk uitgewerkt te zlen. Naar 
zijn zeggen Is het enkel maar een technische 
kwestie die zijn researchwerk belemmerd, 
oa. er Is bijvoorbeeld geen stevig genoeg 
materiaal ontdekt, of althans niet voor deze 
doeleinden toegepast, dat de hevige energie 
ontlading van de energle-oogstende machine 
kan verwerken.

Of al dit optimisme dagdromerij of een haal
baar initiatief ls, laat Ik aan de lezer of 
de potentiële bezoeker over. Twijfels over 
het perpetuum mobile behandelt Wessel di 
Wesselll met plezier en hij ls inmldddels 
al verlekkerd op hevige diskussles, waardoor 
hij ln de mens dingen kan losmaken die vroe
ger ln hem vastzaten (een taak die vele 
kunstenaars op zich willen nemen).
HIJ neemt het op zich om alle geïnteresseerden 
op te lelden vla zijn cursus: "Van thermodyna
m ica naar ontspannlngsdynainlca". Schalks 
voegde hij er aan toe, dat hij tevens ook 
bereid Is om vooral fyslca-professoren van 
hun wetenschappelijke "dogma's" te verlossen. 
Hierbij stelde hij de filosofische vraag: "Zijn 
de dogma's van het behoud van energie en 
materie geen "HEROÏNE" van en voor de 
"wetenschap"7 (dl Wesselll 1985)...

Robert P.

let op!!!
Wie dl Wesselli en kornuiten {Erwln van Snik, 
Mark Wuyts, Daniël Hendrlkx) hun werk over 
perpetua mobilta, denkstlmulatoren en kine
tische kunstobjecten wil bewonderen kan dit 
combineren met een vernlsage (die trouwens 
samenvalt met de opening van de creatieve 
ateliers) op 9 oktober om 20h. in de gallerel 
(boven het KK). Voorts kan men op zen 
gemak alles nog eens nakljken tot ulterlljk 
24 oktober.

Geïnteresseerden In "perpetua mobilla" kun
nen een kursus "ontspannlngsdynamlca" volgen 
bij de master hlmself. Vereisten : een "open 
geest", met zijn vijftienen zijn en 200 F 
over hebben. De kursus (6 uur in het totaal) 
zal dan op drie dagen plaats vinden, nl. 
dinsdag 15 oktober, woensdag 15 oktober 
en donderdag 17 oktober telkens van 2 tot 
4 in de middag.
Dat perpetua mobilla ophef maken kan U 
zelf verlfieren, op dinsdag 22 oktober te 
20h In QA. Dit alles door de medewerking 
van VO, Historla, PK, de Dienst Cultuur 
en ja zo U wil hetzij dan in beperkte mate 
De Moeial.... Het zei U gezegd zijn, Men 
zegge het voort tl!

Klapstuk
Het Stuc organiseert l.s.m. het Festival van 
Vlaanderen een tweede Klapstuk ln Leuven. 
Klapstuk '83 mocht er zijn. Klapstuk '85 
wordt toegejuicht en met gretigheid kan ultge- 
keken worden naar een evenwichtig uitgebalan
ceerd programma. De focus richt zich op 
danstheater als hedendaags begrip en feno
meen: het programma biedt een Internationale 
selektle van dansers en choreografen die 
onmiskenbaar hedendaags, relevant werk leve
ren.

't Klapstuk helpt mee de mythe van ballet 
te doorprikken. Ballet ls slechts een facet 
van de dansgeschiedenis. DANS verlegt gren
zen, creeert nieuwe mogelijkheden: In dans 
ls elke beweging van gelijk welk lichaamsdeel 
mogelijk, en elke beweging kan deel ultmaken 
van het vocabulaire om een choreografie 
mee op te bouwen.

Luclnda Chllds dance company kan fiên van 
de meest belangwekkende gezelschappen van 
de huidige New Yorkse dansscènes geheten 
worden: ze verzet zichzelf tegen rekuperatie 
door een totaal elgen(-zlnnlge) stijl te creëren, 
evoluerend vanuit de non-dance beweging 
met haar solo-produktles, over de kleine met 
ruimtes experimenterende groepswerken naar 
de grotere dansproduktles. Ze brengt een 
meesterwerk "Avallable Light" ln een apart 
decor van architect Frank Gehry.

AGENDA
di 8 : 

Wo 9 :

Do 10: 
Ma 14:

Di 15: 
W j 16:

Do 17:

Zo 20:

Ma 21:

Di 22:

20 u.: Schachtenontvangst 
GemBraa-Roraania.
22 u.: TB Germ.- Rom.
20 u. Toespraak:Waarom Is 
Ben Stem Voor De PvdA Ben 
Nuttige Stem ? Eugène Don
kers: kandidaat kamer Brus
sel. B 217 
22 u.: TD $olvay 
20 u.: Toespraak: "Star Wars 
en Eureka: de gevolgen voor 
vrede en Wetenschappelijk 
onderzoek." Prof.0.Steenhaut, 
Rektor VUB, en P.Deboosene, 
Polemoloog. In Aula CP.
22 u.: TD Kiue.
22 u. TB Keps.
Sportdag + Spel zonder (ïienzen 
22 u.: TB door alle kringen. 
FUm VSKM: Beverly Ritls 
Cop. In Q 
TDQC-TK

NAUCNALE ANTDRAKKlTlMililOGDG
13 u.:saraenkanst VUB-delegatie 
voor K.K.
14 u. start VUB-delegatie 
voor de "Passage 44".
20 u.: Film IHC: Beverly 
Hills Cop. In Q.
22 u.: TD FHC
20 u. Doop $olvay in doopzaal 
20 u.: Film Kinneke Baba:
Terros of Bidearraent. Aula

Q.
23 u.: TD $olvay 

Wb 23: 20 u.:Doop VRG
20 u.: Film Perdaring: 48 
Hours. Aula QB.
23 u.: TB VR3 

Do 24: 23 u.: TD BAK

BUNUEL
NAZARIN *Lul» BUNUEL

Nazarin ls een Mexlkaanse priester die de 
geboden van zijn geloof zonder kompromls 
probeert te gehoorzamen. Overtuigd dat hij 
een boodschap te verkondigen heeft, onder
neemt don Nazarin een zwerftocht door het 
land; van dorp tot dorp. Zijn gehoor bestaat 
uit hoeren, dieven en bedelaars. Hij wordt 
een nieuwe Krlstus, die weldoend en vergiffenis 
schenkend rondgaat. HIJ wordt echter gevan
gengenomen en zonder meer veroordeeld.

In de gevangenis danst net het spook van 

de twijfel op. HIJ ziet hoe nutteloos alles 
is geweest: hij wilde vrede brengen, maar 
werd de oorzaak van ruzies en rechtssprongen, 

hij wilde de arme plattelandsbevolking de 
verlossende waarheid verkondigen en werd 
zelf het slachtoffer van bijgeloof en religieuze 
hysterie; hij wilde de zondaars met God ver
zoenen, en was er getuige van hoe onmachtig 
hij was als de seksuele nood ln de mensen 
losbreekt.

Don Nazarin komt tot de vaststelling dat 
hij voor een schtmmendecor heeft geleefd 
en stort ln elkaar.
Als een geslagen hond, niet meer denkend 
of reagerend, loopt hij achter zijn bewaker 
aar. Wanneer een oude vrouw hem een ananas 
aanrelkt, ontdekt htj het goddelijke in de 
menselijke liefde.

De abrupte flitsen van surrealistische "horror" 
die ook ln Nazarin aanwezig zJJn, worden 
getemperd door een vreemde, milde liefde 
voor alle levende wezens: voor de aan de 
drank verslaafde prostlttiée. zowel als voor 
de dorpsdwerg en het hysterische meisje.

Nazarin, naar de roman van Benlto Perez 
Galdo, ls wel een van de positiefste films 
die Buftuez heeft gemaakt, positief omdat 
het leven er niet als zinloos ln wordt verwor
pen, maar ln al zijn facetten aanvaard.
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WONDER in ZICHT
9 oktober zal een dag worden waar eenieder 
aan den lijve kan ondervinden hoe het 1$ 
om zijn dagelijks denkstramien uit te treden. 
De kunstenaar-uitvlnder-ontspannlngsdynamlcus 
Wessel di Wesselll zal dan aan de buitenwereld 
tonen hoe het mogelijk is energie te verwekken 
zonder beroep te doen op kernenergie of 
olleverbrandlng of Iets gelijkaardigs.
Een van onze reporters had een kort onderhoud 
met de man ln kwestie, die met hand en 
tand de plannen voor zijn perpetuum mobile 
ofwel de energie-oogstende machine verdedigt 
en hierbij meerdere malen de wereld van 
academici op haar fundamenten heeft doen 
daveren. Bescheiden als hij ls, neemt hij 
geen blad voor de mond en hij looft een 
beloning uit ter waarde van 15 miljoen frank 
aan eenieder die hem zou kunnen aantonen 
dat hij een "kapitale" denkfout begaan heeft. 
Deze man zou naar zijn zeggen een machine 
uitgedokterd hebben die door middel van 
zwaartekracht, luchtdruk en waterdruk energie 
kan produceren welke zo Intens is dat deze 
kan optornen tegen de hedendaagse klassieke 
en tevens vervullende energiebronnen. Zeker 
van zijn stuk is hij al jaren op zoek naar 
een sponsoring of enlgzins een of ander fonds 
om zijn levernswerk uitgewerkt te zien. Naar 
zijn zeggen is het enkel maar een technische 
kwestie die zijn researchwerk belemmerd, 
oa. er ls bijvoorbeeld geen stevig genoeg 
materiaal ontdekt, of althans niet voor deze 
doeleinden toegepast, dat de hevige energie 
ontlading van de energie-oogstende machine 
kan verwerken.

Of al dit optimisme dagdromerlj of een haal
baar initiatief is, laat Ik aan de lezer of 
de potentiële bezoeker over. Twijfels over 
het perpetuum mobile behandelt Wessel di 
Wesselll met plezier en hij ls inmldddels 
al verlekkerd op hevige diskussles, waardoor 
hij ln de mens dingen kan losmaken die vroe
ger ln hem vastzaten (een taak die vele 
kunstenaars op zich willen nemen).
Hij neemt het op zich om alle geïnteresseerden 
op te leiden via zijn cursus: "Van thermodyna
mica naar ontspannlngsdynamlca". Schalks 
voegde hij er aan toe, dat hij tevens ook 
bereid Is om vooral fyslca-professoren van 
hun wetenschappelijke "dogma's" te verlossen. 
Hierbij stelde hij de filosofische vraag: "Zijn 
de dogma's van het behoud van energie en 
materie geen "HEROÏNE" van en voor de 
"wetenschap"? (dl Wesselll 1985)...

Robert P.

let op!!!
Wie di Wesselll en kornuiten {Erwln van Snik, 
Mark Wuyts, Daniël Hendrlkx) hun werk over 
perpetua mobilla, denkstlmulatoren en kine
tische kunstobjecten wil bewonderen kan dit 
combineren met een vernisage (die trouwens 
samenvalt met de opening van de creatieve 
ateliers) op 9 oktober om 20h. In de gallerel 
(boven het KK). Voorts kan men op zen 
gemak alles nog eens nakljken tot ulterlljk 
24 oktober.

Geïnteresseerden in "perpetua mobilla" kun
nen een kursus "ontspannlngsdynamlca" volgen 
bij de master htmself. Vereisten : een "open 
geest", met zijn vijftienen zijn en 200 F 
over hebben. De kursus (6 uur ln het totaal) 
zal dan op drie dagen plaats vinden, nl. 
dinsdag 15 oktober, woensdag 15 oktober 
en donderdag 17 oktober telkens van 2 tot 
4 in de middag.
Dat perpetua mobilla ophef maken kan U 
zelf verlfleren, op dinsdag 22 oktober te 
20h In QA. D it alles door de medewerking 
van VO, Historia, PK, de Dienst Cultuur 
en ja zo U wil hetzij dan In beperkte mate 
De Moeial.... Het zei U gezegd zijn. Men 
zegge het voort !!!

Klapstuk
Het Stuc organiseert l.s.m, het Festival van 
Vlaanderen een tweede Klapstuk ln Leuven. 
Klapstuk '83 mocht er zijn. Klapstuk '85 
wordt toegejuicht en met gretigheid kan ultge- 
keken worden naar een evenwichtig ultgebalan- 
ceerd programma. De focus richt zich op 
danstheater als hedendaags begrip en feno
meen: het programma biedt een internationale 
selektle van dansers en choreografen die 

onmiskenbaar hedendaags, relevant werk leve
ren.

't Klapstuk helpt mee de mythe van ballet 
te doorprikken. Ballet Is slechts een facet 
van de dansgesch lede nis. DANS verlegt gren
zen, creeert nieuwe mogelijkheden: ln dans 
ls elke beweging van gelijk welk lichaamsdeel 
mogelijk, en elke beweging kan deel uitmaken 
van het vocabulaire om een choreografie 
mee op te bouwen.

Luclnda Chllds dance company kan eên van 
de meest belangwekkende gezelschappen van 
de huidige New Yorkse dansscènes geheten 
worden: ze verzet zichzelf tegen rekuperatie 
door een totaal eigen(-zlnnlge) stijl te creeren, 
evoluerend vanuit de non-dance beweging 
met haar solo-produktles, over de kleine met 
ruimtes experimenterende groepswerken naar 
de grotere dansproduktles. Ze brengt een 
meesterwerk "Avaüable Llght" ln een apart 
decor van architect Frank Gehry.

AGENDA
di 8 : 

Vb 9 :

Do 10: 
bfa 14:

Dl 15: 
Vo 16:

Do 17:

Zo 20:

Yb . 21:

Di 22:

20 u.: Schachtenontvangst 
Gennarria-Roraania.
22 u.: H) Germ.- Rom.
20 u. Toespraak:Waarom Is 
Een Stem Voor De PvdA Ben 
Nuttige Stem ? Eugène Don
kers: kandidaat kamer Brus
sel. B 217 
22 u.: TD $olvay 
20 u.: Toespraak: "Star Vfers 
en Eureka: de gevolgen voor 
vrede en Wetenschappelijk 
onderzoek." Prof.0.Steenhaut, 
Rektor VUB, en P.Debocdene, 
Polemoloog. In Aula (J).
22 u.: TD Kine.
22 u. TB Kepe.
Sportdag + Spel zonder (ïienzen 
22 u.: TD door alle kringen. 
FUm VSKM: Beverly RitLs 
Cop. In Q 
TDCX-TX
N/ÜTCNALE ANITRAKKlTlMililOGDG
13 u.:saraenkanst VUB-delegatie 
voor K.K.
14 u. start VUB-delegatie 
voor de "Passage 44".
20 u.: Film H1C: Beverly 
Hill.q Cop. In Q.
22 u.: TD FHC
20 u. Doop $olvay in doopzaal 
20 u.: Film Kmneke Baba:
Terros of Bidearraent. Aula

Q.
23 u.: TD $olvay 

Wb 23: 20 u.:Doop VRG
20 u.: Film Perdcring: 48 
%urs. Aula QB.
23 u.: TO VB3 

Do 24: 23 u.: TD BMC

BUNUEL
NAZARIN *Lui> BUNUEL

Nazarin ls een Mexlkaanse priester die de 
geboden van zijn geloof zonder kompromls 
probeert te gehoorzamen. Overtuigd dat hij 
een boodschap te verkondigen heeft, onder
neemt don Nazarin een zwerftocht door het 
land; van dorp tot dorp. Zijn gehoor bestaat 
uit hoeren, dieven en bedelaars. HIJ wordt 
een nieuwe Krlstus, die weldoend en vergiffenis 
schenkend rondgaat. HIJ wordt echter gevan
gengenomen en zonder meer veroordeeld.

In de gevangenis danst net het spook van 

de twijfel op. Hij ziet hoe nutteloos alles 
ls geweest: hij wilde vrede brengen, maar 
werd de oorzaak van ruzies en rechtssprongen, 
hij wilde de arme plattelandsbevolking de 
verlossende waarheid verkondigen en werd 
zelf het slachtoffer van bijgeloof en religieuze 
hysterie; hij wilde de zondaars met God ver
zoenen, en was er getuige van hoe onmachtig 
hij was als de seksuele nood in de mensen 
losbreekt.

Don Nazarin komt tot de vaststelling dat 
hij voor een schtmmendecor heeft geleefd 
en stort ln elkaar.
Als een geslagen hond, niet meer denkend 
of reagerend, loopt hij achter zijn bewaker 
aan. Wanneer een oude vrouw hem een ananas 
aanrelkt, ontdekt hij het goddelijke in de 
menselijke liefde.

De abrupte flitsen van surrealistische "horror" 
die ook In Nazarin aanwezig zijn, worden 
getemperd door een vreemde, milde liefde 
voor alle levende wezens: voor de aan de 
drank verslaafde prostltuêe, zowel als voor 
de dorpsdwerg en het hysterische meisje.

Nazarin, naar de roman van Benlto Perez 
Galdo, ls wel een van de posltlefne films 
die Buftuez heeft gemaakt, positief omdat 
het leven er niet als zinloos ln wordt verwor
pen, maar ln al ilJn facetten aanvaard.
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PAUL 9CHRUVERS IN HET KULnJURKAFE 
tET '2WAKIE VHOHUNGEN" TE 16 
aacBER cp 20 uur. Httuitrr h u t

M P T O I P R S J V R T

Het ls altl]d goed zo'n nieuwe typmachine 
uit te testen. Bgfrtlgt. of. Reeds. Een "Jazz-  

groep" als Nptolpqslvrt aankondigen. Ze lijken 
wel wat met de hier verder besproken Harvey 
gemeen te hebben, al was het maar hun label
tje. Kntrltspotkl. En ze mengen: tango, funky, 
militaire muziek, Jazz, rock. De uitwisseling 
van de Instrumenten lijken ze ook al van 
de hierboven vernoemde geleerd. Enfin, ze 
krijgen de kans het tegendeel te bewijzen: 
ze worden koud geserveerd, op 17 oktober 

U ln het Kiiltuurkaffee. Kntriptldb. 
NPTOLPQSIVRT, dus. GRATIS.

E0ÏT NIET DUUR TE ZUN, DAARDOOR 

JS EE m m  ®A3TS... VEKIïL HET 

TOKT !!

De V*-e.n&t Ku&luuA van de. V.U.B 

opent fevenA op 9 oktobeA haasi 

KREATlEVt ATtLlERS 

'S5-'S6

Êffee maandag van 19 tv t  22 u a t: 

Thca.tz’LilikiA.k SutteAeifi

din&dag van f9 to t  22 uun: 

K t z u i f a u t o g n a t-ufc Nagefa

woensdag van 19 to t 22 uuA:

TzkXa.ttlkunAL: ï*ene ö 'tu i/m  nefc*

dondendag van 12 to t  14 uu.*t: 

c« van 19 to t  22 uuA: 

KeAtwiefc: Lt^ve Van Hovv

van 11 tut 11 uuA: 

Nudettefeengn: (Mmalrf Kuijcken 

ZuKvUuu,t(,otoqxa6in : ttxfc Nagi’f*

Veide*,op afapnaak: 

lat/-o u t :Matreen Van/ietcfc 

Ze.£6d\uk:Hik Hoitcnckx. 

en op aanvxaaa: Mu.zj.ak.

lnti.cktinge.n:Gal^if>

02/641.25.25  

02/641 .30 .S7

BRUSSEL
De overgang naar 1 oktober valt steeds wat 
zwaar. Gelukkig ls er een vernieuwde Moeial 
om het geleden leed wat te verzachten. En 
was er ook een delicieus optreden ln Brussel. 
Later zijn er natuurlijk geen excuses meer 
om zoiets te missen, nu zijn we nog braaf 
en krijg je oen kritiek van Harvey and The 
Wallbangers. Geef toe, er zijn ergere manieren 
om een academiejaar te starten. Met Elnstur- 
zende Neubauten, b.v. Maar het wordt a 
long hot winter, zoals blijkt uit:

WINSTON TONG SINGS ELLINGTON

De Duke Is reeds II  Jaar dood. Nooit heeft 
zijn muziek aan kracht Ingeboet: zowel de 
Ragtime nummers waarmee hij rond 1916 
zijn carrière begon, als zijn repertoire uit 
de New Yorkae Cotton Club zijn tijdloos. 
De op psalmen gebaseerde werken uit de 
Jaren 60 sluiten een Indrukwekkende loopbaan 
af. Zelfs voor wie Jazz een onbekend terrein 
ls, Is Elllngton een begrip. Zowat Iedereen 
kent het ritme van o.a. Dreamy Blues, Sophis
ticated Lady, Echoes of the Jungle, ln a 
Sentlmental Mood enz.
Op 12 oktober kan Je alsnog met deze jazz-1- 
egende kennismaken, zij het dan ln de figuur 
van Winston Tong. Deze theaterkunstenaar 
en ex-zanger van Tuxedomoon, brengt om 
20u30 een hommage aan de Duke. Beurs
schouwburg.

DAGMAR KRAUSE

ls één van die mensen die Br echt (weer eens?) 
ontdekt hebben. Steeds worden (weer andere?) 
aspecten van zijn werk belicht. Na een optre
den op Mallemunt '85 staat Krause met "Songs 
of Chance", een recital van Brecht-Welll 
en Brecht-Elsler-llederen ln de Beursschou
wburg. Op U oktober, om 20u30.

KVS-T1L

Minder ls dan weer de herneming van 'Ik 
en JIJ, hij en zij' ln de KVS. Hier sta lk 
echt niet ln voor de gevolgen. Zelfs speeldat- 
a-en uren zijn veel te riskant om te geven. 
Een afvloelsel van deze mastodont van het 
Vlaamsehe Toneel, nl. TIL doet op ÏO oktober 
de Westrand van Dtlbeek aan. ln de persmap 
staat:"ln en hels ritme ontaardt dit blijspel 
door een knotsgekke samenloop van omstandig
heden algauw ln burleske situaties van kamer- 
-en bed vergissingen, verdwenen kledingstukken, 
opengerukte en weer toegemepte deuren, 
uit de hand gelopen betrappingen, overspel..." 
Wauw! ‘

BKT

Het Brussels Kamertoneel ls, zoals bekend,

het betere van de hoofdstede lijke gezel
schappen. Sinds vorig Jaar hebben ze een 
eigen repetltle-en speelruimte, op de Kapellem- 
arkt nr.8. Rudl Van Vlaanderen heefd gemeend 
een vast publiek én een stevig repertoire 
te moeten opstellen. Daar kan Je natuurlijk 
niets op tegen hebben. Al vroegen produktles 
als Baas boven Baas, Tubutsch of Kwartet 
een grotere Inspanning van het publiek, men 

had nooit het gevoel van vergeefse moeite. 
D it seizoen zal het gezelschap zich concente- 
ren op stukken rond thema's als bewapening, 
onderdrukking, opstand enz. Aktueler kan 

moeilijk- Blnenkort staat een stuk van Sam 
Shepard op de affiche maar het seizoen wordt 
geopend met Het Labyrint van Femando Arra- 
bal. Deze vertegenwoordiger van het surrealls- 
tlsch theater was zeer goed geplaatst om 
te reageren tegen macht en onderdrukking. 
Zijn toneelstukken reageren tegen macht 
en onderdrukking. HIJ komblneert het fantas
tische met het sobere. Naast de angst voor 
folteraars en machtshebbers plaatst hij de 
terugkeer naar een zowel kinderlijk als pervers 
paradijs.

Het Labyrint, F. Arrabal, van 3 tot 27 oktober 
ln het BKT. Telkens op do., vrij., za.(20 
u 30) en zo (15 u.). Reserveren is aan te 
raden, vermits er slechts een 60-tal zitplaatsen 
zijn. (tel. 02/511.80.75)

OKTOBER VERZAMELT IN DE AB

De AB waagt zich weer aan haar oude gelief
de, de muziek. In het kader van Europalla— 
Spanje komt "Piel de Toro" naar de Grote 
Zaal. (toneel). Muziek, dus. Net als vorig 
seizoen volgt er ook nu weer een reeks 
Jazz-programma's in de AB: Xero Sllngsby 
and The Works hebben de revue reeds gepas
seerd, maar Je kan nog wel The Leaders 
gaan beluisteren. Wie Don Cherry ln Eiland 
bezig heeft gezien, hoeft wellicht niet meer 
overtuigd. Diegenen die het kunnen weten 
noemen deze man dé grote Jazz-muzlkant 
van het ogenblik. HIJ wordt vakkundig bijge
staan door Arthur Blythe, Chico Freeman, 
Hilton Rulz, Cecil Mc.Bee en Don Moyé. 
Om 21 u. ln de Grote Zaal van de Anclenne 
Belglque.(02/512.59.86). CODB.
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P, ______ __________  V J U U  v /  I
ELEMENTS OF SOCIAL INTEGRATION IN THE VUB- 

THE CASE OF FOREIGN STUDENTS '

BY EMMANUEL BOON

.art‘° f  ‘S 3 summar‘zed version of the Dutch text of a 
speech dellvered by the author during the official opening of 
the academie year 1985/1986 on Friday, 27 September. The alm 
“L - .  ® aJrt £ le !s tw°-fold- Since most foreign students do nnr

in English. I a,so seek to inform those other members of the"

anTTo rern?nTT hnUy W6re 001 preSent durin« the speechand to rermnd those who were present about the salient Doints
raised therein and what we all ought to be doing now on the
question of social integration in the VUB.

THE QBJECTIVES OF STUDENTS.

I guess the most fundamencal goal o f most 
students of the VUB is the acqulsltton of 
knowledge. And it ls clear that knowledge 
ls acqulred through partlcipation ln academlc 
work and social actlvltles on campus and 

lts external environment. Correspondingly, 
there are two maln sectors of the University 
that co-operate and guide students in the 
realisatlon of these two subgoals - the acade
mlc sector and the soclel scctor. They never- 
theless constitute an organlc whole of the 
Unlverslty Communlty.
Partlcipation ln academic work and social 
actlvltles are not unrelated but highly comple- 
mentary. It will therefore be absurd for one, 
for Instance, to  choose to only attend lectures 
and read books In order to achleve one's 
academlc objective and to Ignore the need 
for soclallslng wlth the communlty. We must 
be associated wlth both actlvltles, otherwlse 
our declslon to Joln the Unlverslty cannot 
be but a grandlose mlstake.

STRIKING AN EQUILIBRIUM.

If It ls not advlsable to choose solely for 
elther the "books" nor the "caffee", apparently 
each of us needs to flnd an approprlate "mix" 
of the two actlvltles to matche hls or her 
own deslres and abllltles.
And what l am saylng here may be o f partlcu- 
lar Interest to the newly admltted students. 
Experlence has shown that the flrst semester 
of each academlc year ls one of festlvltles, 
dancing and "pintje" drlnklng. Yes, these 
may be necessary If not Important. But we 
need to be careful wlth both the Intenslty 
and frequency of our partlcipation ln these 
actlvltles. As Antony was cautloned ln Shakes- 
pear's Jullus Ceasar, "Beware the Ilse of

March" - the day of reckonlng ln other words! 
We shouid note that some courses requlre 
constant worklng at If June/July or end of 
September are to be looked back upon wlth 
prlde and smlles.

On the other hand, It may do no good to 
begin the year in full gear. Too early a speedy 
take-off may hazard a fatal crash whlch 
1$ nobody's objective here. We don't need 
to tum ouselves lnto book-worms ln order 
to succeed. We all know that there are many 
thlngs that cannot be learnt from books or 
in the class-room.
Thua, we must slmultaneously endeavour to 
learn how to live ln a communlty. In fact, 
soclallslng on Campus can be a very rlch

medium of the learnlng process. An Important 
organ of the Social Sector that fights to 
keep the social channels of students open 

in the Unlverslty ls the "Sociale Raad". It 
comprises students elected by the general 
student populatlon and ls asslsted in lts dellbe- 
rations by the personnel of the varlous services 
of the sector. The Sociale Raad helps to 
lubricate the democratlc machinery of the 
Unlverslty by proposlng and defendlng pollcles, 
ldeas and Interest o f students to the the 
university in general and the Social Sector 
in partlcular.

SITUATION OF THE FOREIGN STUDENTS.

Though the ablllty to strike a balance between 
the academlc and social objectlves varles 
for each member of the Communlty, It ls 
true that the foreign students - especlally 
those from the Third world - have more 
problems Integration fully into campus Ilfe. 
The underlylng assumption here, however, 
ls that students from other European countrles 
such as Holland and Germany do not dlffer 
from Belgtan students ln social terms.
Studylng or living ln a foreign country may 
not be easy for many of us. We are happy 
that the Universitair Centrum Voor Ontwik
keling en Vrede (UCOV) and the other services 
of the Social Sector are dolng thelr best 
to help foreign students to settle down and 

get integrated in the Communlty,

But the foreign students themselves shouid 
take more Jnltlatlves In taking contact wlth

de Vrijzinnigheid

beigians ana otner memuer» ui tne community 
and learnlng somethlng about thls land. The 
University, lts surroundings, and the city 
of Brussels are full off numerous Social gravl- 
tational points. Particlpate in the social activl- 
tie of the University and make frlends. It 
is also recommendable for those foreign stude
nts whose programmes of study last four 
or flve years to learn a llttle  Nederlands.

THE ROLE OF BELG1AN STUDENTS.

And since it Is not always very easy for 
some foreign students to make contacts, 
I'll simularly appeal to the Belgian students 
to help facllltate the social Integration process 
ln the university. Say Hello to foreign Students 
and chat wlth them. You can also Joln the 
Foreign Students Assoclatlon of the VUB 
(ISAVUB) and particlpate in its actlvltles.

OTHER PROBLEMS.

Probably, the most crltlcal and speclflc prob- 
lem of foreign students is houslng. The racist 
tendencies of most landlords in Brussels mak es

It very d lfficu lt for Foreign Students to flnd 
accomodatlon. And If one does succeed, It 

most certalnly wlll be an almost Inhabltable 
place quoted at a cut-throat prlce. We have 
to accept - there ls no cholce! I do hope 
the University will take a final declslon on 
the proposal by the Sociale Raad on thls 

Issue.
Furthermore, the VUB in collaboratlon wlth 
other educatlonal lnstltutlons shouid fight 
against the tendency by certaln Communes 
Uke Schaerbeek, St Gilles and Anderlecht 
to refuse forelgners and foreign students 
ln thelr areas of Jurlsdictlon.
The Unlversity's prlnciple of "vrij onderzoek" 
and lts human phllosophy are lofty Ideals 
indeed and must be extended beyond the 
frontiers of thls campus! We foreign students 
are amazed by the ample educatlonal opportu- 
nltles available in Belglum. But we are even 
more dazzled by pollcles and moves to curtall 
the number of foreign students ln Belgian 
educatlonal lnstltutlons. A t the same time, 
It ls often repeated ln International fora 
that education ls the flrst step in the llbera- 
tion of people from Ignorance and underdeve- 
lopment.
To be more expliclt, for the flrst time the 
EEC-ACP pact (Afrlca-Caribbean-Paclfic 
Countrles), incorporated culture and education 
ln the Third Lomé Conventlon slgned on 8 
December, 1984, as one of lts key areas 
of co-operatlon and development. It ls therefo
re ironie that the EEC now appeals to  the 
Belgian Government to treat students from 
other EEC member states on equal terms 
wlth Belgian students as regards admlssion 
requlrements and fees without mentloning 
a word about students from ACP states or 
other Third World countrles. The acceptance 
of thls proposal by the government wlll imply 
that the EEC students will automatlcally 
take up the subsidy facillty covering foreign 
students in Belgian schools to the tune of
2 percent of total student populatlon and 
thereby reduce student Intake from the develo- 
plng countrles.
1 ernestly plead wlth the Unlverslty not only 
to continue acceptlng more foreign students 
but also to lmpress upon the EEC and the 
Belgian Government about the unfavourable 
consequences of any curtallment of Third 
World student admlssion into Belgian educatlo- 
nal lnstltutlons.

CONCLUSION.

Finally, on behalf of the Sociale Raad, may
I appeal to the general student populatlon 
to shed all apathy and play a more active 
role ln helplng to shape the social pollcy 

dlrection of the Unlverslty!
Therefore urge you all to particlpate masslvely 
ln the forthcomlng elections for the Sociale 
Raad. Let us prevent a repetltlon of last 
year's bitter experlence whereby elections 
had to be conducted for a third time before 
a quorum could be obstalned.

In het begin van het nieuwe akademlejaar 
is het altijd leuk om even stil te staan bij 
de universitaire dogma's. Je moet al vrij 
vitterig zijn om op te werpen dat er aan 
de unlef geen strakke doktrine bestaat; voor 
zover er immers aan vrij onderzoek wordt 
gedaan, wordt tevens de regel gevolgd die 
stelt dat het denken zich nooit mag onderwer
pen aan dogma’s, partijen, hartstochten - 
wat Is het toch godgeklaagd dat wetenschapslui 
ten eeuwigen dage verplicht zijn om koele 
kikkers te blijven - belangen, vooroordelen 
of om het even wat, behalve de feiten zelf. 
Meteen snap Je het fundamenteel probleem 
van de wetenschap: wat zijn feiten? O f beter 
nog omgekeerd, wat zijn geen feiten? Wanneer 
je nu voor de gemakkelijkheid 'flktie' noemt 
wat geen feiten zijn, erken Je gewoonlijk 
als feit wat op één of andere manier kan 
gemeten worden. Het is hier dat de moeilijk
heden pas goed beginnen; wat de ene als 
flktie beschouwt, erkent de ander misschien 

als feit.
Ik vind het bijgevolg ont2ettend jammer dat 
ik vele mensen die niet in God geloven - 
en aan de VUB zijn er dat heel wat meer 
dan elders - moet teleurstellen: God bestaat 
en dat is een feit. Gek genoeg had Iemand 
als Nietzsche er ooit spijt van dat niet hij 
maar Stendhal als eerste op het argument 
kwam dat het enige ekskuus van God was 
dat hij niet bestond. Volgens mij vergiste 
Nietzsche zich en zou hij nooit spijt gehad 
hebben indlen hij de dingen had gezien zoals 
ze waren. Gesteld dat niet God de mens, 
maar de mens God geschapen heeft, dan 
is hij toch wel de grap bij uitstek die de 
mensheid ooit uit de mouwen heeft geschud. 
Bovendien blijft hij dan nog steeds een God 
die boven de mens staat, een door de mens 
gefantaseerd wezen dat zelf Adam heeft 
geboetseerd. Werkelijk, het bestaan van God 
bewijzen is het probleem van de kip en het 
el oplossen: wat komt eerst? Gods bestaan 
ontkennen ls zeggen dat de kip geen eieren 
kan leggen. Het is dus overbodig zich druk 
te maken over of Iemand nu gelooft ln dit 
of in dat. Zelfs de grootste ketters geloven 
'ln iets dat niet is vast te stellen: het niets. 
Vraag Iemand die ln het niets gelooft slechts 
of hij het even kan laten zien - hij zal Je 
het antwoord schuldig blijven. Je kan ook 
vragen of hij een dode weer tot leven wekt. 
Nee, de enige manier om terug op aarde 
te brengen wat van ons is heengegaaan, is 
te geloven in God. In onze kuituur betekent 

Groot was echter de verbazing toen er hier 
naar aanleiding van het pausbezoek aan Belgle 
een echte anti-godsdlenstlge sfeer hing. Niet 
dat de paapse globetrotter, zijn gekus en 
zijn folklore de moeite waard zi]n. Een bepaald 
deel van de Kerk pakte de paus Juist veel 
harder aan en leverde tenminste wat funda
mentele kritiek op al de schijn en het vertoon 
die met de reizen van Zl|ne Heiligheid gepaard 

gaan.

dit tevens dat Jezus Kristus eerst stierf, 

dan terug verscheen - om de ongelovige Tho
massen van hun ongelljk te overtuigen - en 

tenslotte ten hemel opsteeg. Vollè.

Uitsluitend de vooringenomenheid langs vrijzin
nige zijde ls er de oorzaak van dat de religie 
als zodanig met de officiële. Ene Heilige 
Katoiieke en Apostolische Kerk verward wordt. 
Met evenveel recht zou Je kunnen beweren 
dat de meest stompzinnige oorlogen ln naam 
van de vrijheid zijn uitgevochten en er derhal
ve geen verschil bestaat tussen de vrijheid 
waar bijvoorbeeld de Amerikanen in Vietnam 
voor streden en de vrijheid waar een vrijzinni
ge naar streeft. In elk geval, sommige Kriste
nen verdienen respekt en genieten in andere 
kringen terecht een groot prestige. Is het 
daarentegen niet be<lroevend dat ter gelegen
heid van een scheet in fles - want dat was 
het pauselijk bezoek toch - de vrijzinnigheid 
ln rep en roer staat/ terwijl hemel en aarde 
moeten bewogen worden om nog geen halve 
aula vol te krijgen voor een debat over de 
vrede. Zo ls eens te meer het gebrek aan 
ernst bij enkele zogenaamd verlichte geesten 
aangetoond en bovendien zijn hun flauwe 
grappen over God, de Kerk en Mijnheer Pas
toor al lang afgezaagd.
Goede polemiek voeren heeft echter alles 
te maken niet het uitkiezen van de Juiste 
vijand. Je moet weten waar je Je pijlen op 
richt - kwestie van niet ln verlegenheid ge
bracht te worden omdat Je vijand te sterk 
of te zwak blijkt. In dit opzicht zou je dan 
ook mogen verwachten dat een geus die ten 

strijde trekt, zich in eerste instantie om 
de vrede bekommert, ln onze tijd is de krijg 
immers een btj voorbaat verloren aangelegen
heid. De atoombommen - om dan nog te 
zwijgen van alle biologische, bakterlologlsche, 
chemische en andere wapens - hebben het 
vechten als het ware zinloos gemaakt: iedereen 
ls al op voorhand verloren. Terwijl oorlog 
nonsens Is geworden, bedenke men zich dat, 
mochten al de wetenschapslui, kennis, geld 
en vermogen, die nu ln de bewpeningslndustrle 
Ingeschakeld zijn, aan het ontdekken van 
een onsterfelijke mens besteed worden, de 
vrijdenker pas goed voor de metafysische

uitdaging zou staan die de religie hem nu 
al stelt: ls het wenselijk om, zoals Jezus, 
niet of slechts schijnbaar te sterven? Ziedaar 
een nieuw strijdpunt voor de vrijzinnigheid.
Het Is nog niet geweten hoeveel vrijzinnigen 
binnenkort mee zullen gaan betogen tegen 
de raketten. Laat ons hopen dat het er veel 
mogen zijn en laat ons daarom ook tot de 
Heer bidden dit jaar opdat Hij meer liefde, 

goede wil en verdraagzaamheid ln onze harten 
mag doen opwellen. Het zal de vrede op 
aarde en alvast de vrijzinnigheid geen kwaad 
doen.

Uw onfeilbare, Johannes Paulus 111.

sociale sector
De traditionele voorstelling van de verschil
lende sociale diensten die de VUB rijk ls, 
houden we deze keer erg kort. Wij zijn Immers 
van mening dat de studenten zélf ter plaatse 
moeten gaan ontdekken wat de sociale sektor 
voor hen te bieden heeft. Het prefab-gebouw 
Y, gelegen aan de kant van de Triomflaan, 
staat volledig ter hunner beschikking. Geen 
ongegronde drempelvrees, dus, ondanks het 
feit dat men soms wel enkele trappen zal 
moeten overwinnen,

We overlopen ln telegramstijl de verschillende 
diensten met hun speel Tleke functie.
- Bij de Sociale Dienst Studenten kan Je 
terecht met je dagelijkse problemen; voor 
Informatie over studiebeurzen, leningen en 
ander financieels.

De Dienst voor Studie-advies verzorgt 
trainingen tot weerbaarheid, richt werkgroepen 
over studiemethoden In, verstrekt Individuele 
Informatie en hulp op studlevlak en beschlki 
over een bibliotheek met boeken over verschil
lende studiemogelijkheden.
- De Jobdienst staat ter beschikking wanneer 
je Je budget via tijdelijke Jobs wil aanvullen.
- De Sportdienst biedt een uitgebrelde waaier 

van sportmogelijkheden aan die te beoefenen 
zijn op en rond de campus.

De Dienst Kuituur organiseert machtige 
manifestaties in het Kultuurkaffee (gratis) 
of elders, richt kunstige ateliers in en zetelt 
ln gebouw Y'.

- De Dienst Huisvesting verdeelt op basis 
van een Inschrijvingsformulier de VUB-koten 
op het Oefenpleln en ln het Nleuwelaankom- 
plex.
- SJERP, het Centrum voor sociale, Juridische, 
medische en relationele problemen stelt psy
chologen en soclaal-asslstenten ter beschikking 
voor psychoterapeutische begeleiding (persoon
lijkheidsproblemen, relatieterapie, opvoedings-en 
gezinsproblemen). Sociale en psychische moei
lijkheden worden hier door deskundige personen 

begeleid. Men kan bij SJERP eveneens terecht 
voor gynokologlsche raadplegingen en voor 

rechtshulp.
- UCOV, Universitair Centrum voor Ontwik
keling en Vrede ls het vredesgeweten van 
de VUB en houdt zich bezig met de milltle- 
wetgevlng en ontwikkelingssamenwerking. 
UCOV bezit een documentatiecentrum dat 

te raadplegen valt.
- Het Kinderdagverblijf. Studerende en andere 
ouders kunnen hun kinderen van 0 tot 3 jaar 

dagelijks toevertrouwen aan de drie kinderdag
verblijven van de VUB (van 7u45 tot 18ul5). 

De kostprijs ls afhankelijk van het Inkomen.
- De Vubtiek (winkel) en het restaurant (res

taurant) vervolledigen het pakket van de 
sociale dlenstensektor. Alle diensten, uitge
zonderd de Vubtiek, het restaurant, het kinder

dagverblijf en de Sportdienst, zijn gratis te 
raadplegen. Deze diensten worden beheerd 
door de Sociale Raad waar De Moeial later 

nog uitvoerig zal berichten.
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Billies Durf
Ehkele weken geleden vonden de 
VUB-studentenkringen een vreemdsoor
tig contract in hun bus, afkomstig 
van EEG-voandtter Jean-fferie Roman 
(beter bekend als Billy). Ondertek
enen van het contract verplicht 
de betrokken kring Billy's discobar 
te contracteren voor elke TD in 
de BSG-zaal en dit voor een gunst- 
prijsje van 5000 fr. per avond. 
Inbreuk op de verbintenis (i.e. 
een TI» raet een andere discobar) 
ijqiliceert een schadevergoeding 
van 2500 knotsen zan Billy's disco
bar.
Het probleem dat zich hier stelt 
is dat de heer Billy als voorzitter 
van de overkoepelende organisatie 
BSG morele dnJc kan uitoefenen op 
de kringen om deze verbintenis aan 
te gaan. Op goede voet staan met 
het BSG kan een kring inmers alleen 
maar voordelen brengen.
Vanuit verschillende hoeken (o.a. 
sociale raad) werd nogal verontwaar
digd gereageerd op de intenties 
van Billy's discobar om een monopo
liepositie te verwerven in de BSG— 
zaal. Het woord korruptie is meer 
dan eens gevallen. Ten einde enige 
duidelijkheid in de problematiek 
te scheppen lieten we Billy himself 
aan het woord :

"Berst even stellen dat dit initia
tief persoonlijk is en niets met 
B9G te maken heeft. H=t gaat hier 
an esi wederzijdse overeenkomst. 
De kringen hebben er alle voordeel 
bij : ze moeten niet langer naar 
een discobar zoeken en ze hoeven 
slechts 5000 fr. te betalen. Voor 
mezelf betekent zo'n contract zeker
heid, zodat ik verder kan investerai 
in nieuwe platen e.d. Ik heb trouwens 
heel wat meer te bieden dan Roo, 
die vorig akademiejaar op de meeste 
TD's draaide. Ik werk met vërschil- 
lende DJ's en kan een ruime keuze 
in muziekgenres aanbieden."

'Vfat de kritiek op de verbintsiisaf- 
faire betreft wil ik duidelijk stel
len dat ik alleen het BSG niet ben 
: ik heb niet de macht cm kringen 
onder dnJc te zetten. Men kan even
tueel wel van morele druk spreken, 
■mar kringen die de verbintenis 
niet aangaan zullen zeker niet bena
deeld worden. 90R-jvoorzitter Bric 
Goubin, die tegen het initiatief

CAMPINA
Je wist het misschien nog niet, rnaar sinds 
de Jongste Sabena-vlucht "Moscou-Zaventem", 
is ons landje een stel schaak microben ri]ker. 
Heel toevallig en ongemerkt namen deze 
parasletjes met zijn allen het statuut van 
verloren passagier aan en kwamen onze gewes
ten "onveilig" maken!

Reden tot paniek is er tot nog toe echter 
niet, dank zij het zelfhulp-inltlatlef van 
schaakklub CAMPINA. Men ls er Immers 
graag bereid eventuele slachtoffers, door 
êên der schaak microben gebeten, onder zijn 
hoede te nemen.
Kasparovs In spé kunnen vanaf 6 oktober 
terecht op de consultaties in auditorium UI, 
gebouw K, Iedere maandag en woensdag van 
20 tot 23 uur.

Daar iedereen nogal verrast werd door dit 
onverwachte bezoek, kunnen we hier geen 
specifieke voorschriften of behandelingen 
meedelen, maar nieuwe schaakllefhebbers 
enkel doorsturen naar de eerste bijeenkomst 
van CAMPINA. (Nog even doorbijten dus’) 
Katrlen
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viteit, die de VUB meer bekendheid 
moet geven op studitent ikoos vlak. 
We gaan ook meewerken aan een akti- 
viteitenweek rond de 9CR-verkiezing- 
en, sanen raet de dienst Kuituur 
en Studiekring Vrij Onderzoek."

Na de heer Billy sukses gewenst 
te hebben, liep ik SCR-voorzitter 
Qric Goubin tegen het lijf. Ziehier 
zijn visie op de discobar-affaire

l ie ic  « e r h i n t i i i l i  is  n c lJ i i r  *<m r h e l  ^ j i t o w i e j a a r  1 9 1 5 -8 6 , < *z t 
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gekant is, heeft me gezegd dat de 
Sociale Raad er weinig zal kunnen 
tegen doen. De negatieve reakties 
kwamen overigens uitsluitend van 
raensen die niets met het kringleven 
te maken hebben."
"Trouwens, indien er wrijvingen 
zouden ontstaan tussen mijn voorzit
terschap en de verhuur van de disco
bar ben ik bereid een keuze te ra
ken."

Op zijn aandringen vroegen we de 
heer Billy naar de toekaiBtplannen 
van het BSG.
"Het nieuwe BSG-bestuur is duidelijk 
'kringgerichter' dan het vorige 
bestuur. BSG zal o.a. de kringen 
helpen die financiële moeilijkheden 
hebben : in nril voor tïilp aan BSG— 
aktiviteiten kunnen ze kwijtschelding 
van schulden bekomen. BSG heeft 
de terugbetaling van de schulden 
(zo'n 100.000 fr. voor het totaal 
der kringen) niet echt nodig, omdat 
we er financieel goed voorstaan. 
We streven er trouwens niet naar 
an dit jaar winst te maken. Ifearom 
vroegen we o.a. geen entree-geld 
op onze vorige twee TD's en ook 
op de St.Vé-TD zullen we waarschijn
lijk geen inkom vragen."
"Verder zijn ve van plan een massa— 
cantus met alle kringen te organise
ren, alsook een Hitcllkock-f il mf esti- 
val en een interuniversitaire akti-

"Billy maakt misbruik van zijn posi
tie als voorzitter an de kringen 
noreel onder druk te zetten de dis- 
cobar-verbintenis aan te gaan. Zolang 
er geen klachten zijn zal de SCR 
niet optreden, maar bij de eerste 
klacht zullen we niet aarzeloi maat
regelen te nemen. We zouden eventueel 
de subsidies van het BSG kunnen 
blokeren. Ik wil daaran benadrukken 
dat mensen steeds in beroep kunnen 
gaan bij de Sociale Raad i.v.m. 
de aiBtredsi verbintenis."
Albrecht Stippel.

JE SLAG/NGSKANSEN
Slagingskansen zijn niet direkt voorspelbaar. Daarvoor dient reke
ning gehouden te worden met vele 'onkontroleerbare' variabelen. 
Trouwens dit onderwerp bezit eigenlijk een patent in het examen- 
nummer van een studentenblad. Echter, om de nieuwelingen van 
bij de start klare wijn te schenken, geven we hieronder gratis 
een aantal gegevens in verband met de slagingskansen van de 
eerstejaarsstudenten mee. Vele studenten verdrukken immers 
het feitelijke gegeven dat 'slechts' iets meer dan 50% van de 
studenten slagen.

' Onderzoekers hebben reeds de kop gebroken 
over de vraag hoe men op een vrij betrouwbare 
manier de slagingskansen kan voorspellen. 
Rond dit aspekt zweven ook zovele faktoren 
die niet volgens een eenvormige metode ln 
tabellen of grafieken te vervatten zijn. Schat 
de kansen op sukses van een gemiddelde VSO- 
’er maar eens ! Niet alleen de uitslagen in 
het laatste Jaar van de humaniora -die wel 
een indlkatie geven- vormen een graadmeter. 

Ook met _het milieu, de persoonlijkheid, de 
studiekeuze, de moeilijkheidsgraad, de gemotl- 
veerdljeld,... en met zovele andere faktoren 
moet rekening gehouden worden. U ziet, op 
dit onderwerp kan een <dlkke) kop gebroken 
worden ! *
PMS-proeven
PMS-centra proberen humanlorastudenten 
met hun Informatie bij te staan ln hun studie
keuze. Door middel van proeven en testen 
ln de laatste humaniorajaren wordt naar de 
bekwaamheid van de leerling gepeild en schat 
men de kansen tot suksesvol verder zetten 
van de studies ln. Deze testen dienen echter 
met een dikke korrel zout genomen te gorden, 
iedereen weet dat de humanlorastudent de 
PMS-proeven als amusante spelletjes, als 
een leuk tijdverdrijf ter vervanging van de 
saaie lessen ziet. Onder andere op deze basis 
formuleren de PMS-centra dan zwaarwichtige 
konklusles en bepalen In sommige gevallen 
zelfs de toekomst van een leerling. Enkele 
vraagtekens zijn hier dus zeker niet misplaatst. 
Universitair onderzoek
Uit het onderzoek van de Dienst Educo (VUB), 
waarbij een aantal studenten gevolgd werden, 
blijkt Inderdaad dat de objektieve gegevens 
waarop de begeleiders en studenten kunnen 
steunen om de slagingskansen in te schatten 
slechts op de tweede plaats komen. De voorop
leiding ln het sekundalr onderwijs bijvoorbeeld 
ls niet het beste krlterium om de bekwaamheid 
te pellen. Geregeld studeren en les volgen 
zijn ook niet de beste graadmeters. De behaal
de uitslag in het laatste jaar van het sekundalr 
onderwijs blijkt nog de beste predlktor.
Het onderzoek brengt tevens een aantal subjek- 
tleve krlterla naar voren als goede voorspellers 
van het studieresultaat. Zo speelt bijvoorbeeld 
de zelfevaluatie van de student een belangrijke 
rol. Met andere woorden, de student die zich
zelf bij het begin van de studies hoog Inschat
te, maakt een goede kans op slagen. Ook 
de tevredenheid met de studiekeuze, de ex- 
amenspannlng -en angst, de steun en hulp 
van anderen en het geregeld studeren volgens 
een eigen planning zijn faktoren die invloed 
hebben op het studieresultaat.
RUG-onderzoek dat gedurende vijf opeenvolgen
de akademlejaren (van 1979 tot 1984) de 
examenultslagen van alle eerstejaarsstudenten

uit de provincies West-en Oost-Vlaanderen 
(leveranciers van 85% van de Gentse studen
ten) registreerde, besluit dat de gemiddelde 
examenultslagen ge/oellg verschillen naargelang 
de onderwijsinstelling waar de student de 
sekundaire opleiding volgde.
Ingedeeld volgens de onderwijsnetten blijkt 
dat het gemiddelde slaagpercentage voor 
het vrij onderwijs 55,7% bedraagt. Dat cijfer 
wordt bereikt door het samenbrengen van 
de slaagcijfers van de studenten uit de ver
schillende vrije scholen (van 34,3% tot 70,$^»). 
Voor het rijksonderwijs bedraagt het gemiddelde 
slaagpercentage 44,5%. Ook hier worden zeer 
sterke variaties, al naargelang de onderwijsin
stelling, aangetroffen (van 2f,5%  tot $1,7%). 
Door de grote variëteit van deze cijfers vallen 
de uitspraken betreffende de verschillen tussen 
"het" vrij onderwijs en "het" rijksonderwijs 
niet te staven. Wel blijkt de godsdienstige 
opvoeding van pater Fransicus en zuster Fer- 

nanda volgens de gemiddelde (!) cijfers een 
voetje voor te hebben. Maar zulke opvoeding 
betekent eveneens drie keer niets als men 
voort komt uit de katolleke Instituten met 
een laag percentage. Uiteindelijk moet iedereen 
het op de unlef zelf waarmaken. En mits 
wat gezond verstand, een stevige aanpak 
en Inzet ls elke eerstejaarsstudent een poten
tieel geslaagde student.
Het RUG-onderzoek vestigt verder de aandacht 
op de dalende tendens van de slaagcijfers 
tijdens de voorbije vijf akademlejaren, niet
tegenstaande de opeenvolgende versoepelingen 
van het examenreglement. Andrê Bonte, dlrek- 
teur van de Dienst voor Studieadvies aan 
de RUG z it vijf mogelijke verklaringen hier
voor :
- een verzwaring van de studieprogramma's 
en van de studiebelasting;
- het hanteren van strengere krlterla door 
de professoren bij de evaluatie van de studen

ten;
- een daling van het gemiddeld peil van de 
beginners;
- een daling van de studiemotlverlng, de 

inzet en werkkracht van de studenten;
- een verzwakking van de inhoud en het peil 
van de vooropleiding ln het sekundalr onder

wijs.
Bonte wil hierover echter geen konkrete uit
spraken doen, bij gebrek aan kontroleerbare 

gegevens.
De moraal van dit verhaal ls dus dat de 
student de vraag of hlj/zlj verstandig en 
kapabel genoeg is om unlefstudles tot een 
goed eind te brengen nog lang met zich zal 
meeslepen. Die onzekerheid achtervolgt je 
tot Je het uitelndelljke diploma ondertekend 
hebt. En dan nog...

GS.

hjiidtekrimv



PRIKBORD 8
figuranten gezocht 
voor "War Games"!

Als reaktie op de aangekondigde installatie 
van 48 kruisraketten op Belgisch grondgebied 
verenigden zich vanaf L979 heel wat mensen 
om tegen deze ontwikkeling te reageren. 
Snel ontwikkelde zich een overkoepelende 
struktuur, het Vlaams Aktiekomitee tegen 
Atoomwapens, of kortweg VAKA, welke niet 
alleen de verschillende regionale komitees 
maar ook nationale organisaties (zoals Pax 
Christi, Oxfam-wereldwinkels, Internationale 
van Oorlogstegenstanders en een 20-tal andere) 

herbergt.
Ook op de V.U.B. werd een afdeling van 
het VAKA opgericht. VAKA-V.U.B. heeft 
zich van bij het begin 3 objektieven als doel 
gesteld.
a) Informatieverspreiding: velen blijken zich 
een idee gevormd te hebben over de noodzake
lijkheid van een effektieve defensie en daarmee 
samengaand een aangepaste bewapening. De 
werkelijk enorme bewapening waarmee de 
wereld nu gekonfronteerd wordt is echter 
vaak een gevolg van van andere faktoren 
dan een louter defensief streven alleen: het 
militair industrieel komplex, het hegemoniestre- 
ven van de grootmachten en de rivaliteit 
tussen de verschillende legeronderdelen spelen 
een zeer belangrijke rol. Wij trachten dit 
dan ook duidelijk te maken via informatie
stands, vekoop van boeken, films en dergelijke 
zaken meer.
b) Voorbereidingen van nationale betogingen 
en akties: deze gebeurtenissen vergen zeer 
veel voorbereidingen en mankracht, en kosten 
geld. Bij de voorbereiding moet er al eens 
affiches geplakt worden, een debat georgani
seerd worden enz.
c) Zoals reeds gezegd heeft VAKA een plura
listisch karakter, dat wil zeggen dat ieder 
die zich verzet tegen kernbewapening welkom 
is. Dat wil ook zeggen dat wanneer je je

'  wil

WORD MOEIALLER '85
Met dit nummer van 8 oktober zet de Moeial 
de eerste stap in de derde jaargang. Hoewel 
nog niet volwassen, maar toch ook geen kleu
ter meer, heeft het blad al heel wat frisse 
en minder frisse watertjes doorzwommen; 
gaande van een lokaalbezetting, dreiging met 
toedraaien van de subsidiekraan, bergen kritiek 
en een spoorloos verdwenen maquette van 
nummer 14 jaargang 2 tot een artikel over 
wansmakelijke praktijken in de Germaanse 
dat leidde tot de aanzet van een heus proces 
wegens smaad en laster. Door dit alles heeft 
De Moeial zich een reputatie van ongebonden
heid en onpartijdigheid, wat niet steeds staat 
voor neutraliteit, opgebouwd waarmee niet 
iedereen even gelukkig is en wat er soms 
de aanleiding toe is dat sommige deuren 
voor onze neus dichtknallen. Maar zelfs met 
een geschonden neus zijn we ook dit jaar 
van plan om aan ieders tong te hangen tot 
de waarheid over de lippen komt.
Maar wil men goed werk leveren dan is een 
zo ruim mogelijk aantal medewerkers voor 
een redaktie onontbeerlijk. Vooral als er, 
zoals dit jaar het geval, er heel wat oudge
dienden van het eerste uur de wapens neerleg
gen en er verschillende gaten in de rangen 
vallen, ts vers bloed onmisbaar. Met andere 
woorden: de lege stoelen in het moeial lokaal 
moeten door nieuwe krachten met frisse ideëen 
ingenomen worden.
Wat hebben we nu nodig? Eigenlijk alles en 
iedereen maar om het makkelijk te maken 
specifieren we even:

- Reporter, mensen die van alles het fijne 
willen weten.
- Korrespondenten, bijvoorbeeld de studenten
vertegenwoordigers in fakulteitsraden, de 
onderwijsraad of in de Raad van Beheer die 
van hun bevoorrechte positie gebruik willen 
maken om ons informatie toe te spelen.
- Fotografen, sluwe vossen die zich steeds 
op de eerste rij bevinden om al wat belang 
heeft voor eeuwig vast te leggen. Wie zich 
geroepen voelt kan ook zelf zijn foto's ontwik
kelen.
-kultuurmaniakken en sportfanaten om respek- 
tievelijk een kuituur- en een sportredaktie 

op te starten.
- Lay-outers die met teksten en foto's kunnen 
jongleren tot een ideale Moeial in elkaar 

zit.
- Organisatorische en financiële breinen die 
het hele schip drijvend houden.
- Kartoonister die cynisch, sarkastisch of 
gewoon leuk uit de hoek kunnen komen.
Dit in vakjes opdelen betekent ratuurlijk 
niet dat ie niet van alles te samen kan doen, 
je kan artikels schrijven voor de kultuurredak- 
tie en tegelijkertijd meehelpen in de lay-out- 
ploeg. Wij geven de mogelijkheden, de kombi- 
naties maak je zelf. Ook moet je je niet 
door deze lijst laten afschrikken, want zoals 
we reeds schreven: iedere hulp is bruikbaar. 
Wie geïnteresseerd is kan maandag 14 oktober 
om 19u eens naar de vergadering in het Moei- 
allokaal, gebouw Y ’, (naast het Kultuurkaffee) 

komen. VoL

Kalender centnm voor permanente 
vornnng.

do 10 okt.: lOu: nuziekgeschieripni s 
Bib. H3W

ma 14 okt.: 18u: Inleiding informati- 
ka en bosic. Gebouw.L 
smla 5

di 15 dct.: 14u: Jeugdstijlen. Ge
bouw L, aula 5. 

wo 16 okt.: 14u30: Moord. Gebouw.L 
3.

do 17 ckt.: lOu. muziekgeschiedenis 
Bib. (BW 
20u: Vrijzinnigheid 
gebouw L
19u30: Herbert Simcn.
4 F 103

ma. 21 ckt. 18u: Infornatika ai 
Basic.

di 22 okt.: 14u: jeugdwerkloosheid

eigen aksenten op ons "beleid" wil leggen 
je zelf aktief moet worden (en niet tot 
den treure herhalen dat rakettentegenstanders 
door links gemanipuleerd worden of niet ver 
genoeg willen gaan in hun akties, enz.) Wij 
vinden het belangrijk dat ieder voor zichzelf 
kan bepalen hoever hij of zij wil gaan.
Het is eveneens belangrijk om weten dat 
wij hier op de V.U.B. niet in een vacuum

werken. Verschillende organisaties steunen Met de Oprichting van A*I.-groep 
ons akiief zowel op provinciaal a i, op muio- universiteit doen we een
naai vlak hebben wij enkele vertegenwoordigers F
wat erg interessant is voor een geoórdineerde OpTOep a a n  a l l e n  d ie  w i l l e n  OTBS<*ïrken 

aanpak. hiermee willen wij niet zeggen dat v e rbe te ren  Van h e t  l o t  Van
alles van een leien dakje loopt, er mislukken ..
al wel eens akties, maar toch geloven wij gewetensgevangenen. Naamloze v e r d w - 
ai bij al dat we nuttig, en veelal interessant n in g e n , f o l t e r e n ,  e x e c u t ie s  zonde r

Ben* j lf ’ gefnteresseerd in onze akties. sprerk, P= O CeS .. . ï l j n  d a g e l i jk s e  k o s t  i n

onze manier van werken je aan, heb je kritiek t a l  van la n d e n : h e lp  e r  6en e in d

op VAKA, dan kan Je altijd eens langs komen m aken; WGTÜt l i d  V3n d e  b r ie f — 
op één van onze vergaderingen of binnenwippen

Amnesty  loop naar de komeet: 11,11.11.

op ons kontaktadres:

VAKA-VUB p.a. Vrij Onderzoek 
Gebouw Y' (naast kultuurkaffee)

Bezoek NATO

De Noord Atlantische VerdragsOrganisatle 
is een bondgenootschap van de meeste West— 
europese landen en de V.S.A. Het werd na 
de tweede wereldoorlog opgericht om ons 
te beschermen tegen de stoute Russen. Dankzij 
de NAVO zit ons land opgezadeld -tegen 
de wil van de bevolking- met (voorlopig) 
16 kruisraketten.

°P  maandag 4 november organiseert studiekring 
Vrij Onderzoek een bezoek aan het NAVO— 
hoofdkwartier te Evere (Brussel). Het bezoek 
wordt door NAVO-mensen zelf begeleid. Je 
zal er dus niet uitvoerig op worden gewezen 
dat de NAVO zijn lidstaten ondemocratische 
beslissingen tracht op te dringen (en daar 
dankzij CVP en P W  ook in slaagt, stem 
er niet op!), dat de NAVO de bewapeningswed
loop bevordert en ons dichter bij oorlog dan 
bij vrede brengt.

Als je meegaat moet je dus een behoorlijke 
dosis scepticisme en een zak zout meenemen. 
Wat Je ook moet doen ls inschrijven op voor
hand. Dit moet tegen dindag 15 oktober bij 
Vrij Onderzoek. Om binnen te mogen heeft 
de NAVO de volgende gegevens nodig : naam, 
voornaam, nr. van identiteitskaart.
Het programma bestaat uit voordrachten 
en films en begint om 10 uur. We vertrekken 
stipt om 9 uur aan het V.O.-lokaal met het 
openbaar vervoer.

Ter Informatie : het V.O.-lokaal ligt ln ge- 
bouuw Y ', langs het kultuurkaffee.

VO

schrijfgroep A.I.-V.U.B. Het doel 
van de groep is het schrijven van 
zoveel mogeli jke brieven ora gewetais- 
gevangenen te helpen. Amnesty Inter
national is een onafhankelijke orga
nisatie dre werkt voor de vrijlating 
van geuetensgevangenen, eerlijke 
processen bepleit voor alle politieke 
gevangenen, zich verzet martelen 
en doodstraf voor alle gevangenen 
zonder uitzondering.
Meer informatie bij Vrij Onderzoek 
of bij Isabelle Boeyé, Krijgskunde- 
straat 8, 1160 Oudergem.

231 lk„ alle£ er?‘ de E™ re n  studenten herinneren hel z,ch nog
maar VT S* ' " en; «an vorig jaar. Eerste kanners zullen merken

renver-Tglng voor Sterrenkunde ls zoals de dat ^  V - lm  en hun d toch |e,s cn

benaming al laat vermoeden, een groepering hebben. Ook de v.U.B.-kampus slaat de
van tongeren dw jk l i  in»eti«n voor de popul» \ \ \\ n  _aktie toe

2 "  <L . S,terrenl" i n?e,' . , ,  l l- l l l l l-  ls de * Jaarlijkse solidar.teltsaktie
Nffut de speelsere aktlvltelten zoals fuiven, met de derde wereld georganiseerd door

■ ■ -  ̂ . g .n <<le door de andere het NC0S (Natlonaa, Centrum voor Ontwlkke-

' ' U, universiteit worden Hngssamenwerking), d.i. een pluralistische
rianrgK ^?en’ C\ J.v.s. een mogelijk alterna- koepelorganisatie die nagenoeg alle Vlaamse
tlef bieden. Op zaterdag 26 oktober organiseren derde wereld organisaties groepeert. De

*?• "  -menwerking met de provirn. Ie M.1 1.1 l.-aktie bestaat uit een -akMe-drielulk':
.Ide lin , B r .b ..t  de V VS. of de Vereniging de .nformatleve aktle, de geldinzameling
voor Sterrekunde en de hulp van het Brussels en politieke aktie

Studentengenootschap een studiedag over q *  Informatiekampagne en de geldinzameling

*  * o m T ,  v,a "  H a l l e >'- H e t  P r o g r a m m a  ziet M b e n dit jaar als centraal thema 'honger'
vo ® u ‘ De politieke^ aktie houdt zich bezig met het

. .  M  ; , Belgische ZaTre-beleid.0.00 openiftgen weltaaswoord Om « «  g * , l« g , l ,  rt« .e  te voeren zijn echter0.10 geschieden!:) van de komeet (dr. Gysens) ..... ......................... .. (* . u .n .n .- a k t ie  wordt
11.00 amateurswerV l.v.n,. Halley (dhr. Van door meer dan 15 000 vri)win,ger, gevoerd

in Vlaanderen. Ook aan de V.U.B. moeten
Loo)
12.30 lunchpauze
13.30 overzicht ruimteprojekten (dr. Bodifee)
14.00 'Le projet VEGA' (mvr. Runavot)
15.00 pauze

15.30 het 'GIOTTO-pro)«kt' (dr. Coupé)

!pace au Pr°gramme ó'ktobT om
GIOTTO (dhr. Cucchlaro)

Oproep U.C.O.V.

er dus vrijwilligers te vinden zijn. Op een 
eerste bijeenkomst bespreken we wat we 
zoal kunnen doen en kiezen we een projekt.
Dus, steek je neus niet al te driest tussen 
je nieuwe kursusser en kom op dinsdag 15 

20u naar de eerste V.U.B.-- 
11.11.11.-bijeenkomst in het lokaal van studie

. . .  .  ï  , . . kring Vrij Onderzoek in gebouw Y ', naast 
\lle geïnteresseerden worden op 26 oktober het Verdere inlichtingen kan 
..m 10 uur ln «uditorlum Qe verwacht, de e daar s[eeds krl|gen. 
toegang is gratis.
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht 
ï>ij JVS-Brussel, p/a Luc Van Den Brempt,
F. Kinnenstraat 10, 1950 Kraainem, of telefo
nisch op het nummer 02/731.85.79.

Pas aangekomen studenten hebben dikwijls 
moei'ijkheden met het vinden van een verblijf
plaats in Brussel. Daarom doet de dienst 
U.C.O.V. een dringende oproep aan Belgische 
studenten die bereid zijn hun kot voor maxi
mum één week te willen delen met of ter 
besschlkking willen stellen aan een buitenlandse 
student o f studente. Ook families die een 
buitenlandse student(e) willen herbergen of 
gewoon kontakten met hen willen leggen 
kunnen steeds bij U.C.O.V. terecht.
Verder zoekt U.C.O.V. ook studenten die 
gratis enkele uren per week Nederlands willen 
spreken met buitenlandse studenten die een 
basiskursus Nederlands volgen. Voor verdere 
inlichtingen kan je steeds terecht bij de dienst 
U.C.O.V., afdeling buitenlandse studenten, 
gebouw Y (kantoor naast de dienst inschrijvin
gen).
Tel. 02/641.23.09.

o-

Pousse-sjenel

lk zou de kablnetsmedewerkers van met name 
de ministers Poma en Ceens (en hun soortgeno
ten) bij deze nog eens willen meedelen dat 
hun pogingen om bepaalde studenten voorrang 
te doen verkrijgen bij de toewijzing der 
V.U.B.-studentenkamers op NIETS zijn uitgelo
pen.

Dergelijke telefonische of schriftelijke politieke 
touwtrekkerij gaat hier regelrecht de prullen
mand in. De Sociale Sektor is géén politiek 
poesjenelletheaterü!

Eric Goubin
Voorzitter Sociale Raad Studenten.

denkertje: "Je moet niet alleen dankbaar zijn tegenover diegene die je uit de nood geholpen hebben rraar ook zij die alleen naar beloofden te helpen iroet je danken 
want door deze laats ten leer je pas de eersten waarderen."


