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DE M OEI AL
tweewekelijkse tijding van en voor vub-studenten

V.

Het wordt nu zo langzamerhand duidelijk wat precies de inhoud 
is van het eindejaarspresentje dat de jongeren van de nieuwe 
regering hebben mogen ontvangen. Voor de studenten is er vanaf 
1 oktober 1986 de indexering van de inschrijvingsgelden, de bevrie
zing van de sociale gelden en hoogst waarschijnlijk de toepassing 
in sommige fakulteiten van de numerus clausus. Verder krijgen 
de dienstplichtigen er tw ee maanden bij en worden de werkloze 
jongeren door Martens VI verrast met een verdubbeling van de 
wachttijd, dat wil konkreet zeggen: 300 in plaats van 150 dagen 
wachten vooraleer men uitkeringsgerechtigde wordt. Als het Jaar 
van de Jeugd dan toch bij sommigen mooie dromen had doen 
ontstaan dan worden die nu wel heel cynisch van de tafel geveegd. 
Vorige maand was het al duidelijk dat er reaktie zou komen vanuit 
studentenmiddens. Zo werd in Leuven het lokaal van de regeringsaf- 
gevaardigde voor de K.U.L. tijdelijk door studenten van de A.S.R. 
(de Algem ene Studentenraad) en Kr.U.L. (Kringen Universiteit 
Leuven) bezet. Op woensdag 18 december kwamen vertegenwoordi
gers van alle Vlaamse universiteiten op de V.U.B. bijeen om geza- 
melijk de toestand te  bespreken en een toekom stige strategie  
uit te stippelen. De dag nadien gaven La Féderation des Etudiants 
Francophones (F.E.F.) en de Vlaamse Studenten Federatie (V.S.F.) 
een nationale perskonferentie.

1985!

Zelfs de doorwinterde VUB-poets- 
dienst vermag niets tegen de 
hardnekkigheid van lokale grafittici.

1986, weer een jaa r  dat zijn aanvang kent. 
Verschillende m edia hebben u al een overzicht 
gegeven van he t voorbije jaar. Nog niet genoeg 
gehuiverd van de bom aanslagen, m ilieurampen, 
s terfgevallen  van idolen, betogingen die ogen
schijnlijk geen zin hadden, uitgehongerde derde 
w ereldkinderen die hun laa ts te  adem op het 
scherm  uitb llezen , vergeten  popzangers die 
hun blazoen oppoetsen ten  voordele van deze 
stakkers en ook ten  voordele van hun populari
te it , h itjes die d eze m iserie bezongen door 
steenrijke s te rre n  die iedereen  sm eken om een 
paar centen  te  geven en ga zo m aar door. 
We oordeelden da t e r  toch verschillende deta ils  
te  veel u it he t oog verloren  zijn en meenden 
eveneens da t de soep een bee tje  m eer peper 
kan verdragen, van daar u itgaande hebben we 
h e t oude a rch ie f nog eens opengebroken en 
tussen de sto ffig e  paperassen van he t he t voor
bije Jaar een  kleurig overzich t g ez if t van de 
gebeurtenissen die ons nauw aan h e t h a rt lagen 
h e t voorbije Jaar. N ostalglcl, h istoric i op kleine 
schaal, vergenoegt of e rg e rt u, a a rz e lt  niet 
en sla om naar de pagina 's 4 en 5.

foreign 

students!
See page 3

De vergadering in Brusael was nog wat zoeken. 
Het la al Jaren geleden dat de studentenwereld 
nog zo’n zware opdoffer te  verwerken kreeg. 
Na de 10.000-aktlea op het einde van de Jaren 
'70 is de algemene koordlnatle van de studenten
beweging doodgebloed en afgezien van enkele 
sporadische akties tegen de plaatsing van de 
k ru israketten  of voor het behoud van de vrijstel
lingen zijn de studenten van de 80'ger Jaren 
opmerkelijk stil geweest. Bovendien ts het nog 
altijd  gissen naar wat nu Juist de preciese Inhoud 
ls van de regeringsvoorstellen. Vooral de plannen 
voor numerus clausus en de indexering van 
de Inschrijvingsgelden zijn nog wazig en dit 
m aakt he t niet makkelijk om het studentenpro
te s t ln een bepaalde richting te  sturen.

Wat numerus clausus b e tre ft zei Wllfrled M artens 
onlangs da t die e r  zeker niet komt m aar Krank 
Swaelen daarentegen Het zich ontvallen dat 
numerus clausus nodig ls voor alle probleemfakul- 
te lten . Verdeeldheid binnen de CVP of he t op
werpen varl een verwarring zaaiend rookgordijn? 
Hoogst waarschijnlijk zal het uitdraaien op 
een numerus clausus m aar dan in een speciaal 
kleedje en m et een andere naam, numerus fixus 
bijvoorbeeld. Voor de koppeling van de Inschrij
vingsgelden aan de Index ls de regering form eler, 
die kom t e r. Alleen weten de studenten nog 
niet hoe die Indexering zal uitgevoerd worden. 
Zal M artens e r  Hink op los beuken en de Index
aanpassing m et terugwerkende kracht Invoeren, 
zoals zijn voorgangers dat al ln 1972 en '78 
deden, of zal hij voorzichtiger te  werk gaan 
en de indexering pas van dit Jaar laten beginnen. 
Het ee rs te  houdt in dat een kollegekaart in 
oktober 1986 15.600fr. zal kosten en In het 
tweede geval "maar" I0.500fr.

Op de bijeenkomst ln Brussel was men het 
e r  allem aal over eens dat Indlen het Inschrij
vingsgeld 15.600fr. zal bedragen de studenten 
autom atisch to t pro test zullen overgaan. Indlen 
de Indexering pas vanaf '86 s ta r t  zal dit ech ter 
minder vanzelfsprekend gaan. Het valt te  vrezen 
dat niet weinig studenten het betalen van 500fr. 
m eer, niet de m oeite zullen vinden om to t 
ak ties over te  gaan. Ze gaan dan wel voorbij 
aan het fe it dat de Indexering blijft doorlopen

en dat binnen enkele Jaren het kollegegeld dan 
toch zo'n 15.000fr. zal bedragen. Maar sommigen 
ln teres& ert dit misschien niet want dan zijn 
zij ai tang afgestudeerd.

Om alvast het pro test tegen de regeringsm aatre
gelen op gang te  trekken en te  koordlneren 
werd die woensdag door de vergadering een 
nationaal kom itee opgericht. Dit Nationaal Komi
tee  m oet voor de kommunikatle zorgen tussen 
de regionale kom itees die op alle Vlaamse unlve- 
rsite lten  zullen opgericht worden.
Wat konkrete akties b e tre ft werd nog niets 
beslist. Men wil niet te  voorbarig zijn en af
wachten to t de regionale kom itees opgericht 
zijn zodat alle studenten en verenigingen hun 
mening kunnen geven. Wel werden e r  al enkele 
voorstellen op tafe l geworpen zoals een briefaktle 
naar ouders van studenten om hen aan te  ze tten  
to t het laa ts te  ogenblik te  wachten met de 
betaling van het Inschrijvingsgeld. Er zal ook 
kontakt gezocht worden met de studenten van 
Hoge en Middelbare Scholen. Vooral de scholieren 
hebben e r  belang bij dat numerus clausus er 
n ie t doorkomt want zij moeten de stop naar 
hoger onderwijs nog zetten .

Tenslotte dit nog. Uit Informele gesprekken 
blijkt ook de vakbond wil samenwerken m et 
de V.U.B.-studenten. Het is inderdaad zo dat 
de regeringsm aatregelen niet alleen de studenten- 
gemeenschap zal tre ffen  m aar ook het personeeL 
Door het bevriezen van de sociale gelden op 
het peil van 1985 zal er ongetwijfeld ook bezui
nigd moeten worden op de werking van de sociale 
sektor. Voor de V.U.B. betekent dit dat bepaalde 
diensten, zoals de Sportdienst of de Dienst 
Kuituur, het binnen een Jaar of lets  langer 
het wel eens moeilijk zouden kunnen krijgen. 
Een akkoord tussen vakbond en studenten zou 
dus voor belde partijen goed ultkomen. Vereende 
krachten dus.

VoL

DE EERSTE VERGADERING VAN HET VUB-KO- 
MITEE TEGEN DE REGERINGSMAATREGELEN 
GAAT DOOR OP 9 JANUARI TE 13 UUR IN 
LOKAAL 2 C 101.
IEDEREEN WELKOM

Zalig Pasen
Daarmee zijn we in 1986 aanbeland. En geef 
toe: dit wordt een bijzonder spannend jaar 
voor de VUB. Vooreerst zijn e r  rectorale  
verkiezingen op til. Steenhaut draagt m ijter 
en s ta f  over in oktober. "Officiële" kandidaten 
o f wat daarvoor doorgaat blijken to t hiertoe 
L. Bollaert (HILOK) en S. Loccufier (dekaan 
ESP) te  zijn. Ook de naam van Szafran (ge
neeskunde en farm acie) is al gevallen. Naar 
verluidt zou Bollaert, al enkele jaren een 
bekend jager op het rectorschap, geen schijn 
van kans maken tussen de andere twee. We 
zijn alvast benieuwd naar de verdere intriges 
van de rectorale  campagne. Het wordt boven
dien afw achten of de genoemde kandidaat 
rectoren  in het najaar 1986 ten aanzien van 
studentenacties tegen de regeringsm aatregelen 
(daar wordt aan gewerkt) even conflictbeheer- 
send zullen optreden als hun voorgangers 
Van Geen, De S chu tter en Steenhaut. Een 
nieuwe rector van het comprom isloze Gerlo-ty- 
pe lijkt zich in elk geval op het ee rs te  gezicht 
nog niet aan te  bieden.

Frans.

EDITO
De aan vang van het nieuwe jaar is 
voor velen een gelegenheid tot bezin
ning. In deze tijden van diepgaande 
economische crisis en toenemende 
internationale spanning, kijken 
steeds meer mensen de toekomst raet 
een angstig nijpen in het hart tege
moet, en geven velen zich over aan 
doemdenken van het jamnerlijkste 
soort. Wie echter waarlijk waagt, 
de fundamenten van de huidige proble
matiek te aanschouwen, bereikt ech
ter alras de wonderlijke conclusie, 
dat deze oppervlakkig duistere decen
nia een radieuze toekomst in zich 
herbergen.
Neen, de dagen van melk en honig 
komen niet terug, de kunstmatig 
opgefokte welvaart van de 60er en 
70er jaren ligt voorgoed achter 
ons. Maar dat betekent niet, dat 
onze kleinkinderen tot een staat 
van verregaande verwildering en 
barbarie zullen teruggebracht worden. 
Niet als wij dat niet willen. Niet 
als wij een collectieve inspanning 
leveren, cm het tij van apnt-hip 
bleekmoedigheid en zwartgal te keren. 
In dat proces heeft de studerende 
jeugd een belangrijke rol te vervul
len. Het is aan de elite van morgen, 
cm reeds vandaag verder te kijken 
dan gisteren. Het is o zo ganak- 
kelijk, zich te storten in een leven 
van opppervlakkig genot, van primai
re geneugte. Willen wij echter het 
licht, dat reeds aan het eind van 
de huidige tunnel daagt, voor eeuwig 
onze dagen zien beschijnen, zullen 
wij nog raen*ige verrraderlijke kaap 
moeten bestijgen.
Al te lang nuntten wij uit in oever
loos negativisne, spuiden wij niets 
dan eindeloze kritiek. Deze gevaar
lijke attitude moeten wij achter 
ons laten. Ben doordachte herbron
ning dringt zich op.

Wat Vlaanderen vroeger groot maakte, 
zal haar morgen nog groter maken. 
Met volksdansen, vendelzwaaien en 
moeder aan de haard, alles overgoten 
met de legendarische Gulle Vlaansche 
Lach, kunnen wij de uitdagingen 
van morgen voorzeker aan. Als we 
er zelf maar in geloven.

Aloïs ErRo
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Koninckx & Namenwirth:Bieb
In het kader van de zware inform atieplicht die wij op de tengere 
schouders torsen, proberen wij deze week een diagnose te stellen  
van de VUBse bibliotheek. Studenten durven al eens te klagen 
over deze m achtige kennistank: over de beperktheid van de co llec
tie, de onvindbaarheid van bepaalde werken die dan toch tot de 
co llectie  schijnen te  behoren, het "verdwijnen" van boeken en 
vooral van tijdschriften, het gebrek aan computerterminals, de 
om slachtigheid van het uitleensysteem , de onvriendelijkheid en 
zelfs onbekwaamheid van sommige bibliotheek-ATP-ers, de ongezel
ligheid van de ruimte en meer van dat. In de overtuiging daarmee 
de voornaamste studentengrieven op het vragenlijstje te hebben 
staan, stapten we de biblotheek in, op zoek naar eventuele verant
woordelijken. Merkwaardig is dat wij daarbij ook op een aantal 
positieve zaken stootten , waarmee wij m eteen onze rubriek "Nooit 
(of zelden) van Gehoord" trachten aan te vullen.

Indlen u ze nog n iet geteld  zou hebben: de 
co llectie  van onze bibliotheek bedraagt zo'n 
221000 banden en 3700 tijdschriftenabonnem en
ten. ( te r  vergelijking: Leuven heeft voor haar 
22000 studenten  2,5 miljoen banden en 12000 
tijdschriftenabonnem enten). Op de VUB werkt 
men m et een zeer beperk t aantal personeelsle
den, m aar men ts e r  toch van overtuigd een 
goede btbllotheekverlenlng te  verw ezelljken 
dankzij een "ultgeklende bedrijfsvoering en auto
m atisering". Voor de catalogus werkt men eigen
lijk m et een "on-llne geïn tegreerd  In te rac tie f 
blbllotheekautom atlserlngssysteem " (ook wel 
VUBls genoemd) m et behulp van de m icrocompu
te r  van de bibliotheek. U kent natuurlijk ook 
de m lkroflche-catalogus, m aar w eet dat het 
alw eer zo'n 4 d 5 m aanden geleden ls dat hij 
voor het laa ts t werd bijgew erkt. De on-llne 
catalogus wordt evenwel dagelijks geactualiseerd. 
HIJ werd onlangs overigens in een nieuwe versie 
gegoten, ln een samenwerkingsproject m et de 
Technische Hogeschool Eindhoven. De Inform atie
verstrekking zou daarm ee nog gebruiksvriendelij
ker zijn geworden.

Onze bibliotheek ls dus klein, m aar toch zo 
groot als u zelf wll(l). Sinds enige Jaren ls 
he t ln terb lb llo thecalre  bruikleen-clrqult ac tie f, 
m et hoofdknooppunt op de VUB. Tweemaal 
per week (de dinsdag en de donderdag) worden 
aanvragen tussen de unlverslte iten  van Gent, 
Leuven (Vlaamse en Franstalige), Brussel, Ant
werpen (UFSIA, RUCA en VIA), Namen en Luik 
ultgewlsseld.
Vooral voor een Jonge universite it als Brussel 
ls zo'n Interb lb llo thecair c lrquit erg in teressant. 
Het boekenbestand van een Jonge unief (zie 
hoger) ls Imm ers vrij gering en zo kom t het 
ook da t onze bibliotheek slechts aan 20% van 
de boekenaanvragen via de in terb leb  kan voldoen. 
Cijfers? C ijfers! Per Jaar worden e r  over heel 
België zo'n 120 000 banden verhandeld. De 
VUB krijgt over een Jaar ie ts  minder dan 20
000 aanvragen binnen en stu u rt e r  ongeveer 
8500 bulten.
Alle boeken en tijd sch riften  dié dus niet to t 
de VUB-collectle behoren, kunnen via de Interbleb 
worden aangevraagd. C oncreet vult u daartoe  
een mooie gele bon ln, overhandigt die aan 
de charm ante  Interbiebdam e en b e taa lt 75fr 
per aanvraag (tijdschrift o f boek) (weet dat 
de dienst ze lf 150fr per aanvraag b e ta a lt  aan 
de uitlenende b lb llo theeklnstantie, en dus aardig 
zijn broek scheurt aan interne (-studen t ♦ aca
demisch personeel) aanvragen.) Boeken die uit 
het buitenland m oeten komen, willen de dienst 
al eens Hink wat m eer kosten, de student b e taa lt 
evenwel steeds 75fr.) De dienst m aakt zelf 
een streng  onderscheid tussen "interne" aanvragen 
van VUB-mensen, en "externe". B uitenstaanders 
betalen namelijk 250fr per uitgeleend item .

De in terb leb  slaagt erin  om zo 'n  95% van de 
aangevraagde werken te  vinden. Onvindbare 
spullen blijken al eens over een foutieve referen 
tie  te  beschikken. Russische tijdschriften  durven 
ook voor opsporlngsproblemen te  zorgen. De 
Interbleb doet dus haar best. R e la tie f weinig 
studenten blijken e c h te r  van deze Interessante 
dienst gebruik te  maken, sommigen blijken niet 
eens van he t bestaan  ervan af te  weten. Geen 
uithangborden vertellen  de bibliotheekbezoekers 
waar de interbleb te  vinden ls, dat s ta a t namelijk 
al allem aal ln "het boekske" (de bibliotheekgids). 
Het zij u toch nog M n keer gezegd: de interbleb 
woont ln de HSW-blblIotheek, rech ts ach te r 
de balie.

De frisse, doch p ien tere  student h ee ft ondertus
sen reeds de vraag geste ld  hoe op de VUB 
een serieuze blbllographle op te  ste llen  wanneer 
de VUB-catalogus natuurlijk slechts de werken 
uit de eigen co llec tie  verm eld. Er zijn daartoe  
uiteraard  verschillende m anieren, m aar tan te  
bieb s te l t  e r  u een hele goeie te r  beschikking: 
de on-line opzoekingen. Ergens ln BI 12 bevindt 
zich een  term inal w aarm ee Dhr Nieuwenhuys 
alle gew enste opzoekingen voor u doet. Een 
telefonische aansluiting en een paswoord ver
schaft deze term inal de toegang to t buitenlandse 
lnform atle-banken. U als aanvrager bakent uw 
onderzoeksterrein a f, Dhr Nteuwenhuys zoekt

en vindt. G eïnteresseerden dienen wel een a f
spraak te  maken. Begin decem ber lag e r  reeds 
een w achtlijst to t ver ln januarie '86. Denk 
nu n iet da t die vele aanvragen van studenten 
afkom stig zijn. Het m erendeel zijn aanvragen 
van "externen" en van wetenschappelijk person
eel. De mogelijkheden van de on-llne opzoekingen 
dringen toch langzaam  door to t de thesls-schrij- 
vende student. On-llne opzoeken ls duur (zo'n 
lOOOfr per half uur) m aar wees gerust, het 
loont de m oeite en daarvoor kan u best een 
pint minder drinken.

Toch m oet men toegeven dat het interessanter 
ls om m ateriaal uit de VUB-blt)llotheek te  be
trekken. Zo kost het u helem aal niets. Wat 
kan u dus nog doen als een verlangd werk niet 
to t de co llectie  behoort? Kan een student voor
ste llen  doen om bepaalde werken aan te  kopen? 
We vroegen het aan Dhr Sm ets, verantwoordelijke 
van de aankoopdlenst:
Dhr. Sm ets: Elke student, en natuurlijk elk 
lid van he t academ isch personeel kan aanbeve
lingen doen. In alle facu lte iten  beschikt men 
over een  wetenschappelijk m edewerker die zulke 
aanvragen coördineert (-nakljkt of he t valabele 
voorstellen zijn en natuurlijk nakljkt of het 
budget het toelaat de werken aan te  schaffen.) 
Aanvragen die werden goedgekeurd stuurt men 
door naar de aankoopdlenst, die ervoor zorgt 
dat de werken zo voordelig mogelijk kunnen 
worden aangekocht.
D.M.: Wat laa t he t budget toe?
Dhr. Smets: Het budget per faculte it wordt 
berekend volgens het aantal studenten, eventueel 
kan de decaan dat budget nog verruimen.
D.M.: G rote en bloeiende facu lte iten  zijn wat 
b e tre ft  de b ibliotheekcollectie b e te r af?
Dhr. Sm ets: Eigenlijk n iet. De facu lte iten  der 
wetenschappen en toegepaste wetenschappen 
hebben de afgelopen Jaren zo'n 40% van de 
tijdschriftenabonnem enten m oeten annuleren, 
gewoon om dat de prijzen daarvan zo enorm 
de hoogte zijn ingeschoten.

De heer Koninckx (uiterst rechts)

jaarlijk s  m oet ook een deel van het budget 
worden besteed aan het vervangen van "verdwe
nen" boeken. Het beveiligingssysteem  ls ln dit 
opzicht niet e ffic iën t. D iefstal blijkt Ironisch 
genoeg vooral de co llec tie  van de rech tsfacu lte it 
te  te is te ren . Men beschadigt e r  ook veel; men 
scheurt eenvoudigweg de bladzijden die men 
nodig heeft uit de boeken. De studenten maken 
het z ichzelf m aar slechter. Misschien zou het 
b e te r  zijn om een gesloten kastsysteem  ln te  
voeren, m aar persoonlijk ben lk daar geen voor
stander van.

Men v e rte lt ons dat we verdere vragen in ver
band m et de ln terblbllothecalre bruikleen en 
de com puterisering het best aan Dhr Koninckx 
rich ten . Deze brave man ls hoofd van de publieke 
diensten, coördinator van de Interbleb en weten
schappelijk m edewerker voor de facu lte iten  
L ette ren  en W ljsbegeert en HILO. Annemie 
lu iste rt trouwens m ee van op de bureautafeL 
D.M.: Hoe goed w erkt de interbleb eigenlijk?
Dhr. Koninckx: Er rijzen nog wat problemen 
om dat e r  voor België nog geen volledige collec
tieve catalogus bestaa t waarin alle boeken en 
tijdschriften  zijn opgenomen. De belangrijkste 
bibliotheek, de KB, geeft trouwens helem aal 
geen catalogus uit. Zeer recentelijk  werd een 
catalogus op m icrofiche voltooid van de universi
ta ire  bibliotheken, door het rekencentrum  van 
de VUB. Er waren wel problemen m et de biblio
theken van Luik en Leuven. Ze zijn oud, en 
dienden eerst geautom atiseerd te  worden voor 
we ze konden catalogiseren. Ook de politieke 
zullen vormden een hindernis. De catalogus 
is e r  uiteindelijk wel gekomen, de ee rs te  oplage 
is nu u it. Vorige pogingen om to t  zo'n gemeen
schappelijke uitgave te  komen stoo tten  steeds 
op politieke problemen. En bovendien ls het 
een prestlgezaak voor de bibliotheken die wel 
meedoen.
D.M.: Men kijkt dus eers t na ln die catalogus 
ln welke bibliotheek een bepaald werk te  vinden 
ts alvorens men e r  de Interbleb op afstuurt?
Dhr. Koninckx: De beperking ls dat niet alle 
werken in de gemeenschappelijke catalogus 
zijn opgenometu Dan is het natuurlijk ook zo 
d a t we In België niet alle werken hebben. Boven
dien kan ln een bepaalde bibliotheek het gevraag
de werk uitgeleend zijn.
D.M.: Hoe lang duurt het gemiddeld om Je 
aanvraag Ingewtlllgd te  zien?
Dhr. Koninckx: WIJ proberen he t boek te  situe
ren, hetzij uit een catalogus, hetzij uit gissingen. 
We weten bijvoorbeeld dat die bepaalde biblio
theek gespecialiseerd ls in duivensport, dus 
is de kans groot dat we daar een bepaald boek 
over duivensport zullen vinden. Als de ene biblio
theek he t gevraagde boek n iet kan uitlenen, 
s tuu rt zij autom atisch de aanvraagbon door 
naar 2 volgende Instellingen. Is he t werk bij 
geen van de 3 te  _vinden dan worden ln samen
spraak m et de c liën t nog 3 andere bibliotheken 
aangeduld, dat kan ook een buitenlandse biblio
theek zijn, en dan duurt he t wachten lang.
D.M.: Zou een telefoontje  naar de be treffende 
bibliotheek niet sneller en e ff ic iën te r  zijn?
Dhr. Koninckx: U m oet begrijpen dat wij honder
den aanvragen krijgen. Een be te re  oplossing 
zou een  ech te  on-llne verbinding zijn tussen 
de verschillende bibliotheken. D at vraagt natuur- 
lijk een Investering (dit ls eigenlijk minder 
problem atisch, lk denk wel dat he t geld daarvoor 
te  vinden ls.). m aar he t moet een apparatuur 
zijn die alle system en ln alle participerende 
bibliotheken kan Ieren. Veel bibliotheken zijn 
m et de autom atisering gesta rt, m aar ze hebben 
bijna allem aal een ander systeem .
D.M.: B estaat e r  een bepaalde taakverdeling 
mbt. aankoop van werken tussen de bibliotheken? 
Dhr. Koninckx: Een ech te  taakverdeling ls e r  
niet; e r  zijn wel pogingen ondernomen om to t 
een soort specialisatie te  komen. Maar concrete  
afspraken zijn e r  niet bij mijn weten.

D.M.: Een ander probleem bij he t Interbleb-sys- 
teem  blijkt het fe it dat zo weinig studenten 
ervan gebruik maken. Het grootste aandeel 
van verbruikers zijn bedrijven...
Dhr. Koninckx: Neen, da t ls niet waar.
D.M.: ...en  ook wetenschappelijk personeel.
Dhr. Koninckx: Ja, m aar n iet uit de bedrijfswe
reld.
D.M.: Nee? Ah, dan is onze inform atie verachil- 
lend.
Dhr. Koninckx: Er zijn misschien wel aanvragen 
van bedrijven, m aar toch niet zo veeL 
D.M.: Volgens onze Inform atie zou slechts een 
beperkt aantal van de aanvragers student zijn. 
De m eesten kennen het bestaan van zo'n systeem 
niet eens. In de HSW-blbllotheek hier, hangt 
ook nergens een plakkaat te r  Inform atie van 
studenten.
Dhr. Koninckx: Eerlijk gezegd, het ls e ra f  geval
len.
D.M.: Ah Ja... (gelach).
Dhr. Koninckx: U kan trouwens de gaatjes nog 
zien op de deur, m aar dat plakkaat ls e r  ooit 
geweest.
D.M.: (proesten het uit.)
Dhr. Koninckx: Nochtans wordt e r  elk Jaar 
een rondgang ln de bibliotheek voor de 1ste 
kanners georganiseerd waar e r  de studenten 
op a tte n t wordt gem aakt van het bestaan van 
het Interbleb-systeem . Maar Ja, dat b lijft hangen, 
blijft dat niet hangen, lk weet he t nlet.(!)
D.M.: Valt het u dan zelf niet op dat e r  uiteln- 
delljk zo weinig studenten van het systeem 
gebruik maken? Studenten die m et hun thesis 
bezig zijn durven al eens rech tstreeks naar 
het buitenland schrijven.
Dhr. Koninckx: Dat ls zeer spijtig, m aar vanuit 
de bibliotheek dacht ik dat die rondleiding vol
doende ls. Het verwondert me ten  ste lligste . 
En in de veronderstelling dat de studenten niet 
aan de rondleiding hebben deelgenomen, ls er 
toch het feit dat zij de fotocopykatner ontdek
ken.

D.M.: De student ls misschien niet zeker of 
hij e r  mag van gebruik maken.
Dhr. Koninckx: U verlangt toch niet dat wij 
m et plakkaten gaan rondlopen en bovendien 
kan men het aan de balie vragen. Er kan natuur
lijk a ltijd  le ts  aan veranderd worden. We zouden 
misschien m eer reclam e kunnen maken.
D.M.: Het ls natuurlijk ook zo dat het voordeli
ger ls voor de bibliotheek dat e r  geen reclam e 
wordt gem aakt. De student be taa lt s lechts 75fr 
en de rest past de bibliotheek bij.
Dhr. Koninckx: Dat ts niet de reden waarom 
we geen reclam e maken. Ik denk eerder dat 
men tegenwoordig minder bibliografisch werk 
verzam elt. Als men bevoorbeeld kijkt naar de 
verhandelingen van nu en 10 of 20 Jaar terug, 
dan heb lk de Indruk dat de blbllographle minder 
uitgebreid is. Er is zoveel Inform atie da t men 
minder geneigd Is om Inform atie te  vergaren 
vooraleer men to t een synthese komt. Misschien 
is dat ook wel een reden. Maar steunt u op 
een ech te  enquête als u zegt dat de studenten 
het bestaan  niet weten van de Interbleb?

Prof. Doc. Namenwirth (m id d en )
D.M.: Nee, m aar we zouden...
DHrTkonlnckx: WIJ zouden da t ook kunnen doen.

D.M.: Hoe komt het da t e r  h ier op de VUB 
SIST 6 term inals (4 ln HSW en 2 in WW) te r  
beschikking staan van de student? Hoeveel zijn 
e r?  Iemand van de bibliotheek beneden sprak 
van 30 term inals. Waar z itten  die andere?
Dhr. Koninckx: Aan de balles 2, ln J e t te  2 
o f 3, de catalografen hebben er 4 en de verant
woordelijken van de au tom atlsatle  en van de 
on-Ilne-gegevens elk 1. D ertig zijn e r  zeker 
niet; we komen aan een kleine tw intig  (16, 
nvdr.) Alle toegangspoorten zijn b ezet.
D.M.: M aar ultelndelljk m aar 6 voor de studen
ten.
Dhr. Koninckx: Ja, dat Is een  probleem. We 
hadden een stuk ln de begroting gevraagd om 
een nieuwe com puter aan te  schaffen zodanig 
dat e r  m eer term inals kunnen kómen. Dat ls 
verleden Jaar niet doorgegaan. Men heeft dan 
6,8 miljoen uitgetrokken voor Dhr. Luccufler 
van de E SP-faculteit, ook voor com puters. Er 
was dus geen geld m eer voor de bibliotheek. 
De ESP kreeg voorrang. Maar dit Jaar zou het 
voor ons wel mogelijk zijn. Ik geloof dat we 
dan to t 30 term inals zullen gaan. Ja , wie he t 
hardst roept krijgt. Dat ls niet alleen hier.
D.M.: De catalogus zelf schijnt ook wel wat 
wrevel te  wekken. Men kan 'zogezegd' een 
Franse o f een Engelse aanvragen, m aar dit 
blijkt nog niet op punt te  staan.
Dhr. Koninckx: Vorig Jaar was de catalogus 
drietalig , m aar we zijn tijdens de vakantie 
overgeschakeld naar een sneller systeem . Er 
zijn nu wel meer stappen m aar het antwoord 
verschijnt vlugger. (?, nvdr.) Om klaar te  komen 
voor het begin van he t academ iejaar zijn de 
tw ee andere talen achterw ege m oeten blijven, 
m aar lk verzeker u dat u die ln de nabije to e 
komst mag verwachten.
D.M.: En de m icrofiches? Deze worden toch 
n iet regelm atig aangepast? Vele studenten weten 
n iet hoe ze erm ee m oeten werken of willen 
het gewoon niet weten: het Is zo'n onhandig 
systeem.
Dhr. Koninckx: De m icrofiches hebben de bedoe
ling om de studenten verder te  ze tten  als de 
term inals bezet zijn o f als de stroom  ultvalt. 
D.M.: Is de oude flchenbak niet veel geachlkter? 
O f ls dat een terugkeer naar de Middeleeuwen? 
Dhr. Koninckx: Neen, want dan bestond dat 
nog n iet. Maar u s te lt  het h e ^  probleem van 
de autom atisering. De steekkaartenbak heeft 
ook zijn voordelen m aar he t grootste nadeel 
is wel dat zo'n systeem  veel m eer w erk-lntenslef 
ls. Het intlkken ln een com puter van een nieuw 
binnengekomen werk gaat veel sneller dan het 
typen of schrijven van steekkaarten .

L e e s  v e r d e r  P .3
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Studenten+ politiek
In onze reeks "studenten ♦ politiek '' k rijgt U 
in deze N ieuw jaarseditle reeds nummer drie: 
het MLB (M arxistlsch-Leninistische Beweging).
U zie t, de inleidingen worden korter, nog drie 
en e r  zijn helem aal geen Inleidingen meer, 
laat staan  Interviews. Examens, Ja.
Ten tite l  van Inform atie, het MLB-lnterview 
werd afgenom en m et de "voorzitster" Myrlam 
Vanderllnden.

Moeial: H et MLB, w at, sinds wanneer en zijn 
e r  banden?
MLB: Het MLB ls on tstaan  uit de revolte  van

Bieb ,Bieb

vervolg van P.2
DjMj£_ Hoe omvangrijk is he t probleem  van dief
stal?
Dhr, Koninckx: Onze bibliotheek ls beveiligd 
m et een check-poln t-system .
D.M.: Die n iet a ltijd  werktl
Dhr. Koninckx: Er zijn cam eras. Ik geloof dat 
wij m eer beveiligd zijn dan andere bibliotheken.

Dit systeem  ls toch  zeker n iet e ffic iën t. 
Dhr. Koninckx: In de Am erikaanse bibliotheken 
w aar de beveiliging nog g ro te r  ls, wordt er 
ook gestolen. D iefsta l kan je  n ie t uitsluiten. 
De m ens is vindingrijk. M aar men mag de vernie
lers ook n ie t uit h e t oog verliezen: die zijn 
een  even groot probleem. M aar zo omvangrijk 
Is da t allem aal wel niet.
D.M.: Zou een gesloten kastsysteem  diefstallen 
en beschadigingen kunnen voorkomen? Bent 
u e r  voorstander van?
Dhr. Koninckx: H et beveiligt wel m eer m aar 
het verm lnd-rt d j  toegankelijkheid. U m oet 
in de rij st«»n, hec boek "is e r  niet", men g e
looft n iet da t de bediende ging kijken, enz.
D.M.: De catalogus ls nu wel helem aal gecompu
teriseerd , m aar om een  boek uit te  lenen werkt 
men nog a ltijd  m et die onhandige drie papiertjes. 
Dat kan toch  sneller?
Dhr. Koninckx: D at ls zeer Juist, lk geloof 
niet da t h e t ln een  trad itionele  bibliotheek 
sneller gaat. De au tom atlsa tle  kan h ier wel 
le ts  aan doen. En ln de nabije toekom st zullen 
we een lichtpen gebruiken. Eerlijk gezegd, lk 
had het al eerder verw acht, m aar Ja. U m oet 
weten da t e r  zeer weinigen zijn die zich m et 
de au to m atlsa tle  belasten: namelijk 1 persoon. 
Er zijn trouw ens al proeven gedaan m et zo'n 
lichtpen. De studenten  zouden dan een soort 
bankkaart krijgen. Het probleem was da t sommige 
studenten nog een bewijs willen bij teruggave 
van een uitgeleend werk. Er zijn Imm ers altijd  
mensen die lastig  willen doen.

D.M.: Hoe s ta a t he t over het algem een m et 
de b lb llotheekcredleten?
Dhr. Koninckx: We komen van een c red le t van
10 miljoen ln 1973; nu ls dat reeds opgetrokken 
to t 30,4 m iljoen voor 1985. Ik weet niet of 
dat veel zegt. Het bedraagt een  kleine 4% 
van de to ta le  unlverslteitsbegroting. We kunnen 
met ons krediet wel wat doen, m aar Je mag 
ook niet vergeten  da t hierbij ook de adm inistratie  
en de au tom atisering  ls verrekend.
D.M.: Toch m oesten ln de wetenschappen 40% 
van de tijdschriftenabonnem enten  geannuleerd 
worden.
Dhr. Koninckx: Ja , accoord, m aar nu spreekt 
u over een periode van zo'n 4 Jaar. D at ls 
allem aal nog zo e rg  n iet. We zijn nu economisch 
weer op de goede weg. Als de prijs van de 
petrollum  daa lt, zullen de prijzen  van al de 
rest wel volgen. Als die dure Am erikaanse t ijd 
schriften h ier ln Europa n iet m eer verkocht 
kunnen worden, zullen ze de prijs wel m oeten 
drukken. A lles kom t goed, reken maar!

D.M.: Dat hebben we goed begrepen.

Met verdere woorden worden we nogmaals door
verwezen, deze keer naar Prof. S.M. Namen- 
wirth, hoofdblbllothecaris. Van hem horen we 
(met de glimlach) dat Iedereen heel goed zijn 
best doet, da t alle boeken zoveel mogelijk gere- 
classeerd worden (daartoe zijn overigens ook 
w erkstudenten aangeworven) en da t binnenkort 
het "gebrulksonvriendelljke" uitleensysteem  verbe
terd  zal worden als men over de nieuwe blbllo- 
theekcom puter kan beschikken, (waarschijnlijk 
wordt da t mel-Juni 1986) Het aan tal term inals 
zal m eteen verdubbeld kunnen worden. Er bestaan 
ook plannen om de HSW-bibllotheek te  vergroten 
en om de boel e r  m eteen wat gezelliger te  
laten ultzlen .

Studenten hebben, "als ze da t ech t willen", 
Inspraak ln de bibliotheekcomm issie. Als commis
sies u te  om slachtig  lijken mag u ook gewoon 
bij Dhr. Koninckx o f Dhr. Nam enwirth aanklop
pen. U b e treed t d aartoe B112 (het adm inistratief 
centrum  van de bibliotheek).
Prof. Nam enwirth: Mensen m et klachten, o f 
beter nog, opbouwende voorstellen worden m et 
open arm en ontvangen. Gul •  Nana. '

mei '68. Een deel van het SVB (Studenten 
VakBond,nvdr.) ts toen naar de fabrieken gegaan 
en werd AMADA (nu PVDA). Een ander deel 
b leef aan de Unief en ts dus MLB geworden. 
De Juiste datum  van de s ta r t aan de VUB m eet 
lk n iet, m aar het moet begin Jaren '70 geweest 
zijn.
Wij zijn dus de studentenorganisatie van de 
PVDA, hierdoor zijn wij de enige organisatie 
die over alle Unlefs verspreid ls. WIJ z itten  
zowel in Gent, Leuven als Brussel -ook de ULB. 
WIJ eisen n iet van de studenten die lid worden 
van het MLB dat zij volledig akkoord zijn met 
de denkbeelden van de PVDA, m aar wel met 
de g ro te  lijnen ervan. Enkele voorbeelden daarvan 
zijn: het akkoord zijn dat he t socialism e er 
komt en dat gebeurt via het kapotbreken van 
de s ta a t, het zich v erze tten  tegen zowel het 
Russisch als het Am erikaans Imperialisme enz...

Moeial: Daar haalt U al een deel van de volgen
de vraag aan. Wat ls de ldiologle van het MLB? 
MLB: WIJ baseren ons dus op de werken van 
M arx,Engels,Lenln, Mao...en op de ervaringen 
van kommunistlsche partijen  uit het verleden. 
Zoals gezegd, wij geloven dus dat de hervormin
gen e r  pas komen langs de revolutionaire weg, 
en niet langs het parlem ent zoals de reform isten 
-de SP en KP-dat willen doen. Het parlem ent 
zal geen fundam entele veranderingen kunnen 
doorvoeren, denk hierbij m aar aan de raketten - 
kwestle. Tw ee-derde van de bevolking ls tegen, 
m aar de rak e tten  staan  er. Dit ls voor ons 
een bewijs dat e r  m eer krachten spelen ln het 
parlem ent dan wij weten.
WIJ geloven ook dat de revolutie steeds gepaard 
zal gaan m et geweld, de revolutie kan niet 
zonder geweld. Wij gaan dus verder dan bijvoor
beeld algem ene stakingen. Als voorbeeld hierin 
wil lk Chlll geven. Daar was Altende verkozen, 
en hij ging zo he t socialism e Invoeren. Maar 
hij beging de fout he t leger te  laten  bestaan. 
HIJ werd door dat leger, en m et de hulp van
Am erika, dan ook verdreven. Had hij het volk 
bewapend, dan was het socialism e e r  misschien 
nog, en geen dlktatuur.
H et MLB gaat ervan uit dat vorming en aktie  
even belangrijk zijn. WIJ spenderen op vergaderin
gen dan ook evenveel tijd aan het vormen van 
onze mensen als aan het uitw erken van nieuwe 
akties. Bij onze Boycot-A partheldaktie bijvoor
beeld was e r  naast de zichtbare ak tie ook veel 
discussie over het probleem: welke revolutie 
m oet gevolgd worden, door wie, wanneer enz...

Moeial: Hoe zit het nu m eer naar de VUB toe? 
MLB: Laat mij beginnen m et een voorbeeld. 
Als Je weet dat het tegenwoordig m eer dan 
150000Ft kost om 1 kind universitaire studies 
te  laten  volgen, dan kan Je Je Inbeelden dat 
het voor veel arbeidersgezinnen zowat onmogelljk 
wordt dit te  doen.
WIJ zijn dus voor een dem ocratisering van het 
onderwijs. Wij zijn daar vrij radlkaal in, d.w.z. 
wij eisen g ratis  onderwijs (afschaffing inschrij
vingsgeld, g ratis  studiem ateriaal) en langs de 
andere kant een  studleloon dat zijn leefkosten 
dekt. De m eerkosten voor de s ta a t die dit mee
brengt zouden gedekt worden door een extra-be- 
lastlng van de 10% rijkste  bevolking.
In de sociale raad  zouden wij dus ook een deflcl- 
ta lr budget Indlenen. Dit vinden wij nodig omdat 
wij het niet normaal vinden dat e r  steeds m eer 
Ingeleverd m oet worden op de sociale sektor. 
Het ls ten slo tte  altijd  de student die e r  het 
s lach to ffer van is. Want die bezuinigingen houden 
a ltijd  wel ergens een prijsverhoging ln: m aaltij
den, c a fe ta ria , sportkaart, huisvesting en ga 
zo m aar door.

Moeial: Het aantal leden?
MLB: Dit ls le ts  wat wij niet vertellen  en wel 
om volgende redenen.
Ten ee rs te  werken wij niet m et "papieren" 
leden zoals veel andere organisaties. Dit houdt 
in dat wij van onze leden een echt aktleve 
Inzet vragen. Onze leden zijn als het ware 
het bestuur van een andere politieke partij. 
Wij kunnen m et ons misschien, kleiner aantal 
leden toch m eer werk v erze tten  dan veel andere 
groeperingen.
Een tweede reden ls in zekere zin de veiligheid.
Er zijn gevallen bekend ln he t verleden van 
PVDA-m llltanten wiens telefoon werd afgelul»- 
terd . Ook zijn reeds PVDA-ers geviseerd ln 
verband m et de CCC.
WIJ worden dus ln zekere m ate  gezien als 
"staatsgevaarlijke individuen’ .
Van daaruit vertellen  wij dus niet wie lid ls 
en hoeveel leden wij hebben.

Moeial: Hoe zit het m et de samenwerking m et 
andere partijen?
MLB: Samenwerking ls mogelijk op 2 vlakken: 
eenheidsfronten ls ak tie  en samenwerking op 
e lec to raa l vlak.
E lectorale  samenwerking zien wij niet mogelijk 
om dat e r  fundam entele verschillen zijn die 
n iet weggewerkt kunnen worden o.a. over de 
rol van het parlem ent.
Langs de andere kant zien wij eenheidsfronten 
ln ak tie  zeer goed z itten . Wat daar moet gebeu
ren is het opstellen van een Juist m inlmumplat- 
form waar iedereen die wil zich kan bij aanslui
ten, zoals de ak tie  Boycot-Apartheld.

Kamiel 4
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O ngetwijfeld heeft U reeds vla andere (minder 
goede) mediavormen dan de Moeial kunnen lezen 
dat dc kopstukken van de CCC door een koel
bloedig politieoptreden zijn opgepakt. Belangrijk 
hierbij ls de plaats waar het gebeurde. Voorspel
baar, zegt U, misschien, m aar he t ls waar.
M aar goed, flrst things flrst (K). Zoals het 
mij past zal Ik toch enkele te rech te  kritieken 
m oeten brengen op deze aktie.
Ten eers te , waarom in godsnaam deze arm e 
mensen nog oppakken? Feiten hebben bewezen 
dat ze binnen de k ortste  keren toch zouden 
sterven aan hun zelf-versprelde ziekte, nml. 
AIDS.
Nu zoeken ze gewoon weer problemen in de 
gevangenissen. Zoals onlangs nog, ln Lantln 
en Tongeren m et die gevangene, ongetw ijfeld 
een vroeger s lachtoffer van het politieoptreden 
(zie Kamiel 3) en dus een lid van het proletari
aa t. De ech te  kommunlsten zouden e r  goed 
aan doen een aktleplan op te  stellen  voor deze 
arm e sukkel.
Bon, lk wijk af. Nu kan U zich wel voorstellen 
wat een e ffe c t het moet geven als e r  nu Ie
mand, die de oorzaak zelf Is van de verspreiding 
van het AIDS-virus. ln de gevangenis terech t 
komt. Paranoia zal dagelijkse kost worden, 
gevangenissen zullen om getoverd worden to t 
gestichten (omgekeerd was ook a ' waar, waardoor 
het verschil to taa l verdwijnt. Gevangenissen 
en gestichten zijn hetzelfde).
Maar, lk begin m ijzelf te  herhalen, en lk ben 
nog niet stniel. Laat lk mij nu koncentreren 
op de plaats van het gebeuren. U dacht toch 
niet dat het toevallig ls dat de CCC ln een 
Qulck-ham burgerrestaurant werd opgepakt? U 
zoil naïver zijn dan Ik dacht, en mijn gedachten 
zijn ondoorgrondelijk. Neen, niet toevallig, het 
bewijst namelijk twee zaken.
Ten e e rs te  kunnen we daar uit opmaken dat 
de CCC m et een nieuwe s tra teg ie  was begonnen. 
In plaats van de AIDS-virus te  verspreiden door 
bommen, een s tra teg ie  die n iet m eer e fficiën t 
was, daar iedereen die kende, wilden zij nu 
de virus verspreiden langs een goedkoper kanaal, 
namelijk de ham burgerrestaurants. Waarmee 
lk en m et mij de Moeial nog m aar eens de 
lmpakt van de media en vooral dan van de 
Moeial kunnen staven.
Ook kunnen we hier uit opmaken dat de CCC 
haar basisprincipe had verbreed, a lle lagen van 
de bevolking werden nu aangetast. We weten 
nog niet hoe lang ze m et deze ak tie  bezig 
waren, he t ls in ieder geval raadzaam  niet 
m eer ln de Qulck te  gaan e ten .
Tweede (of derde) bewijs dat uit het feit van 
het oppaken in de Qulck voortvloeit ls het 
volgende. De CCC was niet links m aar rechts. 
H et bewijs ls zo simpel dat ik eigenlijk een 
b eetje  beschaamd ben het nog te  schrijven. 
Niemand die links is zou ooit een een Qulck- 
ham burgerrestaurant gaan eten , zo simpel ligt 
dat.
Wel fans, dat weet U dan ook weer. Tot binnen 
14 dagen m et een nieuw, door U gefaforiseerd 
artikel. Dan krijgt U de medische staving Van 
de gevolgen van de nieuwe C C C -stra teg ie.

KAMIEL

D aar kunnen dus ook burgerlijke partijen bij 
aansluiten, als zij echt willen m eewerken. Maar 
daar mogen geen comprom missen voor gedaan

worden. Het m lnlmumplatform m oet juist blijven. 
Wel moet het binnen die ak tlefronten  mogelijk 
blijven autonome propaganda te  maken.
Typisch voor ons ls ook he t fe it dat wij voor 
de daadwerkelijke samenwerking zijn tussen 
studenten en arbeiders. Zo zijn wij m et een 
aantal mensen onmlddellljk vertrokken naar 
Limburg tijdens de mijnstaking, om de mensen 
daar te  helpen.
WIJ doen dit omdat wij denken dat de arbeiders
klasse de enige is die ech te  hervormingen kan 
doorvoeren.
ln dat opzicht zijn wij ook voor samenwerking 
met zowel het ACV als het ABW . In feite  
zijn wij voor een eenheldsvakbond. Wij zien 
ln de vakbonden de basis van de arbeidersbewe
ging om dat de arbeiders daar georganiseerd 
zijn. Wij werken dus met hen samen ondanks 
onze kritiek op hun leiders.

Moeial: En de Moeial, denken Jullie ook lets  
over de Moeial?
MLB: Ja, natuurlijk.
De Moeial zou een positieve bijdrage moeten 
leveren aan de studentenstrljd . Dit wil zeggen 
dat zij m oet inform eren en oproepen to t aktie. 
Bijvoorbeeld ln verband m et de nieuwe rege
ringsm aatregelen.
Dit houdt natuurlijk een politieke stelllngname 
ln, m aar dat ls geen bezwaar vinden wij, neutra
lite it In de pers b estaa t toch niet»

Foreign
Students

RACIAL INTEGRATION IN VUB

Vrije Universiteit of Brussel is one of the newest 
institutions of higher learnlng in Belgium which 
is rapidly gainlng international reputatlon. Based 
on its  principles o f non-discrim ination be it 
race, creed, colour or sex, one finds students 
from all over the world. These students on 
thelr arrival In Belgium have thelr own experlen- 
ces to teil and what is common to  all is racial 
dlscrim ination of some sort.

But one thing that is rem arkable in VUB is 
th a t llfe style Is such th a t one hardly feels 
racial differences. From the llbrary to  the 
C afe te ria  and then to  the  g rea t K ultuurkaffee 
colour does not play a role in the  students 
togetherness. lt ls purely on common in terest. 
If any student in VUB has racial feellngs, then 
he or she must re-exam lne thelr own a ttitude  
to  llfe. lt  may be a problem of comptexes 
which may be inferiority  or superiority and 
no doubt such complexes do exist among the 
unfortunate students be they White, Black or 
Blue. Every realistic  person knows th a t colour 
does not determ ine one's Intelligence or stupidity 
and th a t people a re  evaluated on the basis 
of their own personal values. What may be 
d iffe ren t among people is Culture. Thus when 
people m eet, they are  in terested  in what you 
are  and what cultures you may have. Thls is 
to  signal to  fellow students who may not have 
gone over the colour bar, th a t they shouid 
feel a t ease with people they m eet and use 
such opportunities to  satisfy  th elr curioslty. 
Many students I know have sim ilar views and 
th a t brings about a lot of questlons from friends 
about our style o f llfe in A frica and th a t even 
gives me the chance to  explaln certa ln  issues 
which one might flnd difflcu lt to  understand 
just from pictures on the televislon. It is a 
fac t th a t the  curlous students are  gainlng much 
from the racial amalgam ation ,in VUB. That 
ls in terested  students cease the  opportunity 
o f  racial grouping on campus to know the outside 
world -the best way to  know people of the 
world is to  visit d ifferent places to  see how 
others also IIve, but th a t ls a difflcu lt task 
hardly can anyone achieve. One easy and cheap 
way to  achieve this is to  m eet people, talk 
with them  and find things out yourself. You 
will learn a lot ln this way.

From my own observations, Belgians in general 
are  slow and carefu l to approach forelgners 
and thls may be due to  thelr way of llfe. Euro- 
peans normally grow up ln th elr rooms whlle 
people from the warm countries grow up ln 
compaund houses, hence the chance of easv 
soclalization with people. A t any ra te , if  you 
as a foreign student make the  first move, you 
need no tim e to reallse th a t Belgian students 
in VUB a re  nice people. They are  so nlce that 
one may easily fall in Love, especially when 
you a re  in the  Flanders. My Warnlng!

The University au thorlties do not let things 
go their own way and they know, they have 
to  c re a te  practical environm ents where ractal 
ntergration  really takes place. You visit "ten— 

forty -th ree  Waverse" betw een seven to  eight 
oclock ln the  evening; lt is really  amazing! 
The Chinese, Africans, Belgians, Asians and 
the C entra l Americanos all preparing their 
evening meals ln a very relaxed, friendly and 
full of fun atm osphere (Kitchen). It ls their 
th a t one can  find the d ifferent types and ways 
of preparing food. The arom a in the  kitchen 
is usually so apitizing, I p itty  the unfortunate 
ones who are  not here. "Waverse Steenweg" 
m embers organize m eetings to  discuss their 
common problems and to  deelde on certa ln  
:ode of conduct in the  hall which is respected 
»y all. The atm osphere of dlscusslon is always 
friendly and with respect of the  views of the 
individual. It becomes c lear from such m eetings 
that these are Intelligent people of all races 
living together. Relatlonshlp among students 
in "1043 Waverse Steenweg" is so cordial that 
they have decided to  organize a new year party  
'on the 15th January in the  Kultuurkaffee.

Well, there  is l ittle  I can do about students 
who miss the  chance of staying together wlth 
people from other corners of the world, but
1 would like to appeal to  the au thorlties to  
extend this londable system  to  o ther halls of 
residence as students stand lose much when 
they continue to stay  in thelr close system , 
but they may gain much if they get the  chance 
to  stay wlth others and to learn from the world.

KWAKU

P.S.:Do not forget 15-1 P arty  ln Kultuurkaffee 
a t 9

Vergeet niet: 15-1 Fuif in Kultuurkaffee
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1984+1: The Busybody is wal
1985 is geschiedenis. Net als alle voorgaande jaren trouwens. 
We kunnen dus opgelucht adem halen en het hele zootje doorspoe
len. Datgene wat toch de m oeite loont om bewaard te  worden 
presenteert De Moeial u hier op het handige middenblad. Misschien 
kan u het sparen voor de kleinkinderen of beter nog, voor als 
u aan uw memoires werkt en de inspiratie voor het hoofdstuk 
1985 ontbreekt.

Januari Waar de bouwwoede wel konkreet om zich heen 
sloeg was gebouw Y '. In januari werd daar 
m et verbouwingswerken begonnen; rech tstreeks 
gevolg was da t eind februari De ^loelal eindelijk, 
na tw ee Jaar geduldig wachten, een eigen redak- 
tielokaal kon betrekken.

M aar voor De Moeial was er ook minder p rettig  
nieuws. Op vrijdag 11 januari m ocht de toenm ali
ge verantwoordelijke uitgever naar het Justitiepa
leis gaan om verhoord te  worden over een a rti
kel, verschenen ln nummer 1 jaargang 2, waarin 
het m achtsm isbruik van enkele professoren uit 
de Germ aanse fllo/ogle aan de kaak werd ge
steld . Eén van de beschuldigden, professor Goy- 
vaerts, nam dit n iet en spande een proces ln. 
HIJ had ech te r  verzuimd aan de lnspekteur 
te  verm elden da t zijn rech t op antwoord ln 
Moeial nr. 4 gepubliceerd was en a lles koelde 
zonder blazen.

Februari

MAART: RAKETTEN ZONDER MEER

Op hetzelfde ogenblik da t in de Verenigde Staten  
een transportvliegtuig m et 16 kruisraketten 
als lading, zich k laarm aakte om te  vertrekken 
naar België werd op de V.U.B. nog snel een 
vredesw eekje georganiseerd, kwestie van het 
geweten te  sussen. Dat e r  ondertussen op elke 
unief, dus ook hier, wel aan m ilitair onderzoek 
gedaan wordt blijkt s lechts een b itte r  detail 
waar alleen m uggezlfters over vallen.

De ak tu a llte it van de maand m aart werd trou
wens geheel overschaduwd door de Installatie 
van de rak e tten . Op 17 m aart was er een natio
nale wanhoopsbetoglng m aar de rak e tten  Heten 
zich vertederen  noch afschrikken door zoveel

H et sp a n d o e k  w as i e t s  in d ru k w e k k en d e r  dan de b e t o g i n g

pacifisten. Meer nog, ze hadden zich al enkele ■ ■  j  
d a g e n . voordien kom fortabel geïnstalleerd in l y l  R  |  
Fiorennes, een mooi boerendorpje in Wallonië 
dat zich uitstekend leent voor ,een toeristisch 
u itstap je  o f een plknlk.

MEI : HIER KOMT HET El !!

JANUARI EN HET VRIEZEMANNETJE.

Eindelijk was he t nog eens zo'n ech te  vooroorlog
se w inter waarover grootouders soms wat wee
moedig kunnen verte llen . De molshopen van 
kampus O efenplein werden zowaar herschapen 
ln een piste  waar beginnende alplnoskieërs hun 
kunsten konden vertonen.

De vrieskou en de sneeuw was ech te r  n iet voor 
iedereen een p retje . Voor he t ee rs t werd duidelijk 
hoe schrijnend de gevolgen van de krlsls wel 
kunnen zijn. Zowel ln Parijs als ln Brussel vroren 
enkele zw ervers dood en archaïsch klinkende 
term en zoals openbare verwarmingslokalen. 
Leger des Hells, en soepbedeling kregen weer 
ak tualite itsw aarde. De nood was zo groot dat 
het Brusselse m etrosta tion  Anneessens door 
het Rode Kruis, de M.LV.B. en het Leger Des 
Hells tijdelljk omgevormd moest worden to t

EHBH: eerste  hulp bij hongerigen.
s laapplaats voor daklozen. "Liefdadigheid ls 
zoveel mooier dan sociale voorzieningen." dacht 
Roger Nols, burgem eester van Schaarbeek, en 
hij sloot he t gem eentelijk  O.C.M.W. in zijn 
gem eente zodat tien tallen  mensen, zonder finan
ciële  steun, le tterlijk  en figuurlijk ln de kou 
kwamen te  staan .

DE BOUWWOEDE

Ondertussen werd e r  op de V.U.B. druk gepala- 
berd over he t al dan n iet bouwen van een Hilo— 
zwembad en een cen tra le  stookplaats voor Dienst 
Huisvesting. De plannen voor he t zwembad 
op de triom f laan werden door de Raad van 
Beheer goedgekeurd m aar een paar maanden 
nadien, ln mei, besliste  diezelfde Raad Van 
Beheer da t h e t zwembad toch  m aar b e te r  naast 
het Hlio-gebouw kon neergepoot worden. De 
verwezenlijking van deze plannen was ech te r  
nog n iet voor 1985.

FEBRUARI, DERDE KEER GOEDE KEER

Februari '85 stond helem aal in het teken van 
de Dans. Van 29 Januari to t 26 februari was 
e r  het projekt Danspas, georganiseerd door 
de 1ste licentie socio-kulturele agoglek. Voor 
Vlaanderen was deze gebeurtenis belangrijk 
genoeg opdat de pers er ruime aandacht aan 
zou schenken m aar voor de V.U.B.-student is 
m eer nodig om uit zijn kot te  komen. Op enkele 
dansaktiv lte lten  na was de opkomst van studenten 
dan ook vrij pover.

m ooie foto's, niet veel dans!
Gelukkig lag de opkomst voor de Sociale Raad— 
verkiezingen wel hoger. De studenten mochten 
in februari reeds voor de derde keer dat akade- 
m lejaar te r  stem busse trekken want bij de vorige 
tw ee stem rondes was het 1/3 quorum niet ge
haald. Derde keer goede keer en het was de 
pas opgerichte Sociale Lijst die m et de lauweren 
ging lopen. De SoR-hegemonle van de Open 
Lijst werd vervangen door een koalitie van 
de Sociale Lijst, een A.L.S.-kandidaat en één 
verkozene voor de Nieuwe Lijst (de vroegere 
Open Lijst).

Maart

Verminnen, de Vlaamsche Minnesanger deed 
de VUB aan, en bem erkte da t hij m aar een 
30-tal fanatici kon optrom melen die het geduld 
hadden om zijn show te  doorleven. Dapper 
als hij was, tro tseerde  Verminnen nog CODB 
en de haren om een tw eekrantebladzljden-lnter- 
vlew af te  steken, waarin hij zijn afkeer te  
kennen gaf voor het Antwerps chauvinisme 
en zijn voorliefde voor het onverwarm de m aar 
gezellige theater.
Nog Kuituur : het R if R af festival : een gehele 
nacht Punk en New-Wave voor degene die het 
kon harden ln het Kultuurkaffee alhier van 
vedetten, de een al onbekender dan de ander.
Vrij Onderzoek haalde toen  al, lang vooraleer 
er al sprake over was op het TV-nleuws, uit 
tegen apartheid; helaas geen " y iü te d ' Students 
Against Apartheid", zelfs geen United. De 
vredesm liitanten zeurden hardnekkig door over 
rake tten  die even hardnekkig bleven staan.

Enige overijverige redacteu rs dezer kropen onder 
de grond en legden een netw erk van tunnels 
onder de VUB bloot. De tunnels zijn nog steeds 
onder de grond, m aar de redactieleden  zijn, 
to t ongenoegen van sommigen, terug boven 
gekomen.
Tijdens deze maand kwam dan he t lang verwach
te  bezoek van de m eest bereisde heilige uit 
de geschiedenis, hij doorkruiste onze teerbem inde 
aardappelrepubliek w aar zijn voeten duchtig 
schoongelikt werden door verschillende oude 
knarren van onze politieke en rellgieuse scene. 
Tot ieders verbazing verliep dit zonder veel 
problemen, de Immense politie- en rijkswacht- 
m acht -strateglach opgesteld over he t hele 
land - bleek dus overbodig.
In deze meimaand kwam e r ook een gloednieuw 
BSG-bestuur, m et ais kopman Billy die zijn 
Preasesllnt van de Germanlania-Rom anla inrullde 
voor de BSG-troon, m et de gevolgen van dien... 
Mei was ook de aanvang der examen en een 
klein Jubtleempje voor de redactie  die zijn 30ste 
geesteskind te r  wereld bracht: Moeial n* 15 
tweede Jaargang.

Juni
JUNI : GEEN MOEIAL, NIKS TE LEZEN. 
Dat dacht Je II!

De gewraakte grafitti.
voorafgegaan werd door een 1 m et enkele 0 -lle t- 
jes er achteraan . Deze tekening had ongetw ijfeld 
de ee rs te  prijs behaald op een vrijzinnig kleu ter- 
schoolconcours, m aar wekte hier zelfs nog 
niet de begeestering van de m eest avantgardlsche 
kunstminnende student. Het parket van Elsene 
ech ter, vond het zelfs de m oeite om het op 
gevoelige plaat vast te  leggen en hiervoor zelfs 
tweem aal terug te  komen.

Tijdens deze periode werd de Inmiddels zeer 
Ijverige VUB-student vergast raet een eerste  
s taa ltje  van de "uitstraling": Het VUB-magazine, 
een fa tte rig  boulevardblad ln vierkleurendruk, 
m et niks dan p o sitiev e . berichten over de VUB 
en haar helden, zoals dhr Corne die zijn "vter- 
klauwers" ze tte  ln het Helzetdram a en niets 
dan mensenlevens redde (een tijdje la te r loopt 
e r  dan een lezersbrlef bij ons binnen, VUB-maga
zine publiceert geen brieven, die s te lt  dat 
dit heldenepos wel m et een korreltje  zout mag 
genomen worden), en zoals de heer Goyvaerts 
(voorheen "schrik van de Germaanse") die de 
"logotaal" ontdekte bij de zw artsn ln donker 
Afrika.

Ju l-Aug -Sep
JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER: GESLOTEN

Een al dan niet vruchtbare of deugddoende 
vakantie werd aan Iedere student geschonken 
en na drie maand komkommer werd e r  weer 
m et nieuws gestrooid op de VUB. WIJ schrijven:

April
APRIL : POOLITARIAAT

De Paus en zijn nakende komst zorgde voor 
veel h ila rite it en ergernis In vrijzinnige milieus. 
Zo verscheen e r  bij de "collega's van Gent" 
(Schamper) een kartoen van deze man welk 
hen een verschijningsverbod opleverde en bij 
de katholieke medebewoners van de Gentse 
Unief veel tum ult te  weeg bracht. De Brusselse 
Vrijzinnigen kregen ook politiebezoek, welk 
de «cherstende affiche van de toen verm aarde 
"anti-paus" Leo Raeymakers kwam aanschouwen, 
die naar analogie m et de Hollanders een u iterst 
ludieke en karikaturale tekening had gemaakt 
die een bisschop voorstelde die werd af gescho
ten, m et daarboven een bedrag vermeld dat

Uitreiking van de vredesprijs *85

Donderdagnamlddag, 28 m aart, deden een 250tal 
studenten de betoging nog eens dunnetjes over 
(trouwens ook zonder resu ltaat). In de voormiddag 
hadden de V.U.B.-studenten -  vooral die van 
de Humane W etenschappen - gestaakt als protest 
tegen de plaatsing en daarbij deden zich enkele 
incidentjes voor tussen postende stakers en 
studenten die die dag nu Juist wel eens naar 
de lessen wilden gaan. Daarenboven was er 
rek to r Steenhaut die raet een tang de kettingen 
w aarm ee de deuren van gebouwen B en C afge
sloten waren, wou doorknippen. D it werd hem 
niet door iedereen in dank afgenomen en bezorg
de hem ze lf het epitheton "stakingbreker".
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ling you i
WIJ bedankten vriendelijk, m aar kordaat, en 
m et de s ta a r t  tussen de benen droop het NSV 
dan ook vrij vlug af.

En dan de verkiezingen. Misschien het belangrijk
s te  dat vorig Jaar ln ons kleine landje gebeurde. 
M artens VI werd een fe it, to t spijt van velen 
onder ons. Helaas ,de propaganda had het gehaald

EEN KERNKOP. 
STEM ER NIET O P!

Het mocht niet baten

Septem ber, derde zit, de galg?

Oktober
OKTOBER: DE NIEUWE START.

De Moeial kom t weer uit zijn w interslaap. Een 
nieuw num mer m oet volgeschreven worden. 
Valt n iet m ee zonder een nieuwe stroom  mede
werkers. Enkele enthousiastelingen deden het 
toch.

H et e e rs te  nieuws dat ons hier te r  ore kwam 
was de (blijde?) geboorte van nieuwe koten 
voor de s tuden tjes...'D e  W averse' o f 'T en-fourty— 
th re e ' was een fe it. Het was een moeilijke 
bevaling.
Een duister zaakje dachten  wij hier op de Moeial 
en staken  onze neus en nog veei m eer ln het 
gebouw. Bleek da t he t hele geval van het OSB 
en de rek to r was en in beheer (voor een deel?) 
van 'H uisvesting '. Schone, ruim e koten, een 
propere keuken, dit m oeten Inderdaad de "u ltstra - 
lingskoten" van de VUB zijn.
Ondertussen hebben zij ook een bewonerskommis- 
sle en een fuif op 15 Januarie ln he t Kultuurkaf
fee.

op de centen  van de lieve burgers. Bezuinigingen 
volgden elkaar op alsof he t een lieve lust was 
(zie daarover m eer bij de maand december).

We hadden ook nog een m inder geslaagde sport
dag op onze VUB. De ambiance was als het 
w eer en de aankondiging, "gene vetten".

T enslo tte  (20 oktober) ging in Brussel ook de 
rakettenbetoglng  door. Met delegatie van de 
Moeial, o f wat had U gedacht, wij zijn echt 
n iet stom  hoor. WIJ waren erbij, een klein groep
je van de 250000 die toch niet opgaven, mis
schien wat naTef verder bleven hopen op wat 
dem ocratie . De rak e tten  m oeten bulten!

Snel masturberen zo dom als...

Maison 1043, Monkey-business

Ook Billy (v o o rz itte r BSG) begon h e t nieuwe 
akadem iejaar m et ie ts  origineels. Een bindend 
kontrakt voor zijn dicobar. Dus alle fuifen in 
het BSG zouden voortaan door Billy gedraald 
worden. Het bleek n ie t te  lukken. Enkele kringen 
verwierpen zijn kontrakt en to t  overm aat van 
ram p werd Billy's discobar gepikt. Al die heibel 
voor niets. Jammer van he t papier. Leve de 
bossen zeggen wij hier.

Ook op de W averse, ook nieuw, ook 'loens' 
was de PK -zaal. D aar werden de dopen gehouden 
tegen  een n iet zo m alse prijs. M aar goed, "het 
ls m aar een keer doop", zullen zé  op PK gedacht 
hebben.

We kregen ook bezoek in oktober. Nee, voor 
S interklaas was he t te  vroeg, dus kwam het 
NSV hier zijn kadootjes uitdelen: de Kraaiepoot.

November

NOVEMBER: VOORAL VUB-VERKIEZINGEN.

Om november nieuwsrijk te  openen besloot 
IsaVub ook eens een schandaaltje op te  werpen. 
Audrey van Zijl zorde voor de stof. Ze beweerde 
buitenlandse te  zijn om zo verkozen te  worden 
to t v oorzitste r van IsaVub. Helaas, driew erf 
helaas, de waarheid kwam aan he t licht en 
onze Audrey bleek Belgische te  zijn. M aar goed, 
to t nu toe  is ze gebleven, ondanks de sta tu ten , 
m aar binnenkort ls e r  een nieuwe algem ene 
vergadering die misschien een uitspraak zal 
doen over he t geval 'van Zijl'.

Het NSV kwam. En ging terug heen. Onverhoopt eensluidend klonk 
de reactie van VUB-instanties en -bevolking : Fascistjes Buiten! 
Alleen over de practische realizering van dit edele voornemen 
bleef enige onenigheid bestaan.

Volgende verkiezingen aan de VUB waren de 
SoR-verkiezingen. G rote overwinnaar werd, 
zoals algem een bekend Emmanuel Boon. Jam m er 
voor de P W -JO , die de verkiezingen wouden 
boycotten om In de tweede stem ronde zelf 
mee te  kunnen doen, het kworum werd berelkt.D e 
e e rs te  verwezenlijkingen van deze SoR-ploeg 
kunnen vanaf 16 Januari verw acht worden.

In kontrast daarm ee was e r  de Anti-Apartheid»- 
dag op de VUB, zoals op de andere unlefs trou
wens. Een volle dag m et ak tie  en Info en een 
fuif op het einde, natuurlijk (It a ln 't  gona be 
Sun City). Het was de apotheose van enkele 
maanden ak tief verzet tegen het schenden van 
de m ensenrechten ln het zuiden van he t zw arte 
kontlnent.

Op 9 en 10 november hielden de "Artsen zonder 
Grenzen" een regionaal symposium hier ln de 
Aula. Ze hadden Juist hun Nobelprijs voor de 
vrede behaald en hun Russische m edeoprichter 
werd serieus bekritiseerd.
Jam m er genoeg voor ons was de taa l nogal 
wetenschappelijk en de belangstelling situeerde 
zich dan ook vooral ln m edische middens.

Tenslotte waren e r  de regeringsm aatregelen 
om de traditionele domper op het Jaar te  ze tten . 
Numerus Clausus, Indexering van de inschrijvings
gelden, blokkering van de sociale toelagen, 
verlenging van de legerdienst en wachttijd , 
enz...H et s ta a t ons allem aal te  wachten (maar 
we kunnen e r  misschien le ts  aan doen).
Het ls reeds zo, wlr haben es nicht gewüsst, 
M artens VI s laat toe, en hoe.

Ook in november trokken wij (we hadden het 
best druk) naar het IPC om daar de persconfe
ren tie  van Vrij Onderzoek mee te  maken. Reden 
van dit alles was hun "Whites Only"-aktle. De 
sticker ls nu bij de brede laag van de studenten 
bekend. Toen niet, m aar daarvoor was er natuur
lijk de uitleg  aan de pers, die trouwens bijna 
niet aanwezig was.

1985, tJa...H et had zijn goede en m inder goede 
kanten. Voor de minder goede bedanken wij 
en wat de regeringsm aatregelen b e tre ft...

TOCH EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.
VoL 

Robert P. 
ft.H.

Tenslo tte  was er nog St-Vé. Voor de beesten 
(studentikozen ls het euflmlsme) onder ons hoeft 
dit geen uitleg. Voor de m eer kalm e mensen 
dit: het was weer (en m eer dan ooit) een orgie 
van bier, bloem en eieren, waarm ee men onder

het mom van studentlkosltelt de buurten mee 
onveilig m aakte en zijn eigen frustra ties mee 
uitleefde.

En Belgie gaat naar Mexjco, het kan ons geen 
bal schelen, m aar België gaat naar Mexico, 
het puin wegspelen. Ze hebben daar nog geen 
kopzorgen genoeg. Nu m oeten ze nog voor die 
verwaande kloten gaan zorgen.

December

DECEMBER: ZWARTEN-VERDRUKKING EN 
ZWARTE SNEEUW.

Nu was het de tijd van Sinterklaas, m aar het 
NSV was nog steeds niet welkom op de VUB. 
Hun geschenkje (opnieuw de Kraaiepoot, een 
VUB-editie) werd wéér gescheurd en opnieuw 
dropen ze af. Nu wel m et de m atrak en het 
boksijzer tussen de benen. Die hadden ze eerder 
natuurlijk wel ontmaagd op de hoofden van 
zij die er m eer m enselijke ideeën op nahou
den dan zij.
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LE CIRQUE DU TROTTOIR 

G eachte,
Op m aandag 13 Januari a.s. h ee ft de belgische 
prem ière van "uitverkoop", door Le Cirque Du 
T ro tto ir, p laa ts  in de Ancienne Beigique.
Le ‘Cirque Du T ro tto ir  is vooral bekend om 
zijn voortreffe lijk  werk op s tra te n  en pleinen. 
Sinds drie  jaar verhuizen ze hun ak tie te rre in  
van de s tra a t  naar de schouwburg.
Ook "Uitverkoop" wordt binnenkam ers gespeeld. 
Op een veiling gaan de m eest b izarre  personages 
onder de h a m e r  de ldeeëntem m er, de rubberen 
vrouw, de vamp, de onbekende man uit het 
heelal...
De fundam entele vragen w aarm ee de mens 
geplaagd z it, worden tre ffen d  ln beeld gebracht. 
Gedachten nemen een fysische vorm aan: de 
Lopende Tijd q f  de Verdwaalde Man. Onherroepe
lijk krijgen we de finale s trijd  tussen het Goede 
en het Kwade. R uiters, ske le tten  en m onsters 
allerhande geraken to taa l de kluts kwijt en 
vernietigen elkaar. U iteindelijk trach t de veiling
m eester publiek te  verkopen. Wanneer ook al 
de toneelrekw isieten geveild zijn verdwijnt hij 
zelf onder de ham er.
Deze puike, m uzikale cirkuskomedie kan je 
nog m eem aken op .woensdag 15, donderdag 16, 
vrijdag 17 (20u30) en zondag 19 januari (lSu). 
Tickets kosten 200frs, 150frs (reducties) en 
slechts lOOfrs voor kinderen.

Met vriendelijke groeten.
Teddy H illaert, prom otie.

DE VROUW IN HET RIJK VAN DE FARAO'S

Na de ten toonstelling  van 1975 "Onder de zon 
van A m arna-Echnaton en N efe rtitl"  kan Je dit 
jaar de ten toonstelling  over de vrouw in Egypte 
gaan bekijken. Er zHn zo'n 100-tal werken uit 
het oude Egypte, geïllustreerd  over een periode 
van 3000 jaar. Bijzondere aandacht verdient 
de juw elenverzam eling m aar napst de pracht 
en praai w ordt ook het dagelijkse leven u itge
beeld, evenals de Egyptische godenwereld. Tot 
28 februari is de tentoonstelling  ln de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis te  bekijken 
(m etrostation  Merode).
's  Maandags zijn alleen scholen toegelaten , 
de res t van de week gaan de deuren van 10 
to t  17u open, op woensdag kan Je zelfs to t 
21u binnen (nocturne-bezoek)
De toegangsprijs voor studenten  bedraagt lOOfr.
De catalogus kost 450fr. en voor de heerlijk 
dubbelzinnige affiche  b e taa l je lOOfr.

CONCERTEN

Nadat Simple Minds he t g ev aarte  van Vorst 
Nationaal w eer voor enkele avonden ln een 
bekende heksenketel kon veranderen, plezier 
voor één avond kan zeer waardevol zijn, komen 
Supertram p even proberen o f zij ook zo'n reac tie  
kunnen losmaken. Nu, Ik heb mijn tw ijfels, 
de tijd  van kwijlende, ijlende barden lijkt voorbij. 
Wanneer zelfs Jim  Kerr zich op een stev iger 
geluid gaat roem en, kan het iele Supertram pge- 
kramp waarschijnlijk nog slechts to t een harde 
kern eeuwige • volgelingen gerich t worden. * Op 
18 januari.
Heel wat m enselijker is Ricky Skaggs: op 21 
Januari in de Beurs. Daarna duiken de gevoeligen 
onder, want AC/DC kom t, de lang vervlogen, 
passie preken. De tijd  dat we dachten da t "Whole 
Lotta  Rosie" punk was, ls voorbij. Die tijd 
was AC/DC hoop en glorie. Hoe voorbij ook 
dat wel kan zijn is op 25 januari in Vorst te  
bezien.

WESTRAND

Lola Blauw
Deze m usical schetst he t levensverhaal en de 
artiestenloopbaan van een Joodse zangeres Lola 
Blau, die in Wenen tijdens de naziperlode hoopt 
op een  sch itte rend  th ea te r-  en> zangdebuut. 
Maar spoedig wordt ze "geadviseerd" het land 
te  verla ten . Ze ontscheept naar Am erika en 
belandt in een derderangscabaret waar ze m eer 
als sex-object dan als a rtie s te  gewaardeerd 
wordt. Diep ongelukkig raak t ze uiteindelijk 
aan de drank.
Ondertussen is de oorlog voorbij en begint Europa 
aan de wederopbouw. Lola Blau keert terug 
naar Wenen. De politieke s itu a tie  is veranderd, 
maar de m ensen n iet. Haar droom om ln het 
grote th ea te r  te  kunnen sch itte ren  laa t ze varen 
en ze k iest voor de kleine bühne van he t politiek 
cabare t.
Dit verhaal Is het stram ien  voor een 20-tal 
liedjes en num mers van verschillende stijl en 
stem ming. Van chanson to t parodie, van revue 
to t blues, van cabare tlled  to t  s tr ip -tease  en 
show.
Anne Mie Gils verto lk t de rol van Lola Blau. 
Vrijdag 17 januari om 20u30.

Tura
"Sedert 'Eenzaam  zonder Jou' s ta a t Wlll Tura 
onafgebroken aan de top ln Vlaanderen m et 
gemiddeld drie  h its  per jaar. Wie durft te  bewe
ren  nooit meegezongen te  hebben m et 'D raal 
797204', 'El Bandldo'. 'W interroosje ', 'Verboden

De kunstdocum entaire "Permeke", eerder al 
te  zien op het festival ln Gent, loopt nu ook 
ln de Brusselse bioscoop "Galéries". De film 
h eeft ondertussen al een aantal prijzen in de 
wacht gesleept, waaronder de Cavens-prijs van 
de Unie van de Film kritiek voor de beste Belgi
sche film. Een prijs die de regisseurs (Patrick 
C onrad/ Henri Storck) m.i. verdienen, al was 
het m aar om dat deze Belgische film nu eens 
niet speelt ln een Vlaanderen van de "boeren- 
dorpkens", bewoond door ruwe en tegen de 
s te rren  op vloekende boerenpummels. Hier ligt 
de nadruk op de onmiddelijke omgeving van 
de schilder, landschap en bevolking, gezien 
door de ogen van die schilder. Overigens laat 
de in teressante  opbouw van de film ook beelden 
toe van het Vlaanderen van nu, waar bvb. wo
ningnood niet kan verhinderen dat vaak mooie 
panden zom aar staan  te  verkrotten.
De film is opgebouwd als een raam vertelling. 
De docum entaire gedeelten werden ingebed 
in een f ic tie f  verhaal. Een Jonge fotojournaliste, 
Anna (Ilse Ultterlinden) raakt gefascineerd door 
5 schilderijen van Perm eke. Daarop volgt eer 
koortsachtige zoektocht naar de kunstenaar, 
zijn persoonlijkheid, zijn omgeving en wat hem 
daarin zo boeide. Daarbij vervagen de grenzen 
tussen verleden en heden m et een Intensiteit, 
die gelijke tred  houdt m et het engagem ent 
van de schilder voor zljn werk. Er ls een duide
lijke parallellie tussen de zoektocht van Anna 
en de levensloop van Permeke. Waar deze ultge- 
drukt wordt ln gemeenschappelijke motieven, 
wordt dit le ts  te  nadrukelijk ln beeld gebracht. 
Veel subtieler daarintegen is het spel m et kleur 
en licht, die ln het fictieve film gedeelte op 
dezelfde m anier behandeld worden als Permeke 
dat op zijn doeken deed. Zo evolueert dan ook 
de zoektocht, net als Perm ekes werk, van een 
eerd er llm inistische naar een expressionistische 
stijl.
De zoektocht is dan weer ingebed irf een tweede 
f ic tie f  kader. Het verhaal van de reis wordt 
door Anna verteld  aan een oude man (Paul 
Steenbergen), die zij ontm oet op de vernisage 
ln het museum, waar ze ook die ee rs te  5 schil
derijen van Perm eke had gezien. Het is jam m er 
dat juist hier de ac teers tijl wel eens wat te  
wensen overlaat. Zo blijft bvb. het gesprek 
tussen Anna en de oude man vrij s troef, waar 
juist een bijzonder em otionele binding zou moeten 
bereikt worden. Maar ook op andere momenten 
In de film a c te e rt Ilse Uiterllnden niet zo goed. 
Ik denk bvb. aan de (fotografisch gezien nochtans 
zeer mooie) scene ln het oorlogsmuseum. Daar

slaagt zij e r  niet ln de beoogde doodsangst 
op een overtuigende wijze te  mim eren. Overigens 
kunnen veel van de gebreken op het niveau 
van de ac tee rs tijl afgeleid worden uit die neiging 
to t de nadrukelijke uitbeelding, die men ook 
terugvindt bij de motlevenbehandeilng. Afgezten 
van die nadrukkelijkheid vind ik "Permeke" 
toch niet zo'n slechte  film. Het is eigenlijk 
vooral een kijkfilm, een film waar Je nog het 
m eest aan hebt, als je  probeert te  kijken door 
de ogen van een schilder als Permeke.

F. Ualgasl.

Drom en', 'Z om erliefje ', 'K a tja ', 'Om dat lk van 
je hou', 'V ergeet Barbara'?! Stuk voor stuk 
songs die in de loop der jaren  Jong en oud 
vertuterden.
Thans" s ta a t Will Tura reeds 28 jaa r  als Vlaande- 
ren 's  nummer 1 op de planken. Zijn hits blijven 
scoren. Will Tura komt naar W estrand m et 
een  betoverend, hartveroverend en flitsend Nieu- 
w ejaarsconcert."  zegt de persm ededeling. Voor 
de fans zeker? Op 10 Januari om 20u30 in de 
W estrand, 02/465.60.15

TENTOONSTELLINGEN

Tot 9 februari: 1770-1830: om en rond het 
neo-classicism e in België, ln het museum van 
Elsene (Van Volsem straat 71)
Een u itloper van Europalia: to t 26 januari "schat
ten  van de Armada" in de Passage 44. Langzaam 
ontwennen.
Wie e r  nu nog n iets van begrijpt en niet to t 
het jaar 2060 wil wachten om het te  snappen 
(en dan zal Armand Pien e r  zelfs niet m eer 
uitleggen) kan naar het planetarium  (Boechoutlaan 
10, 1020 Brussel) gaan en daar eens vragen 
hoe het m et Halley zit.

EEN VROUW AAN MIJN BEEN

Een typische vaudeville, alle slechte  eigenschap
pen van het genre, verzam eld ln 1 toneelstuk 
van Feydeau. Tot 12 januari in de KVS.

CODP

BESTE MOEIAL(LEZERS),

Als anonieme onderzoeker van Kamiel vind 
ik he t mijn plicht om volgende schandalige 
praktijken aan het Ucht te  brengen.
Kamiel ls opgepakt!(let op het chock-effect). 
Jawel, Uw trouwe dienaar en Uw fafo rie t ln 
dit blad ls opgepakt en afgevoerd naar een 
niet nader vernoemde psychiatrische Instelling. 
Deze Russische praktijken werden uitgevoerd 
door het gerechterlijke apparaat onder druk 
van de pers-lobby, die ln Kamiel een enorme 
konkurrent zag.
De persvrijheid en de waarheid zijn door de 
financiële belangen nog m aar eens overwonnen. 
Trouw to t in de laa ts te  momenten aan wat 
hij aanzag als zljn plicht, werd Kamiel gestrik t 
terw ijl hij de Q ulck-restaurants aan he t ondSf- 
zoeken was. Op zoek naar m edische bewijzen 
voor zljn nieuw spoor, he t gebruik door de 
CCC van deze restaurants te r  verspreiding 
van de AIDS-virus.
Dit fe it op zich Is nog m aar eens een bewijs 
van een van zijn laa ts t geform uleerde stellingen; 
namelijk dat gevangenissen en gestich ten  he tze lf
de zijn.
Mensen, fans, belangstellenden, wilt U Kamiel 
terug  ln dit blad, of wilt U Kamiel gewoon 
vrij, geef dan Uw steun. Jam m er dat Amnesty 
niet in eigen land werkt, anders zouden zij 
zeker een breedschalige campagne opzetten .
Maar he t kan ook anders. Zendt Uw eisen to t 
vrijlating van Kamiel naar 
De Moeial 
Gebouw Y'
Pleinlaan 2 
1050 BRUSSEL
en misschien helpt het. De publieke opinie kan 
nog steeds wonderen doen (hoop lk).
Hopend op Uw bereidwillige steun, blijf lk wach
ten.

KAMIEL JUNIOR

Dienst Kuituur doet

AGENDA
Donderdag 9: 
film: War Games

Maandag 13:
Vanaf nu elke maandagavond 
schaakavond van 19h tot J21h30 
in 3B201 (org. Campina) ' 
Femina TD BSG
18h tot 21h: informatica en basic 
(Centrum Permanente Vorming)

Dinsdag 14:
film: Jaws III (info-groep)
VRG-TD

Woensdag 15:
PréSki TD Hilo
TD "1043 WAVERSE-PARTY" 
in het kader van 'Racial inter- 
gration'. Kultuurkaffee

Donderdag 16: 
film Perskring 
TD Pers
film: The Draughtsman's Contract 
(V.O.)
Maandag 20:
18h tot 21h: informatica en basic 
(CPV)

Donderdag 23:
19h30: Formalisatie van de kleuter- 
benadering in de schilderkunst 
4F103

het kalm aan

U bemerkt deze eerder desolate Kultuurpagina.en vraagt 
zich daarom af, o f onze geëerde Dienst Kuituur soms 
op apegapen ligt. Hoewel daar niet ontkend wordt, dat 
de Kultuurmolen in januari steeds wat trager draait, 
meldt men ons niettem in een opmerkelijke tentoonstel
ling, tot 3 0  januari te bezichtigen, in (de to iletten  
van) het KK Oefenplein. Daar treft u een rijke co llectie  
19de eeuwse pissijnen (zie foto), afkom stig uit het Muséé 
Proven^ial d'Alengon (Frankrijk). N iet te  missen, dus.



7
OPEN TRIBUNE Vrijzinnigheid?
Stalagtieten

G eachte C attiv l,
Fem ina is s lech ts een kring zoals de anderen. 
De naam Fem ina wijst misschien ln de richting 
van fem inism e, wat uw mening was. Femina 
betekent e c h te r  ook "vrouw", de betekenis die 
ik e r  aan geef. En ik zie n ie t ln waarom een 
sociaal bewuste vrouw slech ter  ls dan de origine
le brave huisvrouw m et de 13 kinderen of slech
te r  is dan een vrouw die openbaar opkomt voor 
de rech ten  van de vrouw, tegen de m achts- 
en sex wel lust van de man.
Volgens mij (geen lid van he t Femina), m aar 
een rationeel wezen m et een theoretisch  en 
praktisch logisch vermogen) ls de p laats van 
de vrouw nog n iet juist op haar punt gezet. 
De visie als zou de vrouw enkel goed zljn voor 
de keuken, kinderwagen en klooster moet verwor
pen worden. De vrouwen m oeten ook niet zoals 
am azones de wereld regeren . Er m oet wel een 
redelijke middenweg gevonden worden waarbij 
men rekening m oet houden m et a llerle i faktoren 
als de fysische en psychische ongelijkheid tussen 
man en vrouw, de gelijkheid onder de mensen, 
negers in een  blank land, blanken bij de negers 
e.d.
Het ls zoals U z ie t een  u ite rs t complex probleem 
dat voorvechtsters (fem inisten) nodig heeft, 
evenals vrouwen (femtnas) als huisvrouwen (ka- 
lootsen,?nvdr.)
Uw aanval op bepaalde gem akkelljk ln opspraak 
gerakende personen ls volgens mij n iet gans 
volgens de regels van de logica. U hebt vla 
deze personen een o nrech tstreekse  aanval op 
Fem ina gedaan. Waarom klaagt U deze vrouwen 
n iet persoonlijk aan?

D it ls dus w eer een a rtikel van Uw reporter 
ln de kringen, die zeer ak tie f  ls in dat millleu 
en e r  best tevreden is, m aar sommige fiscale 
zaken toch anders z ie t dan de gemiddelde aanha
nger van de kringen. Hij wil ook èen com m ercia
lisering (uw betrokken raken) doorvoeren en 
een einde m aken aan de e iltiserlng  (m acht van 
enkele doorw lnterde actlevelingen  m et soms 
8 sterren) van de kringen en hun kapitalen. 
Ik hoop dat U ln tresse  hebt in de kringen. Het 
enige da t Je m oet doen is la ten  blijken dat 
je  ie ts  kan en ak tie f  wil zijn.

F iel M etser

Antwoord
De Fem ina's voelen zich ln het kruis gegrepen. 
Maar in p laa ts  van ze lf de schrljfstok te  kopen 
vinden zij he t b e te r  zich h ier en daar wat 
aan te  ste llen . R esultaat: een rationeel wezen 
schrijft, uit meell] ongetw ijfeld een briefje. 
Beste man, ais alle rationele  wezens m et Ideeen 
als de uwe rondlopen word lk liever stapelgek 
verklaard. Want, zie t U, waar U aanvankelijk 
redelijk u it de hoek kom t veegt U plotseling 
al mijn eerb ied  van ta fe l m et uw zinssnede 
over de fysische (to t daar toe) en psychische 
ongelijkheid tussen man en vrouw. Ik vermoed 
d a t ze daarm ee zelfs bij Fem ina n iet gelukkig 
mee zullen zijn.
Uw betoog v e rtrek t uit de to taa l te  echtvaardl- 
gen stelling dat Fem ina gewoon "vrouw" bete
kent, en da t he t in da t opzicht verkeerd van 
me is in de richting van het fem inism e te  wij
zen. Wel, beste  man, ook h ier m oet ik U teleur
stellen. De paragraaf over Fem ina en feminisme 
was namelijk niet gebouwd op de naam van 
de kring, m aar op he t fe it da t zij (Femina) 
altijd  de eers ten  zljn om zich geviseerd te  
voelen, en zich aan te  komen ste llen  als wij 
het hier op welke m anier dan ook eens hebben 
over het fem inism e. Bovendien m oeten zij dit 
m isverstand dan ee rs t en vooral bij de eigen 
aanhang wegvegen, want was he t niet In een 
van de kandidaat Fem lna-songs da t lk las: "De 
fem lnlstjes van de VUB?"
D erde onlogisch punt in uw "rationeel" p ro test 
is de kritiek  op mijn aanval. Ten e e rs te  ging 
mijn uiteenzetlng  over dat boekje dat we hadden 
gekregen en verwijs lk daar op elk m oment 
duidelijk naar, niet?  Als lk ten  tw eede m eneer 
Lenolr afkam bij middel van zljn Fem lna-song 
(nog steeds uit het boekje), dan Is dat om dat 
Ik (en daarin wordt ik m instens door de hele 
redaktie bijgetreden) kotsm lsselljk word van 
d it soort s tuden tlkosite lt. Ten derde Is mijn 
aanval nooit on rech tstreeks, ln één paragraaf 
mag ik dan wel raad  geven aan "bepaalde perso
nen" (namen Fiel?), voor de res t heb Ik het 
alleen m aar over Fem ina en d it is dus geenszins 
een slag onder de gordel, m aar een  wind ln 
het gezicht.
Als Fem ina zich mlsbegrepen voelt m oeten 
zij ln de toekom st he t kwaad m aar voorkomen. 
T enslotte sch rijf lk zo'n a rtik el n iet voor de 
lol van het afbreken, he t bevat mijns Inziens 
duidelijk aanw ijsbare en zinnige a lternatieven  
(zie verbetering  van schoonheidsfoutjes aan 
het bewuste boekje). En als u zich nu mlsbegre
pen voelt m oet u m aar aan mijn lijfspreuk 
denken: "H et Is b e te r  door Idioten miskend 
te  worden dan door hen vereerd  te  worden."

IL CATTIVI

De vraag "Wat ls vrijzinnigheid?" ls een karakte
ristiek  verschijnsel van de moderne tijd. Haar 
w etenschappen worden zowat de enige voorwerpen 
van bezinning. En bezinning is n iets anders 
dan de moed de waarheid om trent eigen vooron
derstellingen en doelstellingen te  maken tot 
eigen vraag. Bezinning over vrijzinnigheid Is 
dus hoe dan ook nodig.

Er zljn een v ijftal types van vrijzinnigen: radlkale 
m ilitan ten , realistische organisatoren, bouwers 
van een onkerkelijke kuituur, de m aatschappljver- 
nleuwers en de narcistische individualisten (de 
indiferenten). Deze indeling komt van Leo Apos
tel, professor aan de RUG. Misschien geeft 
deze opsomming een omschrijving over vrijzinnig
heid weer. Maar ln fe ite  b estaa t deze term  
niet. H et is een flk tie . Ik vind ook dat zich 
dan niemand als spreekbuis van de vrijzinnigheid 
mag op werpen. Toch gebeurt dit door enkele 
geïnstitu tionaliseerde organisaties die beweren 
de vrijzinnigheid in pacht te  hebben. Dit ls 
m egalomanie, geen vrijzinnigheid, wel louter 
be tu tteling . De principes van " d e " ; vrijzinnigheid 
kunnen onmogelijk in zulke verenigen gekultiveerd 
worden. Ik denk dat Je van de zelfwerkzaam heid 
(een term  die komt van Johann Tetens e,. Ernest 
Platner) m oet vertrekken. Ieder van ons moet 
zljn eigen fle ts  ln elkaar knutselen (werken 
aan een innerlijke bron) en zijn eigen weg kiezen 
om deze fie ts  uit te  tes ten  (en onderweg even
tueel van wiel veranderen).

Is d it niet het principe van vrijzinnigheid? Het 
is het principe voor mijn vrijzinnigheid en het 
zoeken naar een zelf gefundeerd weten. Je  
"moet" Je leven zelfbewust lnrichten. De huidige 
samenleving heeft de neiging zich te  laten 
constitueren  door leidinggevende horlogemakers, 
die in de naam van God o f van Vrijzinnigheid 
(als het beestje  m aar een naam heeft) ons de 
"waarheid" willen aanpraten. Ze willen terug 
naar de moraal van het kuddedier. Als Je Jezelf 
vrijzinnig wil noemen m oet Je naar een persoon
lijke moraal streven. Waar persoonlijke en indivi
duele waarden het belangrijkst worden gevonden, 
is de m acht van de m etafysische stelsels, gods-

16 decem ber 1985, net voor het einde van het 
jaa r  kwam het VUB-algaar saam om te  bezinnen 
over de volgende punten :

-H et bekronen van de dopen 
-De nieuwe sta tu ten
-H et adequaat verdrijven van he t NSV, indlen 
het weer zou toeslaan 
-Over de films

A llereerst werd de opening gehouden door de 
voorzitte r die m oeite had om enige structuur 
te  krijgen in de romm elige massa die het prea- 
sisconvent voorstelt. Hij wist ze toch zoet 
te  krijgen bij de uitreiking van enige vaten 
bier, die de "smaakvolste" dopen of de "verdien
stelijken" te  bekronen. Alzo kreeg PK (polytech-, 
nische kring voor degene die het nog steeds 
n iet zou weten) I vat bier van een iets  hogere 
gisting dan pils, voor de WK 1 vat Pils en 
voor de Kine 1 vat Pils en 1 vat van dat ander 
brouwsel. Groot Jo lijt.

Alsof het BSG nog niet genoeg Sinterklaas of 
K erstm an gespeeld had werden e r  nog 8 vaten 
te r  beschikking gesteld voor de Massa TD die 
doorging de donderdag voor de afgelopen w tnter- 
vakantie.

Tot zover het goede humeur van iedereen. 
De sfeer werd verpest door de aankondiging 
van de m lnim um statuten, waarvan we U een 
resum é van geven. Het tum ult was ech ter 
te  groot om e r een serieuze discutle over te  
hebben, de inform atie was nog niet goed begre
pen door sommigen en een discutle voeren aan 
de hand van m isverstanden leek toch zinloos. 
U it het heen en weer geroep konden we toch 
enige geluiden z iften  zoals : " Met de huidige 
regeling kan nog steeds "gepoterd" worden....Hoe 
kom t he t dat politieke kringen hun achterban 
n iet hoeven te  bewijzen....."
Waarom nu die m lnim um statuten, *achteraf kregen 
we de Inform atie van een BSG m edewerker, 
hij vertrouw de ons toe dat de de toenam e van 
het aantal kringen enkel nadelig zou werken, 
hoe m eer kleine kringen hoe duurder het uitvalt 
m et de subsidies. Ten tweede was e r  een nood 
om de mogelijkheid weg te  werken een kring 
op te  rich ten  m et enkele personen die e r  wat 
geld zouden aan verdienen welk ze enkel zouden 
benutten  voor persoonlijke doeleinden. Men 
kan het zien als een soort ratlonallseringsbeleld. 
H ier kan men wel eens afvragen of de kleinere 
studentenkringen hier wel baat bij hebben...

dienst en Ideologie gering. Toch wil ik niet 
ontkennen dat we buitengewoon afhankelijke 
wezens van de huidige moraal, waarden, van 
de gro te  strom ingen in het denken zijn. Misschien 
is dit de reden waarom ik mijn stelling nog 
eens wil toelichten.

God, beware me, voor de "Vrijzinnige Koepel" 
boven mijn hoofd. Ik voel m eer voor een arbel- 
dersvrijzinnigheld, zoals die ln de 19de eeuw 
bestond, m aar dan een nog niet georganiseerde 
arbeldersvrljzinnlgheld. In d iezelfde vorige eeuw 
liggen ook de kiemen voor de ech te  voorlopers 
van de burgerlijke "Vrijzinnige Koepel", nl. 
Llbre P ensée~ en  de Vrijm etselarij; dat waren 
toch em anaties van een burgerlijk verenigingsle
ven, die op de koop toe het dan nog nodig 
vonden een aantal plechtigheden, haast rituelen, 
te  m oeten invoeren.? Socialisten en liberalen 
zijn toen scheep gegaan ln één en dezelfde 
organisatie - wat z'n voor- en nadelen heeft 
- zodat ook socialisten m eew erkten aan de 
verburgelijklng van de georganiseerde vrijzinnig
heid. Deze evolutie is natuurlijk veel complexer 
dan hierboven in enkele zinnen wordt uiteen 
gezet. Maar wat ls men nu m et die geïnstitutio
naliseerde humanistische verenigingen? Hoeveel 
arbeiders zljn e r  lid van zo'n organisatie of 
was dit echt bedoeld als een clubje voor e lltaris- 
ten. (De vrijm etselarij bedoel lk). Institutionalise
ring heeft een narcotizerende Invloed, werkt 
verengend; het Humanistisch Verbond lijdt aan 
arrogante  borstkanker. Wie vindt e r  nu een 
organisatie aantrekkelijk die geen moer geeft 
om wat er zich rondom haar afspeelt?
Kiezen tussen de georganiseerde vrijzinnigheid 
en de kerk komt in fe ite  neer op een keuze 
tussen twee ernstige  kwalen, tussen tw ee confor
m istische levensbeschouwingen.

GDD

Het hoofdstuk Vrijzinnigheid is hierm ee nog 
niet afgelopen. In een volgend nummer meer.

Met de m lnim um statuten ach ter de rug, het 
volgende punt :
-De films
Voor de res t van het academ iejaar zal er voor 
de gemiddelde kring de mogelijk geboden worden 
om nog slechts 1 film te  program eren. Uitzon
dering hierop maken Femina, Limburgla, Vujo, 
H istoria, Perskring die door heirkracht niet 
ln s ta a t waren hun aantal films te  spelen in 
het "voorjaar". WK, Antverpia, Campina worden 
voor de rest van het academ iejaar geschorst 
om nog films te  draaien, om dat zij Inbreuk 
pleegden op de fllm reglem enten, nl. het huren 
van de zaal om een film te  geven. Om volgend 
jaar aanspraak te  maken op een film, zal de 
aanwezigheid van een Preasidlumlid vereist 
zljn op het eers t preasisconvent ln septem ber, 
om de filmlotlng bij te  wonen.

De tapcursussen waren het volgende Item, nog
maals iedere kring moet over personen beschikken 
die deze cursus gevolgd hebben om een TD 
in de BSG-zaal te  houden. Voor regionale krin
gen 2 personen, voor F acu lta ire  3 en voor andere 
kringen 2 personen.

Het volgende punt was nogmaals het NSV, waar
bij een MLB m ilitan te opriep to t een soort 
gewapende verzet : m et spuitbussen met blauwe 
verf de rechtse  rakkers van de campus spuiten. 
Er zou dan een soort sirene loeien die ieder 
zou oproepen aan deze ac tie  deel te  nemen. 
Deze m ethode kende geen of m atig succes. 
Het kwam weer to t een over en weer geroep. 
De v oorzitte r sloot dit punt a f  en oordeelde 
dat dit enkel geweld zou oproepen welk ten 
aller tijden zou m oeten vermeden worden. 
Massaal geweldloos pro test zou de eninge over
tuigingskracht m oeten zijn om het NSV van 
de campus te  houden, niet spectaculair mis
schien, m aar het m eest adequate volgens ons.

Volgend punt was de viering van het 130 jarig 
bestaan van het BSG. Het voorheen aangekon- 
digde optreden van TC -m atlc kan helaas niet 
doorgaan. In de plaats hiervan word een bier
feest ingericht m et een heus Duits Jodelorkest. 
Dit zal doorgaan ln de PK -zaal. Hierbij zal 
iedere kring de mogelijkheid geboden worden 
een kraam uit te  baten en een versnapering 
aan te  bieden tegen zelf te  bepalen prijs, de 
opbrengst is natuurlijk voor de kring ln kwestie.

De vergadering werd afgesloten met een rond
vraag die weereens chaotische toestanden m et 
zich m eebracht... Robert P.

gk100
Jette

M eer en m eer studenten van geneeskunde geven 
met een groeiende hevigheid uiting aan hun 
verlangen hun opleiding volgens m eer volledig 
menswaardige lijnen te  zien ontwikkelen; Een 
van de voornaam ste problemen waarmee de 
geneeskunde te  kampen heeft, liggen in het 
feit dat e r  een to taa l gemis heerst zowel bij 
het akadem isch- als studenten-korps van een 
to taa l mensbeeld o f wat men een humanistische 
opvatting van de mens kan noemen. Enkele 
studenten hebben het m otto  van de vub ernstig 
genomen en hebben hun eigen opleiding onderwor
pen aan he t Vrije Onderzoek. Ik wil hier tussen 
haakjes wel zeggen dat het huidig akademisch 
personeel liever onvrije en gedweëe studenten 
onderwijst dan volwassenen die hun uitspraken 
en m eestal dogm atische visies ln vraag stellen. 
Een aantal studenten zljn het ook moe dat 
ln onze moeilijke crisistijden de professoren 
de studenten nog m eer aansporen to t  com petitie , 
egocentrism e, apathie, cultuurnihllism e en min
achting voor de marginalen en andersdenken
den. De studenten ln de geneeskunde krijgen 
m eer en m eer het perverse Ideaalbeeld opge
drongen dat bestaat uit een neurotisch gedrag 
dat bereid is de mooiste Jaren van het leven 
op te  offeren  op het a lta a r  van een zinloze 
com petitie . Men zal zelden onthullen dat er 
maar weinig winnaars zljn ln da t spelletje en 
veel verliezers, mensen die hun ganse leven 
lang m aar huisarts zullen zljn en de speciali
sa tie  aan hun neus zagen voorbijgaan. Zo'n 
beeld van de geneeskundige opleiding nemen 
een aantal studenten niet meer; Ze wensen 
c o n tac t m et hun m edestudenten en de mogelijk
heid m eer onder elkaar hun problemen te  be
spreken. Ze wensen ook m eer co n tac t met 
het onderwijzend personeel, ze willen weten 
wie ze als mens zijn, wat hun ldealqn zljn. 
De vervreemding wordt g ro te r en g ro ter op 
d it vlak, we denken da t dit bewust wordt onder
houden, m acht vraagt naar anonim iteit. Zelden 
hebben studenten de kans om de cursussen te  
evalueren en vele onderw ijzers leven in de 
zalige Illusie dat ze goed onderrichten, terw ijl 
h e t moed zou vergen om positieve feedback 
te  vragen van de studenten over hun lessen. 
Zo blijft het onderwijsniveau soms hopeloos 
ach te rhaa lt. We wensen ook m eer contact 
m et de unlversltelt als geheel, wat zijn feitelijk 
haar doelstellingen o f heeft ze e r  nog feitelijk  
? De universiteit heeft in onze tijd  haar 
zinvolheid grotendeels verloren en doet hele
maal geen moeite om terug opnieuw aan haar 
studenten een volwaardig project te  geven. 
Aangezien de top geen volwaardig mensbeeld 
kan bieden, ts de basis verplicht e r  ze lf een 
te  vormen. We hebben na de lektuur van het 
boek van Mlller ge trach t een project te  schetsen 
dat als basis kan dienen om een m en ta lite itsver
andering te  ontketenen ln de geneeskunde. 
(Mlller. De to ta le  mens als middelpunt van 
de gezondheidszorg. De Toorts)

Het voornaam ste probleem In onze m aatschap
pij is he t integreren van onze nieuwe m ateria
listische wetenschap met de hele scala van 
menselijke behoeften - dat kan gaan van simpele 
drang naar genegenheid to t het verwezlljken 
van een pyramlde. Natuurlijk zijn de bekende 
problemen van de ontmenselijking ln de ge
zondheidszorg deel van dit g ro te re  probleem. 
Hoe verzoenen we techniek m et onze andere 
m enselijke behoeften? Elnsteln heeft heel welng 
m oeite om wetenschap en religie, wetenschap 
en kunst m et elkaar te  verzoenen, m aar Ja 
niet elke prof la een  Elnsteln.
Waarom maken wij ons moe om en humanis
tisch m ensbeeld te  Introduceren ln de geneeskun
de. De m eeste  mensen denken da t men hele
maal niets kan doen tegen de ontmenselijking, 
d it wil zeggen da t ze hun menselijkheid niet 
door opzettelijke onspannlngen willen vergroten, 
ze hebben het of ze hebben het n iet. Ook 
denken velen dat niemand belangstelling heeft 
voor zulke problemen. In de geneeskunde ls 
de professionele Intersesse voor de harde feiten, 
voor concurrenten, voor de doelm atige produktie 
van resu lta ten  zo duidelijk eenzijdig aanwezig, 
dat de gemiddelde a rts  gelooft dat e r  niemand 
anders belangstelt ln bijvoorbeeld een humanis
tisch mensbeeld. WIJ hopen ooit een geneeskunde 
te  kennen die niet alleen lngaat op het lichaam 
van de patlen t, m aar ook op zljn gevoelens, 
zljn wil, zljn verbeelding, zljn c rea tiv ite it, 
zljn strevingen, zljn waarden, zljn vermogens 
om eth ische keuzen te  maken - kortom  , een 
geneeskunde die een antwoord h eeft op het 
HELE MENSELIJKE LEVEN VAN DEGEEN DIE 
PATIËNT IS. WIJ willen helem aal geen kritiek 
leveren op de huidige geneeskunde, want we 
zijn overtu ig t dat ach te r de technische fa?ade 
een warm m ensenhart schuilt.

We willen nu enkele kleine voorstellen aanhalen 
die als bouwstenen kunnen dienen om een m enta
liteitsverandering ln de facu lte it ge ineeskunde 
kunnen teweegbrengen.

Lees verder P. 8
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'NSV nooit aan de VUB'. Een standpunt verdedigd 
door zowel de Raad van Beheer, de Sociale 
Raad, he t Praesensconvent, Studiekring Vrij 
Onderzoek, De Moeial, he t LVSV, de VUJO, 
MLB, ALS, KP-JO. SJW.
Een korrekt standpunt, want he t gaat hier om 
een neo-nazistische organisatie.
Het NSV ls fascistisch. Dit blijkt uit volgend 
cltaa t:"D e essentie  van het volk Ugt ln het 
ras, ln ons geval het Noordras...Om  het voortbe
staan van onze kuituur en ons volk als organische 
eenheid te  verzekeren, kom t he t e r  op aan 
het ras zuiver te  houden." (Signaal, april-m el 
'81). Zulke theorieën hebben gedurende WO
II geleid to t de uitroeiing van 6 m iljoen joden.
Het NSV ls ook racistisch . Dat he t n iet enkel 
bij woorden b lijft, kan blijken uit volgend voor
val. In augustus '84 h ee ft Luc Onbekent (NSV 
en VMO-lld) te  St-N Iklaas een m arokaan neerge
stoken omwille van zljn huidskleur.
Het NSV ls niet vies van te rreu r. We laten  
het NSV zelf aan hee t woord: "D em ocratie 
ls voor ons Inderdaad een moeilijk punt. Op 
het huidige moment vinden we het de minst 
s lechte staatsvorm ". Hun doel ls door gebruik 
te  maken van de huidige dem ocratische middelen 
(maken van propaganda, houden van m eetings,...) 
mensen te  organiseren op basis van leugens 
(wanneer men hun blad 'K raaiepoo t' leest denkt 
men te  doen te  hebben m et een Vlaamsgezinde 
studentikoze organisatie) en ze te  vormen to t 
fascisten om zo de dem ocratische studentenbew e
ging de mond te  snoeren. Enkele s taa ltje s  hier
van:
-Verleden jaar staak ten  de RU G-studenten tegen 
de plaatsing van de kem rak e tten . Het staklngspi- 
ket werd aangevallen door he t NSV en hierbij 
raakten  studenten  gewond.
-De lokalen van de ASR (Algemene S tudentenraad 
Leuven) werden b ezet door h e t NSV om dat 
de ASR weigerde het NSV te  erkennen, (de 
ASR ls plus minus het equivalent van het BSG 
hier) •
Ook aan de VUB m aakt het NSV gebruik van 
geweid. Dit werd nog eens duidelijk op 5 decem 
ber, toen verschillende NSV-ers gewapend waren 
m et m atrakken en boksijzers. Studenten die 
pro testeerden  tegen  de pro-apartheidhouding 
van het NSV werden angevallen.
Het ls n iet voldoende om zo'n organisatie  bela
chelijk te  m aken o f dood te  zwijgen, men m oet 
ze e ffe k tle f  verjagen. D it houd ln: b e le tten  
dat ze propaganda maken, m eetings verhinderen, 
affiches afscheuren enz. Dit gaat niet gebeuren 
zonder slag o f stoo t.
Daarom zijn we he t dan ook n iet eens met 
de m otie van de SoR die s te l t  da t organisaties 
die oproepen to t o f meedoen aan geweld ge
schorst worden.

Deze m otie laa t ons n iet toe  om h e t NSV effek- 
tie f  te  verjagen. H et geweld gebruikt door 
het NSV (m atrakken en boksijzers) wordt op 
gelijke voet geste ld  m et he t geweld van 
VUB-studenten, die zich m oeten verdedigen. 
In he t vervolg m oet men zich in elkaar laten  
klopp*L -Een provokatle van het NSV kan vol
staan  om die organisaties, die zich e ffek tie f  
verze tten , t e  verbieden. Een beslissing die zal 
toegejulgd worden door he t NSV.
Het standpunt van de rek to r om geen rijkswacht 
op de kampus te  roepen ondersteunen we wel. 
De ervaring lee rt ons da t de rijkswacht nooit 
de kant k iest van de an ti-fasc isten . Zo was 

/e r  in Lommel een verboden SS-herdenking, waar
tegen werd betoogd door zo'n 500-tal an tl-fascis
ten . Het was de an tl-fasc lstische  betoging die 
werd aangevallen door de rijkswacht.
Daarom roepen wij de studenten  op to t MAS
SAAL en RADIKAAL VERZET tegen het NSV.

MLB

Qpgeletü!
Iedereen, die iets  kwijt wil, 
iets zoekt of iets  gevonden 
heeft, kan bij ons terecht 
voor een zoekertje. Het volstaat 
om al de nodige gegevens 
binnen te brengen op het 
M oeiallokaal in gebouw Y'.

G K 100 Jette
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Om to t een geneeskunde die zowel technisch 
als m enselijk relevant ls te  komen, mogen we 
de geneeskunde als Instelling niet loskoppelen 
van haar Individuele beoefenaars; ln onze tijd 
h eeft men de gewoonte de mens ln dienst te  
ste llen  van de instelling en n iet zoals het zou 
m oeten he t om gekeerd. A lterna tieve  vormen 
van geneeskunde w aar m eer en m eer artseh  
bij gebrek aan pa tien ten  zich toe  wenden, vormen 
geen goed fundam ent voor een  m en ta lite itsveran 
dering doch goede praktische toepassingen ln

Vrij Onderzoek

Voor al uw drukwerk, 1 adres : Studiekring 
Vrij Onderzoek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel,
Vraag vrijblijvend een p rijsofferte . Snelle service 
m et de glim lach, to t 0,5 per exem plaar.

VO

/ZkKÈRéi
Op de laa ts te  TD in J e t te  (voor 17 december) 
ls e r  een leren en een damesjas gevonden. Denkt 
U da t U in aanmerking komt om deze kostbaar
heden terug te  vorderen, ga dan naar Jan Mar- 
cellis ln het kinderdagverblijf van Je tte .  Of 
U tele fo n eert op het volgende nummer 478 
48 51. U verm eldt dan alle gegevens.

EXTENDED FUNCTIONS 
HP-41C/CV: 2000fr. 
bij: P e te r  Langenakeiis 

02/358 24 24

bepaalde situaties. Z iehier een lijstje van bouw
stenen

-1. Inzicht In de opbouw van de persoonlijkheid 
van de mens.

-2. be te re  inzichten ln begrippen zoals

tijd  en evolutie.
-3. een dieper Inzicht ln de re la tie  tussen 

de objectieve en de subjectieve ziekte.
-4. een verruimd Inzicht ln de aard  van pijn.
-5. Een b e te r  kijk op de rol van de a rts .

Dit ls nog niet gedaan, volgend nummer worden 
de stellingen uitgew erkt. TJoek-Tjak.

Play-back-show

Op 26 en 27 m aart wordt e r  weer gehijgd en 
gepuft tijdens de 4* 24-urenIoop. Ter gelegenheid 
van deze m anifesta tie  wordt er dit maal ook 
een play-back-show georganiseerd. Wie wil m ee
doen kan zich nog to t 21 m aart Inschrijven 
op de Sportdienst in gebouw Y o f in de Hilobar, 
gebouw L (1ste verdieping).
Voor de inschrijving volstaat het Je naam of 
de namen van de deelnem ers, adres, telefoon
nummer op een papiertje te  ze tten  en het op 
één van de bovenvermelde plaatsen te  gaan 
afleveren. Het is ook* nuttig  indlen Je verm eldt 
welk nummer JIJ o f Je groep wilt playbacken.

ztaÊiiia

DE MOEIAL WENST AL ZIJN LEZERS EEN 

VOORSPOEDIG 1986 TOE

The Draughtsm an's C o n ttrac t ls een  film van 
P e te r  Greenway uit 1982.
De film  handelt over een tekenaar die ln de 
17e eeuw werkzaam was. Zljn voornaam ste 
bezigheid was de weelde en de rijkdom van 
de rijken uit die tijd  op papier weer te  geven. 
Tijdens de zomer van 1649 sluit he t hoofdperso
nage een con trac t af om een huls en tuin van 
een welstellende fam ilie te  tekenenen. AI 
gauw wordt hij persoonlijk betrokken bij de 
huishoudelijke intriges van de fam ilie. U m erkt 
h e t al, de film Is een weergave van de rela ties 
tussen de Individuen uit de bourgolsle van die 
dagen. Een mooi gefilm de prent die aan te  
raden ls.

The Draughtm an's co n trac t, donderdag 16 Janu
ari 1986 te  20 uur, QB
U vriendelijk aangeboden door studiekring Vrij 
Onderzoek, voor de gebruikelijke tarieven. 
(Nieuwe Leden G ratis !!)

(medegedeeld)

Gewetensbezw aarde zoekt CHAUFFEUR om 
TEGEN BETALING tussen (omstreken) GENT-VUB 
(campus Oefenplein) mee te  rijden (minimum 
2x H/T per week).
K ontakteer Paul WYLl.EMAN :641 27 44 (0p 
MA, Dl of DO tussen 9-17 uur).

DE RECTOR OOK

Moeial
Samenwerkend met V0, BSG en 
de D ienst K uituur. 
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