
B URE AUKR ATIE
Bureaukratie is een maatschap
pelijke kwaal waar we allemaal 
mee te maken hebben. Het lijkt 
niet mogelijk een organisatie van 
enig formaat te laten funktioneren 
zonder. Ook ons aller V.U.B. lijkt 
getroffen door dit reeds zeer oude 
virus. Enkele voorbeelden waar
mee de Brusselse student (en dan 
vooral de campusbewoner) da

gelijks in aanraking komt zijn de 
telefoonmiserie en het verlich- 
tingsprobleem op de campus. 
Over het probleem met de open
bare telefoons (dat ondertussen al 
8 (acht!) jaar aansleept) kan je een 
artikel lezen op blz. 6.
De campusverlichting is een ander 
paar mouwen. De palen staan er 
nu, de lampen geven een mooi

oranje licht, geen probleem dus. 
Behalve....
Men is er in geslaagd om na maan
den studiewerk en zorgvuldige 
berekeningen (het nieuwe model 
lamp moet een technisch hoog
standje zijn) één van de donkerste 
paadjes op de campus, waar 
verlichting dus het hardst nodig is, 

vervolgp.2

VdBvrij voor 63 miljoen. Hadden we het geweten, we hadden een 
inzameling kunnen organiseren : "10% meer als je hem niét loslaat".

ZAIRE
België heeft er het handje 
van weg voor schut te 
gaan staan voor de rest 
van de wereld. Warende 
heren politiekers er 
eindelijk in geslaagd de 
Voeren-farce op te lossen 
(of eerder, in de diepvries 
te steken, wat al beter is 
dan de koelkast), zitten 
we met het Zaïre- 
probleem.
Het begon allemaal met 
de Martens-reis naar 
Kinshasa. Om één of 
andere onduidelijke re
den is Martens daar gaan 
aanbieden de Zaïrese 
schuldenlast aan ons land 
te verlichten. Dit schoot 
in Moboetoe’s verkeerde 
keelgat, want die had er 
niet om gevraagd. Het 
incident kwam blijkbaar 
net op tijd, gezien de 
omvang die het nam. 
Waarom, dat is een an
dere vraag.
Zoals bekend heeft de 
Generale heel wat in de 
pap te brokken in Zaïre. 
En gezien de meerder
heid van haar kapitaal 
sinds kort in handen is 
van Franse groepen, zou 
Zaïre mogelijk wel eens 

vervolg p.2
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Vervolg van p. 1 
volledig over het hoofd 
te zien. Ik heb het dan 
over het pad rond de 
zuidkant van het 
voetbalveld, dat wordt 
gebruikt door iedereen 
die van de omgeving van 
gebouw  Y (D ienst 
Kuituur, KK, Obillyx, 
...)  naar het station 
Etterbeek (of beter : de 
Confrater, de Prof,...) 
gaat. Dit pad wordt langs

Bureaukratie
de éne kant begrensd 
door de berm, die rond 
het hele voetbalveld ligt, 
en aan de andere zijde 
door een heuvel, die vrij 
dicht begroeid is. De 
om geving staat in 
sommige kringen bekend 
als de “exhibitionis- 
tenplek”. Duidelijk dus 
de eerste plaats waar een 
normale campusgebrui- 
ker verlichting zou plaat
sen. Blijkbaar ook een

duidelijk voorbeeld van 
het falen van de 
beslissingenstruktuur op 
de V.U.B. Er zou heel 
wat werk (en kosten) 
uitgespaard zijn geweest, 
als de ‘overheden’ even 
de tijd hadden genomen 
om een inspraakronde te 
voorzien. Dat betekent 
natuurlijk iéts minder 
macht voor bepaalde 
personen.

Teo

-zaïre-
Vervolg van p .l
liever betere betrekkingen met 
Frankrijk kunnen nastreven. Ten koste 
van België. (Het investeringsklimaat 
is echter zodanig slecht -door de onzek
ere situatie- dat veel nieuwe investerin
gen de eerste tijd niet moeten verwacht 
worden.) Eén mogelijke reden.
Twee : Moboetoe is niet meer van de 
jongste, en binnen zijn eenheidspartij 
(M.P.R.) i? een nieuwe generatie aan 
het opkomen die de koloniale tijd niet 
meer heeft meegemaakt, en dus geen 
emotionele banden meer heeft met ons 
land. Moboetoe kan deze jonge turken 
(vandaar een bemiddelingspoging van 
de Marokkaanse koning, natuurlijk !) 
de wind uit de zeilen halen, door zelf 
strikter op te treden tegen de voor
malige kolonisator.
Een derde mogelijke reden is de er
barmelijke economische toestand 
waarin het land verkeert. Op dat gebied 
zou de rel met België een dubbele 
opbrengst hebben. Aan de éne kant, als 
het Zaïre lukt een grotere schuld- 
herschikking/vermindering te krijgen, 
staat het ook sterker in zijn onderhan- 
delingen met andere schuldeisers, 
zoals het Internationaal Monetair 
Fonds. Aan de andere kant veroorzaakt 
de economische malaise sociale on
rust, zodat een gemeenschappelijke 
buitenlandse vijand annex zondebok 
goed van pas komt.

Studentenprotest
Een voorbeeld van sociale onrust is het 
massale protest van de studenten in 
Kinshasa. Zij protesteren tegen de 
erbarmelijke toestand van het Kinsha-

sase (Kinshasese ? Kinshasaanse ? Kin- 
shasaer ?) openbaar vervoer. Dit is na
melijk in erbarmelijke staat. Voor zo’n 
4 miljoen inwoners zijn er niet minder 
dan 100 (honderd) bussen. Resultaat: 
de gemiddelde werknemer doet er on
geveer een uur over om op z ’n werk te 
geraken. Komt er bij dat de tarieven 
onlangs zijn verdubbeld. Deze proble
men resulteerden enkele weken terug in 
ernstige botsingen tussen de studenten 
en het leger. Het begon toen studenten 
ruiten van bussen ingooiden, bussen 
kaapten om zelf openbaar vervoer te 
spelen (maar dan gratis, natuurlijk), en 
zelfs een aantal bussen in brand staken. 
Het leger is dan in aktie gekomen en 
heeft met scherp geschoten op de pro
testerende studenten. Resultaat: enkele 
doden en verschillende gewonden bij de 
studenten.
Ook verleden week zijn er weer enkele 
honderden studenten op straat gekomen 
om te protesteren tegen dezelfde mis
toestanden. Laatste stap is het sluiten 
van de universiteiten en hogescholen in 
Kinshasa door de overheid.
Afwachten wat het wordt. Ook in 
België is nog niet zo lang geleden een 
regering moeten aftreden na massaal 
studentenprotest (nietwaar mijnheer 
VdB ?). De situatie is natuurlijk niet te 
vergelijken, maar hoop doet leven. Dit 
studentenprotest kan een begin zijn, en 
navolging krijgen onder andere bevolk
ingsgroepen. (Teo)
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Vredesdagen V.U.B.
De 1' maart is in België de Universitaire Vredesdag. 
In het kader van dit gebeuren werden op de VUB de 
koppen bij elkaar gestoken en na enkele aanvallen van 
migraine, was de mensenketting geboren. In 
samenspraak met de ULB werd besloten de zaken 
groots aan te pakken. De mensenketting zou gevormd 
worden vanaf het rectoraat van de VUB tot aan 
l ’avenue de l ’université waar de ULB gevestigd is. 
Om deze afstand van een 1200 meters te overbruggen 
zijn ongeveer een 800-tal mensen nodig. Het vormen 
van deze mensenketting is slechts een deel van een 
dag gevuld met aktiviteitenallerhande. Vanaf 12 u 
zouden er op de Campus de la plaine van de ULB 
(naast VUB-campus Oefenplein) reeds verschillende 
attrakties plaatsvinden. Kraampjes met allerlei 
spelletjes, muzikale optredens, eetkraampjes e.d. 
zullen er te vinden zijn. Om 13 u zou dan uiteindelijk 
de mensenketting gevormd worden. Zelfs de 
akademische overheden van de beide universiteiten

hebben hun aktieve medewerking verzekerd. (Het zal 
dan ook niemand hoeven te verwonderen wanneer hij/ 
zij ontdekt dat hij naast zijn examinator heeft 
gestaan.) Om 16 u vindt dan in Aula Qb een groots 
debat over mensenrechten plaats.
‘s Avonds (hoe kan het ook anders) wordt dit 
volledige gebeuren afgesloten met een T.D. in de 
B.S.G.-zaal.
Het doel van de mensenketting is aan te tonen dat de 
taalgemeenschappen in ons land wel goed samen 
kunnen werken en vreedzaam naast elkaar leven. Wij 
roepen dan ook iedereen op om aktief deel te nemen 
aan deze manifestatie en letterlijk de handen uit de 
mouwen te steken.
Er wordt verzamelen geblazen (op 1 maart) om 12ul5 
aan het cafetaria van de V.U.B.
Inlichtingen kunnen verkregen worden op het B.S.G.- 
lokaal tussen 12 en 14 u. Mensen die bereid zijn mee 
te werken aan de organisatie kunnen daar ook terecht.

Moey.

DEBAT 
Mensenrechten zonder grenzen

Het thema van de mensenrechten 
heeft een groeiende plaats 
ingenomen in de internationale 
politiek. De Oost-West relaties 
kennen  nieuw e vreedzam e 
perspectieven dankzij onder meer 
de doorbraak van hel 
mensenrechtenconcept die door 
G orbachov in de S ov je t
maatschappij mogelijk gemaakt 
wordt. In de Derde Wereld stellen 
zich steeds reuzeproblemen, 
wanneer het om mensenrechten 
gaat. Welke mensenrechten?
Hoe relatief zijn deze bgrippen in 
bepaalde culturele omgevingen? 
Welke aktiemogelijkheden biedt 
Amnesty International? 
Antwoorden op deze en andere 
vragen krijgt U op het debat 
“Mensenrechten zonder grenzen”, 
ingericht ter gelegenheid van de 
universele vredesdagen.
Dit alles vindt plaats op woensdag 
1 maart om 16 u in Aula Qb, 
campus Oefenplein.
Het panel aldaar zal bestaan u i t : 
Luc D eliens, vorser VUB, 
internationaal secretaris VAK A

(them a : vredesbew eging, 
m ensenrechten en Europese 
veiligheid), Willy Laes, Amnesty 
International Vlaanderen (hoe 
ageert A.I. voor mensenrechten?), 
Prof. Dethier ( mensenrechten 
versus cu ltuurrela tiv ism e), 
M arijke van H emeldonck, 
E uropees parlem entslid

(m ensenrechten in Noord- 
Zuidkontekst), Prof. Subesma- 
Knol (internationale normen voor 
de bescherm ing van 
mensenrechten). Het geheel wordt 
gemodereerd door Prof. Corijn, 
voorzitter van de Raad van Beheer 
VUB.
Organisatoren : UCOV, AI-VUB, 
VO, HOOS, UPV.
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Amnesty NU !
Het aandeel van Amnes- 
ty International in de 
komende vredesweek is 
het organiseren van een 
over de campus ver
spreide tentoonstelling 
over mensenrechten. Dit 
zal bestaan uit enkele 
affiches (eigen fabrikaat, 
gepatenteerd procédé) 
die d.m.v. slogans enkele 
landen en enkele onder- 
wepen in het licht zullen 
zetten. Uiteraard zijn 
deze affiches ‘opgevro- 
lijkt’ met enige tekenin
gen en foto’s. Heeft er 
iemand nog een goed 
idee hieromtrent, laat 
eens wat horen (en zien 
natuurlijk !). Verder be
helst deze vredesweek 
nog een debat dat 1 maart

gehouden wordt en dat 
handelt over de rela
tiviteit van de universele 
verklaring, gezien de 
mogelijkheid van toepas
sing in de vier wind
streken. Dit debat doen 
we samen met U.C.O.V. 
Onze Amnesty-groep 
V.U.B. roept op om 
aktief deel te nemen aan 
de vredesketting U.L.B.- 
V.U.B. op woensdag 1 
maart om 13u.
Het werk laat ons in deze 
periode niet met rust, 
want op zaterdag 11 
maart houden we een 
campusgroependag, wat 
inhoudt dat afgevaar
digden van elke campus- 
grocp naar de V.U.B. 
komen en daar enige

ervaringen uitwisselen. 
R esultaten die van 
algemeen belang kunnen 
zijn zullen ter uwer oren 
gebracht worden in één 
van de volgende afleve
ringen van dit feuilleton. 
Nog niet uitrusten, want 
hier komt de rest : op 
dinsdag 14 maart gaat er 
een optreden door ten 
voordele van onze groep 
en dit in het KK om 21 
uur. De toegang is er 
gratis maar om toe te 
laten dat mensenrechten 
kunnen verdedigd wor
den (daarvoor is geld 
nodig) verkopen we 
steunkaarten aan 50 fr. 
Waarom we geen toe
gang mogen vragen is 
een organisatorische

vraag. Het optreden 
wordt verzorgd door The 
Skunks en The Slyboots, 
twee fantastische groe
pen die stevige gitaar
rock en ruige jaren-70 
covers brengen. Niet te 
missen dus !! Wie na 
deze aktiviteiten nog 
geen hartaanval gehad 
heeft kan zich zaterdag 
18 maart naar de Al
gemene Ledenvergade
ring begeven, ten minste 
wanneer zij/hij/het lid is 
van Amnesty Vlaanderen 
(witte lidkaart).
De V .U .B .-A .I.-ver
gaderingen gaan door 
elke maandagavond om 
18.30u, Triomflaan 74 
(ergens rechts van den 
Obillyx).

"religieus" fanatisme'
Wat hebben deze met elkaar te 
maken ? Heeft men in Jette nu 
helemaal de grondgedachten van 
onze VUB verloochend ? NEE, dit 
is niet een nieuwe episode in de 
controverse rond de moraal van 
bepaalde leden van de universi
taire gemeenschap. Wat betekent 
het dan wel ? Het is een panel- 
gesprek dat in het kader van de 
traditionele Vredesdagen door 
Studiekring Vrij Onderzoek afde
ling Jette georganiseerd wordt. 
VO en godsdienst, kom nou, die 
twee gaan toch werkelijk niet 
samen ! Ik ben er zeker van dat 
velen deze mening zijn toegedaan. 
De gedachte van vrij onderzoek 
verwerpt echter niet godsdienst op 
zich, maar wel zijn dogmatiek. 
(Let wel, dit is geen verdediging 
van een of andere religie.)
Een vrij onderzoeker zoekt naar de 
waarheid. Ik ben geen filosoof en 
ook die zullen je niet eensgezind 
kunnen zeggen wat de waarheid is,

daarom is dit geen praktische 
definitie. Misschien zou men het 
zo kunnen formuleren dat een 
“aanhanger” van het vrij onder
zoek tracht tot eigen besluiten en 
meningen te komen op basis van 
onafhankelijk onderzoek, d.w.z. 
zonder bevooroordeeld te zijn met 
b.v. geopenbaarde waarheden (zo
als de bijbel of de marxistische 
doctrine). Daarbij heeft hij in 
principe het recht tot gelijk welk 
besluit te komen. Meestal wordt er 
gerefereerd naar de beroemde 
stelling van Poincare (in nagenoeg 
alle VUB publicaties terug te 
vinden), maar die heeft ook een 
aantal schaduwkanten. Mijn 
uitleg is verre van toereikend, 
daarom zou ik willen verwijzen 
naar de dissertatie van Prof. 
Apostel over Vrij Onderzoek.2 
Vrij Onderzoek gaat niet gepaard 
met godsdienst, maar is er dus 
eigenlijk ook geen loodrechte op
ponent van. De christelijke ge

---------------- 4 ----------------

loofsbelijdenissen worden ver
worpen omdat hun volgelingen 
verplicht worden bepaalde stel
lingen zonder meer aan te nemen. 
En hiermee belanden we dan bij 
fanatisme. In deze kontekst leunen 
fanatisme en (religieus) extre
misme sterk bij elkaar aan, we 
bedoelen immers het zich blind 
staren op en blindelings navolgen 
van bepaalde, als enige waarheid 
aangenomen “feiten”.
De bedoeling van het debat is 
nagaan in hoeverre fanatisme 
binnen de verschillende gods
diensten en levensfilosofieën be
staat en ervaren wordt. Ook zullen 
we trachten te bepalen in welke 
mate dit gevolgen heeft voor de 
maatschappij.
Dat het gevolgen heeft behoeft 
geen betoog. In de loop van de 
geschiedenis en nog op dit 
ogenblik werden/worden mensen 
in de naam van god de dood 
ingejaagd. Denk maar aan de
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Moorse “Heilige Oorlog(en)”, de 
kruisvaarten, de Inquisitie en meer 
recent de talrijke (semi)religieuze 
burgeroorlogen. Het Britse “Jewel 
in the C row n” India werd 
verscheurd in Hindoe-India en 
Moslim-Pakistan. Nu moorden er 
Sikh-extremisten voor onafhan
kelijkheid. Er worden ook veel 
conflicten uitgevochten onder het 
mom van religieuze onverdraag
zaamheid. In N oord-Ierland 
hebben katholicisme en protes
tantisme op zich niet echt meer te 
maken met de talrijke aanslagen. 
Godsdienst en politiek zijn er zo 
verwoven dat de grens tussen 
beide enorm vervaagd zoniet on
bestaande is. Of je het gezag van 
de paus aanvaart of niet bepaalt in 
extremis alleen maar door wie je 
opgeblazen wordt, en dan nog. 
Tracht zelf eens een aantal 
voorbeelden te vinden. Wat er mij 
opvalt als ik er zoveel mogelijk 
tracht op te rakelen, is dat bij alle 
conflicten ofwel christenen, meer 
bepaald  katho lieken , ofwel 
m oslim s (ofw el beide) een 
strijdende partij uitmaken. We 
kunnen ons dus afvragen of 
onverdraagzaamheid inherent is 
aan de bijbelse godsdiensten 
(jodendom, christendom, islam). 
Zijn de oosterse godsdiensten 
(boeddhisme, hindoeïsme, ...) 
dan werkelijk zo vredig of 
ontsnapt hun eventuele geweld
dadigheid aan onze aandacht ? 
Voor zover ik me kan herinneren 
werden er in het verre Oosten 
weinig of geen oorlogen uit
gevochten omwille van een 
“godsdienst”.1 (Hierbij willen we 
dan wel het communisme uit
drukkelijk uitsluiten. De marxis
tische leer is/was immers in de 
praktijk atheistisch, zoniet zelfs 
godsvij andelijk gestructureerd.) 
Kenmerkend hiervoor is mis
schien dat het een Hindoe, 
Mahatma Gandhi, was die het 
principe van geweldloos verzet 
(en burgerlijke  ongehoor
zaamheid) zo dramatisch in daden 
omzette. Anderszijds was er

» • •  • VrecLesdaeen V .U B . • •  •

natuurlijk ook Martin Luther 
King. Bovendien predikt het 
nieuwe testament in hoofdzaak 
naastenliefde, vredelievendheid. 
Staat er niet ergens in geschreven 
“Bemin uw vijand” ? Hoe kan het 
dan dat gelovigen, vooral dan 
extremistische, fanatische vromen 
zich in de loop van de eeuwen in 
naam van god schuldig gemaakt 
hebben aan enkele van de grootste 
moordpartijen die onze arme 
aarde ooit gezien heeft ?

Dit artikel wil slechts een sluier 
oplichten van wat er op het debat 
ter sprake zou kunnen komen.

Praktische inlichtingen
Het panelgespek vindt plaats op 
dinsdag 28 februari 1989 in 
auditorium 3 van de faculteit 
geneeskunde te Jette, gebouw A 
(bus 13 vanaf Noord of Belgica). 
Moderator : Prof. H. Dethier 
(VUB). Panelleden: Mr. Van 
Loon, vrijzinnige3, docent leken- 
begeleiding, Jahandas Z.R. Johil, 
faculteit godsdienstvergelijken-

de wetenschappen Antwerpen, 
afdeling Hindoeïsme, Prof. Peo, 
decaan, idem , afdeling 
Boeddhisme, Mevr. F. Houtman, 
idem, afdeling islam, Dr. C. 
Leconte, spreker voor het pro
testantisme, dhr. A. Balinski, 
Inspecteur van de Joods school 
Antwerpen, een vertegenwoor
diger van de katholieke strekking.

(1) Omdat vrijzinnigheid, boed
dhisme en hindoeïsme niet zozeer 
een religie dan wel een levens
filosofie beschrijven, gebruik ik 
steeds aanhalingstekens.
(2) Prof.Dr.Leo Apostel ; Vrij on
derzoek : van negatie naar beves
tiging, van leuze naar beginsel, 
uitgegeven door de OSB, 1962. 
Deze brochure kan ingekeken 
worden bij VO, zowel te Etterbeek 
als te Jette.
(3) Deze optie mag misschien raar 
lijken, maar ook in vrijzinnige 
kringen dreigt een zekere mate van 
fanatisme.

Nicole Pouliart 
V.O. Jette
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Bewonerscommissie

De telefoonmiserie
Iedere campusbewoner pleegt al eens een tele
foontje. Op de dienst huisvesting hangen twee grijze 
dingen in een box waarvan we vermoeden dat het 
publieke telefoons zijn, maar helemaal zeker is dat 
niet. Er is meer reden om aan te nemen dat het 
gokautomaten of geldvreters zijn. 
Nietsvermoedende eerstekanners wagen soms nog 
een schuchtere poging om naar hun lieve ouders te 
bellen, maar anciens lopen met een grote boog om de 
huisvestingstelefoons heen. Ze werken immers bijna 
n o o it!
Dat was ook uw aller BWC opgevallen. Nieuwe 
telefoons waren dan ook het hoofdpunt van de 
agenda. De huisvesting staat daar al jaren volledig 
achter, maar toch zijn er nog steeds geen telefoons. 
De oorzaken daarvan zijn nogal onduidelijk, maar de 
lakse houding van de R.T.T. is er zeker niet vreemd 
aan. Bovendien moeten er ook telefooas komen op

andere plaatsen op de V.U.B. Hiervoor is de 
Technische Dienst bevoegd en die heeft nog steeds 
niet beslist waar die telefooncellen moeten komen. 
De R.T.T. wil echter alle telefooncellen in een keer 
plaatsen, dus blijft het dossier ondertussen maar 
liggen.
De BWC probeert nu via allerlei wegen terug de 
aandacht op dit probleem te vestigen. Het is toch 
onvoorstelbaar dat de studenten soms kilometers 
moeten lopen om te kunnen telefoneren, terwijl elke 
prof een drietal telefoons op zijn bureau heeft staan. 
Wij blijven verder aan de kar duwen en als niets helpt 
ligt de oplossing misschien in een ludieke actie. Zou 
er schot in de zaak komen als we elke uur naar rector 
Loccufier telefoneren ?

Karen Vandenweghe 
B.W.C. Campus oefenplein.

Aan VO Jette en de lokale blad- 
vullers van de Moeial 
Vooraleerst gefeliciteerd met de 
leegheid van jullie eerste num
mers, ik kan me nu best voorstellen 
dat de Moeial zal moeten blijven 
vechten voor zijn bestaan; ware het 
niet beter te vechten tegen de 
overbodigheid ?
In al die overbodigheid maakt de 
bladzijde Jette als intern slagveld 
een nog idiotere indruk.
Moeial 1 : VO Jette pleegt een -al 
dan niet kwaad bedoelde- aanval 
op Ireen Domen, een slag onder de 
gordel.......
Of dit de juiste manier is om

dergelijke problemen op te lossen 
wil ik nog in het midden laten. In 
alle geval, de reacties blijven niet 
uit : de fanclub van Ireen is om
vangrijk (en terecht want ze ziet de 
meeste van haar klanten graag tot 
zeer graag en doet vaak haar 
uiterste best) en het begint hier in 
Jette naar woede te ruiken.
Paniek in de hogere gelederen van 
VO Jette. De kustwacht moet in 
zijn vuurtoren blijven en PaN moet 
met vrouwelijke zachtheid het 
probleem oplossen. Een tweede 
artikel dat schuimt van prachtig 
bochtenwerk en verdacht geslijm 
volgt (een geweigerde klant blijkt 
plots een brutaal telaatkomer ge

worden).
Al bij al een vergeefse poging. 
Nieuwe problemen ivm met 
insinuaties over een slecht wer
kende bureaucratie van de VUB 
persdienst. (Men zegt dat waarheid 
kwetst.) De nog resterende lezers 
van de Moeial blijken gedegou- 
teeerd van het geslijm in het twee
de num m er....
Dus : wat verwacht de lezer in toe
komst : dat de Moeial als uiterste 
middel wordt gebruikt en niet tot 
roddelblad gaat vervallen wanneer 
er een klein probleempje als dit 
rijst.

Potvlieghe Peter 
Jette

KO RT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT

Wachttijden in restaurant DRASTISCH ingekort
In vorige M oeial kondigden we reeds aan dat er een oplossing bestond voor de wachtrijen in het 
restaurant. Op het Oefenplein waren de wachtende rijen op woensdag 15/2 helemaal opgelost. Naar 
verluidt was dit niet te danken aan het opvolgen van de tips uit M oeial 3, m aar wel aan het springen 
van een zg. "pion" (pour les francophones : er was een kortsluiting. Fijn om  weten is dat de hele 
elektrische installatie van het restaurant nog geen twee jaar terug volledig werd nagekeken. Donder
dag 16/2 was de toestand terug normaal.

-----------------------------------------------------------  6 -----------------------------------------------------------



THEATER

ULRIKE, EEN KLASSIEKE 
TRAGEDIE

Dit operaprojekt behandelt, via 
de referentie naar het klassieke 
Griekse drama "Antigone" van 
Sophocles, het nog steeds niet 
opgeloste probleem van de 
morele keuze waarvoor de mens 
staat : doen wat de wet of het 
dagelijks belang (bv. eten) van 
hem eist, of leven naar de regels 
van de "hogere waarden", door 
zoveel verschillende profeten 
gepredikt, als daar zijn : de broe
derschap van mensen, "égalité, 
fraternité, liberté", het nirwana 
bereiken, de hongerigen spijzen, 
dejihad.of... een gestorven famil
ielid begraven, zelfs als men daar
voor gestraft wordt.

Deze pa radox, m eer da n 2.500jaa r 
oud, was ook de onvermijdelijke 
ondergang van Ulrike Meinhof en 
haar groep. Utopiën bereikt men 
trouwens niet in één dag, ook niet 
in een mensenleven.
De media volgen de uitbuiting en 
miserie in de wereld. Zuid-Afrika is 
een dagdagelijks onderwerp én 
discussiepunt. En terrorisme, met 
al zijn verschillende motiveringen, 
bestaat meer dan ooit.

Woe. 1 & vrij. 3 maart - 20u30 
Aula VUB
Kaarten : Stud. 200 - w k  250 - Kassa 350

TENTOONSTELLING CONCERT

NENAD PETROVIC 
“KOSMOGONISCHE 
SCHETSEN"

Het projekt "Kosmogonische schet
sen" is 3 jaar geleden ontstaan. 
Het concept van het projekt 
vloeide voort uit, aan één kant 
een reeks ambientele werken die 
in verband stonden met de directe 
ervaring -
bv. werken die ik op het eiland 
Mallorca heb uitgevoerd:
"24 uur meditatie op de blauwe 
lijn",
het object van de meditatie was 
de lijn tussen water en lucht,
en aan de andere kant mijn theo

retische bezigheid met de mythe 
over het ontstaan van de wereld.
In deze twee gegevens ligt de 
oorsprong van dit projekt dat een 
processueel karakter heeft. Het 
projekt "Kosmogonische schetsen" 
is letterlijk bedoeld als schetsen; 
d.w.z. aantekeningen van mijn 
overpeinzingen over de mythen 
over het ontstaan van de wereld.

Galery & Kultuurkaffee 
Centrale Bibliotheek - VUB
gebouw B&C, niveau 1 
Tentoonstelling tot 28 maart
elke werkdag van 9 to t 21 u en zaterdag 
van 10 tot 16u - Centrale'bibliotheek 

elke werkdag van 11 tot 17 u - Galery'

Org. ism de faculteit Letteren & Wijsbe- 
aeerte. en het Rectoraat VUB

FOUR ONE & ONLY'S 
+ HERR SEELE

De Nederlandse "Four One & Only's" 
zitten al vijf jaar in het vak. Sinds 
hun T.V.-optreden bij VPRO's 
"Jonge Helden" werden zij in eigen 
land wereldberoemd. Paradisoen 
Melkweg liepen vol voor hun con
certen. John Peel lonkte vanuit 
London vooreen BBC studio-sessie. 
De muziek van de Only's roept de 
sfeer op van een slapstick-west
ern. Zelf omschrijven zij hun num
mers als satyrisch swingende psy
chedelische smartlappen. Met de 
Vlaamse hofnar Herr Seele als 
podiumgast probeert de groep nu 
ook het Belgische publiek plat te 
krijgen. Binnenkort te gast in uw 
eigenste Kultuurkaffee.

WABELYLEE

De nieuwe groep rond VUB- 
huismuzikant Geert Vanroelen (ex- 
Employees,het Würm). Gegaran
deerde ambiance!

Do. 23 februari -21 u 
Kultuurkaffee - gratis

MUSICAL

ABSINTHE
Parijs, Henri Toulouse - Lautrec, 
de ambiance rond de 
eeuwwisseling.
Zotheid, sentimentaliteit, ontucht, 
wreedheid, en vooral 
eenzaamheid zijn centrale 
begrippen in Absinthe.

Première: woe. 22 februari - 20u30 
Aula VUB
Kaarten: Stud./ personeel VUB: 200 

CJP: 150 Anderen:300
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de agenda...
Maandag 20/2

+V.R.G.-week: Tentoonstelling 40 jaar 
V.R.G.
+Film R.P.G.C. in Qc 
+Film L.V.S.V.: One Flew over the 
Cuckoo’s Nest, 20 uur Qb 
+Oprichtingsvergadering V.O.B.S.F., 21 uur 
Gebouw K aud.l 

(Vereniging voor het Onderzoek naar en de 
Bevordering van de StudentenFolklore) 
IEDEREEN WELKOM!!!
+Italiaanse filmcyclus V.O.: "Roma"
(F. Fellini) in Qc 

Dinsdag 21/2
+B.S.K. cantus in de B.S.G.-zaal 
+V.R.G. uitnodigingscantus in Bécasse 
+Vliegtuigcantus Solvay 
+D ebat: "De Media en de Zaïre controver
se". Org. Perskring. B402, 18.30 u, 20/40 

Woensdag 22/2
+KEPS-film: Stop Making Sense in Qb om 
20 uur
+Italiaanse Filmcyclus V.O.: "La notte di 
San Lorenzo" (Taviani) in Qc.»

Donderdag 23/2
-(-Academische Zitting 40 jaar V.R.G. + 
Receptie
+Historia film: Blue Velvet in Qc 
+Westem Peanuts TD, B.S.G.-Ranch om 23 
uur
Gratis peanuts, Chevas Regal Whiskey aan 
60 frank
Organisatie P.P.K., inkom 40/60, korting 
indien verkleed 

Vrijdag 24/2
+Bal V.R.G.-Farma 
+Bal Solvay 

Maandag 27/2
+Studentikositeit Nuchter Bekeken, Qc 20 
uur

-elementen van Vrij Onderzoek in de 
V.U.B.-folklore 
-video St.-Verhaegen 
-lezing door Philippe Vandermeer 

+Campina film in Qa: Moonstruck 
Dinsdag 28/2

+Campina Speleologie van 9 tot 16 uur. Tot 
37 personen,-prijs: 540,- 
Inschrijven op Campus kot 246 of in De Prof 
+PPK-film in Qb: Festival van de 
Tekenfilms 

Met o.a. Tom & Jerry, Woody Wood 
pecker, e.a.
+Ontgroeningscantus V.R.G. in de enige 
echte B.S.G.-zaal

+Italiaanse Filmcyclus V.O.: "Miracolo a 
Milano (V. De Sica) in Qc 

Woensdag 1/3
+Ontgroeningscantus P.K. in de B.S.G.-zaal 
uiteraard.
+D ebat: Mensenrechten zonder grenzen 
(V.O., Amnesty International en U.C.O.V.) 

20 u in Qc
+Half-Time TD : Eerste Dok. geneeskunde, 
B.S.G. Jette 

Donderdag 2/3
+Campina-Kineke Baba TD in de B.S.G.- 
zaal
+P.K.-film: Ferris Bueller’s day off, 20 uur 
Qb
+Campina film in Qa: Wallstreet 
+Folklore Kwis door Folklore Academie 20 
uur
Italiaanse Filmcyclus V.O.: "Brutti, Sporchi 
e Cattivi" (E.Scola) in Qc 

Maandag 6/3
+Campina Film in Qa: Cry Freedom 
+Film W.K.: Top Secret in Qb 

Dinsdag 7/3
+VUB-KWIS, om 19u45 in Qa, 
org.:V.S.K.M.
+Film Bockstaelse Maegden: EXCALIBUR 
in Qc
+TD van W.K. in de B.S.G.-zaal 
+Massacantus Folklore Academie 
+L.V.S.V. lustrumviering 25 
Blauwzuur met oud-leden Qb om 20 uur 

Woensdag 8/3
+Industriedag P.K.
+W.K.-TD in de B.S.G.-zaal 
+Kickertomooi van K.B.S. in Obillyx om
20 u. Inschrijven vóór 1/3.

Donderdag 9/3
+Campina film in Qa: Die Hard 
+Historia STELLA NIGHT in de B.S.G.-

zaal
+P.K.-zoektocht 
door Brussel 
+L.V.S.V. debat: 
Schaduwkabinet 
contra regerings 
politiek Guy 
Verhofstadt- 
Louis Tobback 
Qb 20 uur 

Vrijdag 10/3
+Bal W.K. in Le 
Claridge
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De Filmfabriek
Komende weken kunnen jullie 
van de volgende films genieten : 
Blue Velvet (23/2, Historia), 
Moonstruck (27/2, Campina), 
Tekenfilmfestival (28/2, PPK), 
Ferris Bueller’s day off (2/3, 
PK), Wall Street (2/3, Campina), 
Top Secret (6/3, WK), Cry 
Freedom  (6/3, Cam pina), 
Excalibur (7/3, BM), Die Hard 
(9/3, Campina).

De hoofdpersoon in Bleu Velvet 
(van David Lynch, die debuteerde 
met Eraserhead (1976)) vindt een 
mensenoor, en gaat op zoek naar 
de eigenaar ervan. Het is een 
waanzinnige thriller over een 
puber die afdaalt naar de onderste 
lagen van onze maatschappij, in
clusief hoeren, junkies, sado
masochisme, enzovoort. Bijzon
der goed opgebouwde en vertolkte 
film. Zeker een aanrader, maar 
neem wel een extra pamper mee 
als je wat gevoelig bent.
Op 28 februari krijgen we een 
Tekenfilmfestival. We vonden 
het niet opportuun om onze 
opmerkingen rond het lage niveau 
en de debilisering  van de 
maatschapij hieromtrent op deze 
bladzijden te luchten.
Anarchisme en verzet tegen de

m aatschappelijke strukturen 
vieren hoogtij in Ferris Bueller’s 
day off. Onze Ferris neemt af en 
toe een baaldag, en pleegt 
daarvoor de onwaarschijnlijkste 
truken. We hebben al slechtere 
films in het genre gezien. (Van 
dezelfde regisseur kan je één van 
de komende weken trouwens ook 
The Breakfast Club zien.)
De auteurs van Top Secret laten 
de DDR, ter gelegenheid van een 
internationaal muziekfestival, de 
Derde Wereldoorlog beginnen. 
Dit aan de hand van een geheim 
wapen dat door een ontvoerde 
Amerikaanse professor is ont
wikkeld. Eén van de deelnemers 
aan het festival, een bekend 
Amerikaans rockzanger, wordt 
verzetsstrijder en bevrijdt de prof. 
Ik zie Michael Jackson al bezig. 
Het gaat hier natuurlijk om een 
parodie, die toch het Koude- 
Oorlogs-vijandbeeld nog maar 
eens bevestigt. Het is een aaneen
schakeling van grappen en rare 
situaties, en deze zijn niet allemaal 
van dezelfde kwaliteit. Vrij 
oppervlakkige film.
Le Morte d’ Arthur van Thomas 
M alory was de basis voor 
Excalibur van John Boorman. 
Excalibur is het zwaard dat Arthur 
uit de steen trekt, en zo dus Koning

wordt. Voor de liefhebbers van 
mythen en sagen, maar ook u en ik. 
(De echte liefhebbers kan ik het 
boek ‘Arthur, once and future 
King’ van Terence H. White 
aanraden.)
Tot slot nog een waarschuwing. 
Opgepast! Campina is een offen
sief gestart! Over een periode van 
een kleine twee weken plannen 
onze jongens uit de Kempen niet 
minder dan 4 films. Start op 27/2 
met Moonstruck, een Love-Story 
uit het Siciliaanse deel van 
Brooklyn, met Cher in de 
hoofdrol. In Wall Street (2/3) 
doen de Amerikanen de Generale- 
story nog eens lichtjes over. 
Michael Douglas speelt De 
Benedetti. Cry Freedom (6/3) is 
het levensverhaal van Steve Biko, 
ANC-verzetsstrijder die net niet 
belangrijk genoeg was om niet 
vermoord te worden. Prachtige 
film, overigens. Als laatste in de 
reeks zullen we Die Hard kunnen 
bew onderen, m et Briice 
'Moonlighting' Willis, die als 
enige persoon in een heel 
flatgebouw is kunnen ontsnappen 
aan een bende gijzelaars. Hij 
neemt de nobele taak op zich de 
arme gegijzelden te bevrijden, en 
de bandieten te verslaan.

Teo.

Naar het buitenland na je licenties
Indien je die mogelijkheid overweegt, doe je er best aan na te gaan of je niet in aanmerking komt voor één of 
andere beurs om een deel of het geheel van je kosten te dekken.
De formaliteiten voor het aanvragen van een beurs kunnen zeer veel tijd in beslag nemen (kan tot 1 jaar duren). 
Begin er dus op tijd mee, en neem reeds in het voorlaatste studiejaar kontakt op met de DIENST VOOR 
STUDIEADVIES, waar je alle informatie kunt nakijken inzake postgraduate opleidingen, stages, navorsingen 
en beurzen. Je vindt er ook informatie inzake wetenschappelijke prijzen ter bekroning van licentiaats- en 
doktoraatsverhandelingen.
Een gedetailleerd overzicht van al deze mogelijkheden vind je ook in de “Gids voor Beurzen en Prijzen”, 
uitgegeven door de Dienst Studieadvies (studentenprijs : 210 fr.).
Wens je  tijdens het akademiejaar 1990-1991 een Master’s degree te behalen in de U.S.A., dan doe je er goed 
aan op maandag 20 maart 1989 aanwezig te zijn op de informatievergadering over “Beurzen voor studie en 
navorsing in de U.S. A.” Deze vindt plaats om 20 u. in auditorium 4G113. Spreker: Mrs. Margaret Nicholson, 
Academic Counselor, Commision for Educational Exchange.



Twee pensen en wat
kompotElke student aan ons aller 

VUB zal wel eens ge
merkt hebben dat wij hier 
in Brussel over een nogal 
bizar stel gem eente
politiekers beschikken. 
U hebt ze niet gekozen, ik 
heb ze niet gekozen. Ze 
schijnen het resultaat van 
een natuurramp te zijn. 
Toch is onze bewon
dering groot voor deze 
titanen van de politieke 
arena. Is hun taak slechts 
de toepassing van onze 
dem ocratische begin
selen? NEE, driewerf 
NEE! Veel moeilijker en 
ingew ikkelder is de 
zware taak die op hun tere 
schouders rust. Er zijn 
immers ook de machtige 
lobby’s van banken, 
vakbonden, partijen , 
industriëlen, vogelpik- 
verenigingen en nog on
noembaar veel anderen. 
Vergeten we ook de 
aandacht van heel België 
niet te vermelden, waar
door het dagelijks brood 
van deze arme dom
pelaars totaal verdort en 
smakeloos wordt.
Niet gewanhoopt echter, 
zij zijn nu eenmaal de 
beste koorddansers van 
dit troebele land. Met stijl 
en verve weten zij alle 
belangengroepen te be
vredigen of te sussen. 
Ach, u merkt het al, hier 
nijpt het schoentje.
WIJ zijn immers GEEN 
lobbyisten.
Ons is de taak toebedeeld 
ener speelbal te zijn in dit 
door hooliganisme ge
plaagd spelletje.

Groot was echter onze 
consternatie toen wij 
slechte spelers bleken te 
zijn. In plaats van zonder 
kommer en zorg ten 
strijde te trekken tegen de 
Franstaligen van de ULB 
en omgekeerd, sloten wij 
een veil pakt met hen en 
vormen sindsdien een 
geslaagde broederschap 
VUB-ULB.
De onafhankelijkheid en 
de onverzettelijkheid van 
deze verbroedering is een 
blijvende nagel in vele 
politiekers hun dood
skist Tenslotte lukte het 
aan alle andere univer- 
siteiten in het land om 
kom m unautaire pro
blemen in het leven te 
roepen en deze te 
gebruiken als slagwapen 
in meer verdoken poli
tieke geschillen.
Noch de administratieve 
overheden van beide 
Brusselse unifs, noch di
verse studentenorganen 
laten zich echter voor het 
bekende politieke kar
retje spannen. Integen
deel, niet alleen werden 
de laatste jaren de banden 
tussen de VUB- en ULB- 
kringen verstevigd, maar 
zijn er nu ook reeds 
gemengde organisaties. 
Vooral meer belegen 
studenten blijken dit 
kontakt te zoeken en te 
propageren. Zijn zij 
misschien volwassener 
dan andere gemakke

lijker te manipuleren 
groepen?
De vraag die u zich nu 
misschien stelt is wat het 
voordeel is indien VUB 
en ULB uiteendrijven. U 
heeft het reeds begrepen, 
het gaat inderdaad niet 
om eenvoudige xenofo
bie tussen twee taalgroe
pen. Sommige machtige 
Franstalige groeperingen 
zouden voor hun kleinere 
universitaire instellingen 
in Brussel de steun van 
de ULB kunnen gebrui
ken. Daarentegen zijn er 
Nederlandstalige poli
tiekers die, om puur poli
tieke redenen, de VUB 
liever ietwat zwakker 
zouden willen. Het zijn 
dan ook die beide 
groepen die, soms via 
radikalere coalitiepar
tners, kommunautaire 
problemen proberen uit 
te lokken. In dit kader 
gezien zal het u nu wel 
duidelijker zijn waarom 
groeperingen zoals het 
extreem-rechtse NSV zo 
wanhopig proberen een 
plaatsje te veroveren aan 
de VUB. (In Antwerpen 
en Leuven is het NSV 
allomtegenwoordig.)
Ook aan de ULB duiken 
regelmatig felle Vla- 
minghatende knaapjes 
op, die er echter evenmin 
voet aan grond krijgen 
(vergelijk dit maar eens 
met bvb. de situatie in 
Mons).

10

Het is een goede traditie 
van de twee vrijzinnige 
universiteiten om zich te 
distantiëren van dergelijk 
politiek gekrakeel. Blijk
baar zijn onze ideo
logische achtergrond en 
gelijklopende mentaliteit 
sterker dan het taal
verschil. Wie veel 
kontakt heeft met de 
mensen van de ULB 
merkt trouwens dat zij 
een oprechte poging 
doen om onze taal te 
spreken, en dit ondanks 
het bar slecht onderwijs 
op dit gebied in de 
W aalse m iddelbare 
scholen.
Vooral de eerste-kanners 
onder u wil ik aanraden 
eventuele vooroordelen 
opzij te zetten en zelf een 
mening te vormen die 
steunt op eigen erva
ringen en niet op ver
kiezingspropaganda of 
tendentieuze kranten
artikels. Het is trouwens 
op dit gebied vooral dat 
Vrij Onderzoek zich 
onderscheidt van de 
anderen.
Kortom knaapjes, de 
eerste die boel zoekt met 
Franstaligen, sla ik op 
zijn smoel tot hij beter 
weet.
Voila, dit gezegd zijnde 
neem ik afscheid. Ik moet 
trouwens nu mijn smeer
geld om dit artikel te 
schrijven gaan ontvan
gen.
Met studentikoze groe
ten,
Flappie, Praetor Folklore 
Academie
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KRINGEN

V.S.K.M. strikes te B. :
de 2de grote

V.S.K.M. voorstellen zou voor de meeste onder julie 
een overbodige luxe moeten zijn. De letters staan 
voor Vrijzinnige StudentenKring Mechelen, en 
daarin zijn we vrij succesvol. Maar dat heeft na
tuurlijk niet echt iets te maken met dit artikeltje . 
Wat momenteel wel van belang is zal plaatsvinden op 
dinsdag 7 maart e.k. : de V.U.B. - kwis.
Dit cultureel hoogstandje ontstond ongeveer een jaar 
geleden in het brein van V.S.K.M.’s pro-senior en 
huidig B.S.G.-vice, de heer Peter Hendrikx, beter 
bekend als “PEPPI-PAK-DE -POEN-OF -MOET- 
ANNICK-HET-EERST-VOOR-U-DOEN?”
Alle Appermonts op een stokje echter, deze kwis is 
reeds aan haar tweede opeenvolgende editie toe. 
Dankzij een tweede opeenvolgende publiciteits
campagne die we de vorige keer op jullie loslieten, 
bleek de ons toen toegewezen Qc hopen te klein en 
waren we genoodzaakt honderden inschrijvingen op 
de wachtlijst te zetten. Wie er toen om deze en andere 
ongelukkige omstandigheden niet bij kon zijn heeft 
nu, na een jaar ongeduldig wachten, kans op 
weerwraak: Q A ligt op 7/03 aan jullie en onze voeten 
j
Een opmerking die ons na afloop van de vorige editie 
al eens om de oren kwam gevlogen gaat over het type 
vragen dat werd gesteld. Die waren, naar men zegt, 
nogal eenzijdig opgesteld. Dit jaar werd door het 
kwisteam dat nogmaals onder leiding staat van den 
Bert, met deze klacht extra rekening gehouden.
Een ander element waarin we vorig jaar niet slaagden 
en dat dit jaar zeer opvallend aanwezig zal zijn, is de

V.U.B.-kwis
hoofdprijs: 4 VERBLIJVEN AAN DE COSTA 
BLANCA! Dit fantastisch initiatief werd ons uiterst 
vrijw illig aangeboden door Borre en de 
schachtentemmers v.z.w., waarvoor dank. Ook de 
andere geschenkjes zullen meer dan schappelijk zijn, 
en zelfs de troostprijs zal je waarschijnlijk al zeer snel 
nauw aan het hart steken.
Voila, wie zei er dat het leven niets deftigs meer te 
bieden had ? Begin maar snel enkele alleswetertjes 
bijeen te rapen. Een ploeg bestaat uit maximum vier 
personen, het inschrijvingsgeld zal bij benadering 
200 fr. bedragen. Je kan je deelname veilig stellen bij 
elk V.S.K.M.-bestuurslid, en in het B.S.G.-lokaal. 
Daarnaast houden we op nog nader te bepalen data, 
enkele zituren in het cafetaria op de campus, en voor 
wie dat niet genoeg zou zijn is er tenslotte nog steeds 
de permanentie in Cafe DEN BROSSER.
Wat de presentatie van de kwis betreft, daarover zijn 
we nog steeds niet in het reine .Na uiterst strenge 
selectiecriteria blijven er nog drie namen in onze 
hoofden ronddwalen : Luc Appelkont, Margriet 
Hermans en den Borre zijne pa ! Ook de rector heeft 
zich voorgenomem eens binnen te wippen. Eén 
geruststelling echter : Miss Kernenergie België komt 
niet.
Geen reden dus voor jou en je vrienden om niet deel 
te nemen aan dit leerrijk evenement.
Afspraak dan maar op dinsdagavond 7 maart in Q A . 
Be there or be a Wiewa.

de sport-en cultuur; 
Iris Merveille.

KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT

9 Campusverlichting 9
Je hebt ze waarschijnlijk al zien staan: les nouveaux verlichtingspalen sont arrivés. Je hebt ze in verschillende 
maten : langs de paden staan er gewoon kleintjes, maar er zijn er ook grote. Deze laatste hebben twee ver- 
lichtingselementen (=lampen); ergens in het midden een gewone (d.w.z. zo’n futuristische bol die van z’n 
stokje lijkt gevallen te zijn), en bovenop een halogeenstraler om U tegen te zeggen. Er gaan een aantal mensen 
dikkere gordijnen moeten kopen, of er valt ‘s nachts helemédl niet meer te slapen. (Niet dat dat nu wel gebeurt, 
maar goed.)
Het zal je wellicht ook opgevallen zijn dat pakweg 90% van de nieuwe palen op nog geen meter afstand van 
een oude staat. Die oude palen moeten natuurlijk nog verwijderd worden. Een aantal tuinen van V.U.B.- 
medewerkers gaan in de toekomst goed verlicht zijn !
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Vesalius college
Ready,

Late in January the 
Vesalius College Student 
Government has been 
elected. There is nothing 
spectacular about this 
event if one neglects the 
circumstances. For the 
first time in the short 
history of the college has 
an organized group of 
people brought a project 
to life that the students 
support and can identify 
with.

The story began in 
November 1988. A group 
of students got together 
to write a constitution for 
a student government. A 
m onth la ter the 
constitution was ratified 
by the students and in 
January five officers 
were elected by the 
student body of Vesalius 
College. TTie winning 
candidates were sworn in 
on February 1, 1989. 
Today these five people 
meet every week to 
discuss and implement 
issues that concern the 
students and the college.

One of their first duties, 
as is detailed in the

Constitution, was the 
nomination of a liaison 
officer. The respective 
officer is in charge of 
handling matters relating 
to the VUB such as 
communicate with the 
VUB student govern
ment and handle matters 
involving the VUB ad
ministration. Many of the 
Vesalius students believe 
that there is a lack of 
communication between 
VUB students and 
Vesalius College stu
dents, be it because of the 
language or social 
differences. It is the goal 
of the new student 
government to enhance 
this relationship. The key 
to this task is informing 
the students about and 
involving them in ac
tivities that are plentiful 
on campus.

A nother means of 
com m unication is a 
student newspaper. The 
‘V ernacular’, as the 
newspaper of Vesalius 
College will be called, is 
already in the works. It 
should be distributed 
around the campus if the

Set, Go
financial means to 
produce it in sufficient 
numbers are available.

Activities will play an 
important part in the 
student government. The 
Vesalius students should 
organize and participate 
in events that are their 
own creation. These 
range from parties such 
as TDs to field trips and 
internships that enhance 
a student’s learning 
experience.

The last and probably 
most important aspect of 
the Vesalius student 
government, as in any 
American college, is 
promoting student wel
fare and the unity of the 
student body. A school 
should be more than just a 
place to study; one 
should be able to 
experiment and pursue 
extracurricular interests 
on campus. To offer a 
student a personally 
enriching experience, it 
is crucial to provide a 
stimulating and creative 
environment in which the 
student feels safe and

comfortable. The key to 
this effect is making the 
student feel part of an 
entity. One might argue 
that the student himself is 
responsible for contri
buting his share, but there 
needs to be an en
vironment to promote his 
interests.

More concrete examples 
are student counseling in 
matters dealing with the 
curriculum , such as 
scheduling classes, 
bringing grievances to 
the administration and 
organizing study and 
discussion groups.

The student govern
ment’s goals are to build 
a link to the VUB 
students, organize acti
vities for and with the 
students and create a 
stimulating environment 
to enhance the learning 
experience. It is im
portant that this basis is 
created now because the 
college is still small and 
has potential to become 
an established and 
renown school.

Jean Biver

KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT

ZWEMBADKOMPUTER
Sinds kort bezit onze geliefde universiteit een zogenaamde superkomputer, de Cray X-MP/14. Dit zou de 
grootste van België z ijn ! Men heeft naast de aankoop van de komputer zelf, een grote investering moeten doen 
in het plaatsen van air-conditioning, omdat het ding een enorme hoeveelheid warmte produceert. Genoeg om 
een zwembad te verwannen. En wat is er onlangs gebouwd op de V.U.B. ? Als men er dus op tijd aan had 
gedacht, had men inderdaad het nieuwe zwembad kunnen verwarmen met de overtollige warmte van de 
komputer. Kwestie van goed beleid. (Bron : Prof. Despontin.)
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Kommer en kwel in JETTE
/

Volgend academiejaar bestaat Studiekring Vrij 
Onderzoek 40 jaar. Men kan dus wel zeggen dat er in 
Etterbeek al een rijke Vlaamse VO traditie is. De 
afdeling Jette is nu in haar derdejaar. Of wij ooit een 
tienjarig, laat staan 40-jarig bestaan kunnen 
meemaken hangt in grote mate van jullie af.
In het eerste kenden de activiteiten een tamelijk 
gropot succes, vooral dankzij een grootschalige 
publiciteitscampagne. Verleden jaar nam een andere 
ploeg de organisatie waar (op een kleinere schaal). De 
geringe belangstelling deed ons niet echt de moed 
verliezen, maar misschien wel wat motivatie. Dit jaar 
zal het debat onze eerste en misschien ook enige 
activiteit zijn - afgezien van de TD dan. Vorig jaar 
hadden we er net geen tien.
Deze trend is niet alleen kenmerkend voor VO-Jette, 
maar wel voor de hele sfeer op de campus Jette. Er is

daar een soort vicieuze cirkel ontstaan. Door de 
geringe belangstelling worden de mensen van alle 
Jetse studentenkringen steeds minder gemotiveerd. 
Er worden dus steeds minder activiteiten geor
ganiseerd, waar ook nog eens steeds minder mensen 
naar toe komen. Ooit was er elke week een TD, ooit 
werden hier regelmatig films vertoond. Cultureel 
gezien wordt de campus Jette steeds armer en triester. 
Dat moet echter niet zo zijn. Jullie kunnen daar allen 
iets aan doen: passief door te komen, actief door mee 
te werken.
Wil je helpen ? Ben je geinteresserd in Vrij Onderzoek 
? Kom dan eens langs.
Nathalie Bemheim, flat 16 campus blok D.
Gerlant van Berlaer, Bonaventurestraat 113/4 1090 
Jette
Nicole Pouliart, kot A l campus blok A

We zien ze vliegen
Op za. 11 maart maakt de V.U.B. 
(weeral) een primeur mee. Er 
wordt immers voor de eerste maal 
een colloquim over pseudo- 
wetenschap en het paranormale 
georganiseerd met als titel “ Para 
of Pseudo “. Hierop zullen de 
verschillende aspecten van de 
pseudowetenschappen en die van 
het paranormale kritisch worden 
doorgelicht. Sprekers uit binnen- 
en buitenland die de verschillende 
disciplines vertegenwoordigen 
werden aangezocht. 
T oegangsprijs  bij
voorinschrijving : 150 F (70 voor 
studenten), aan de ingang 200 F ( 
100 voor studenten). Voor leden 
van de V ereniging voor 
Sterrekunde en van V.O. is de 
toegang gratis. De mogelijkheid 
bestaat om voor 180 F een 
m iddagm aal te verkrijgen . 
Stortingen dienen te gebeuren op

n r.0 0 1 -1857034-45 van
“Colloquim Pseudowetenschap”, 
Leopold I-str. 480, 1090 Brussel 
met vermelding van het aantal 
in sch rijv ingen / o f
m iddagm alen.Een volled ig  
program m a w ordt dan 
doorgestuurd. Inlichtingen zijn 
ook steeds te bekomen bij 
Studiekring Vrij Onderzoek in 
gebouw Y ’.

n.v.d.r.: Het redaktieteam trooste 
zich de moeite om na een avond, 
die gekenm erkt was door 
u itspa ttingen  in diverse 
drankgelegenheden de toekomst 
aan de hand van de sterren te 
voorspellen . Wat b leek ..., 
onvoorspelbare zaken bleken plots 
hun geheimen prijs te geven !
De enkele stenen die erin slaagden 
om hun magnitudes doorheen de 
fog, smog of andere van die zaken,

te wringen vermenigvuldigden 
zich voor onze ogen. Daarbij 
kwam dan nog dat er 
radiografische boodschappen 
boodschappen werden
opgevangen ( de BSG-zaal zal hier 
toch wel niet verantwoordelijk 
voor geweest zijn zeker ?), de 
ondertiteling ontbrak echter. De 
resultaten bleven evenwel niet uit. 
We ontdekten dat we op dat 
moment dringend aan nachtrust 
toe waren. Sommige waarnemers 
hadden op dat moment reeds zeer 
bizarre kosmische dromen. Aldus 
bewees het team dat er wel degelijk 
een verband bestaat tussen 
b io logische, paranorm ale 
(sommigen beweerden immers dat 
ze zw eefden) en astrale 
wetenschappen. Of zaten er weer 
drugs in het bier verborgen ?
‘t Stond in de sterren 
geschreven....

KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT

f| FAST FOOD ook in CAFETARIA JETTE f|
Niet allen in Etterbeek kan men zich nu ziek vreten aan hamburgers en pizza’s. Ook Jette doet nu driftig mee 
aan de kalorieënslag. EAT IT !
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De spiraal van het lopen
o f : de 2de 12-urenloop

Ondanks alle pogingen tot het zWeten en vóór de Spiraal van volgende academiejaar, wordt 
verhinderen van de sport aan de de Spiraal gepland voor het eind maart de plaats geruimd 
V.U.B.; na de Spiraal van het voor de Spiraal van het Lopen.

In tegenstelling tot de 
andere Spiralen die altijd 
doorgang vinden in de 
polyvalente omni-ten- 
toonstellingszaal, door 
marginalen voorheen wel 
eens verkeerdelijk  
“S P O R T H A L ” ge

noemd (nietwaar meneer 
de rector!), is de 2de 12- 
urenloop een outdoor- 
manifestatie.
Jaarlijks wordt aan de 
V .U .B . een m assa- 
s p o r t m a n i f e s t a t i e  
georganiseerd . Deze 
vindt steeds plaats op de 
laatste woensdag voor 
het paasverlof. Ook dit 
jaar is dit zo en wel op 
woensdag 22 maart 
1989 van 13.00 uur tot
01.00 uur van de 
daaropvolgende dag.

5 jaarlang werd een 24-u- 
renloop gehouden. Hoe
wel er meestal wel een 8- 
tal ploegen deelnamen, 
liepen er maar 2 voor 
echt, namelijk de P. K. 
(Polytechnische Kring) 
en de W.K. (Weten
schappelijke Kring).
Wat het meest nabije 
verleden betreft, ont
houden we voornamelijk 
de overwinningen van de 
W.K. in de 4de en 5de 
ed itie  van de 24- 
urenloop. De Informa- 
tica-Groep maakte toen 
nog deel uit van de W.K.- 
ploeg.

Slaapmutsjes 
Na deze 5de 24-urenloop 
werd e r heel wat 
gemopperd. De wedstrijd 
duurde te lang, met name 
de laatste uren was de

publieke belangstelling 
ondermaats. Gezien er 
meestal van ‘s middags 
12.00 uur tot de daarop 
volgende middag werd 
gelopen en het T.D. 
daartussenin viel, was het 
strijdveld tenminste voor 
de laatste wedstrijduren 
met verschillende slaap
mutsjes getooid.
Om daaraan iets te 
verhelpen en een snuifje 
competitiegeest in de 
zaak te gooien, werd 
verleden academiejaar 
met een nieuwe formule 
gestart: de 12-urenIoop. 
De massa-loop werd 
hiermee meteen open
gesteld voor een ruimer 
publiek. Ook ploegen 
van buitenaf konden nu 
aanrukken. Het lag in de 
bedoeling exteme ploe
gen waaronder scholen, 
warm te krijgen voor 
deze jaarlijks V.U.B.- 
happening.

Grief en leed 
Tegen het halveren van 
de wedstrijdtijd en de 
argumenten die hiervoor 
werden aangewend, was 
er toen nogal wat grief en 
leed, niet ten orechte 
trouwens. In een publi
citaire circulaire was 
volgende zin geslopen: 
“Vele sportievelingen 
worden afgeschrikt door 
het nachtelijk gebeuren 
en schrijven zich bij
gevolg niet in ...”. Vooral 
de lopers die “de nacht” 
deden, hadden het hier 
moeilijk mee. Zij pikten 
deze zin niet. Ze voelden 
zich met de v inger

gew ezen a lso f hun 
prestatie als minder
waardig m oest be
schouwd worden.
Toch een enorm succes 
deze eerste editie van de 
12-urenloop. De 17 
deelnemende ploegen 
liegen er niet om. 
Victorie in deze 1ste 12- 
urenloop voorde P.K. Dit 
jaar opnieuw reden te 
meer om tot de 2de editie 
van de 12-urenloop over 
te gaan.

Omloop
De omloop is ongeveer 
dezelfde als die van 2 jaar 
geleden (dus die van de 
5de 24-urenloop), maar 
dan wel in tegenwijzer- 
zin in gelopen. De lengte 
van 1 ronde bedraagt 615 
meter ten opzichte van 
488 meter verleden jaar. 
De start en aankomst- 
streep zijn verlegd naar 
de ingang van de huis- 
vestingsdienst. De af- 
lossingszone ligt daar 
uiteraard net voor en wel 
op het 2 meter brede pad, 
gunstig dus.
Wat nieuw is, maar zijn 
noodzaak in de voorbije 
jaren heeft aangetoond, is 
een strikt w edstrijd
reglement. Iedere ploeg 
krijgt er een exemplaar 
van bij het afhalen van de 
getuige-stok. Even nip
pen aan dit reglement en 
we lezen: “Indien er 
afgelost wordt buiten de 
aflossingszone of een 
loper een omloop aflegt 
verschillend van het 
officiële parcours, wordt 
zijn ploeg onmiddellijk
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met 10 strafronden
bedacht.” Dus niet 
komen janken van ‘“ k 
wist dat niet”. Het weze 
gezegd.
Het nieuwtje is dat in de 
tent door middel van een 
video-projector de tus
senresultaten van de 12- 
urenloop real-time ge
projecteerd zullen wor
den, zodanig dat alle 
belangstellenden altijd 
de laatste standswijzi- 
gingen kunnen volgen.

Inschrijvingen 
Vergeet niet dat er 
gelopen wordt van 13.00 
uur tot 01.00 uur. Dit 
om iedereen die in de 
voormiddag nog wat 
ophanden heefit de kans te 
laten ook bij de start van 
de wedstrijd aanwezig te 
zijn.
De inschrijvingen lopen 
reeds en daarvoor be
geeft men zich naar de 
Sportdienst voorzien van 
de ploegnaam en een 
start waarborg van 1000 
frank. Deze waarborg 
wordt terugbetaald als je 
ploeg tijdig aan de 
startstreep staat. Iedereen 
naar de Sportdienst dus, 
maar eerst aan mama 
1000 frank vragen.

Nog even een pluim voor 
de organiserende HILO- 
studenten die momenteel 
nog druk in de weer zijn 
hun ellebogen af te 
draaien.
En nu hopen dat de 2de 
12-urenloop geen 22 
miljoen schulden maakt 
zoals een zekere voor
heen genoemde Spiraal.
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AID for VUB
Vorige week had de happening 
plaats van Student Aid. ’’Zijn ze 
daar nu weer”, hoor ik U al zeggen. 
Het enorme sukses van vorig jaar 
werd deze maal niet bereikt, zelfs 
niet geëvenaard. Daar waar vorige 
editie dit evenement wel 100.000 
fr. inzamelde, slaagde men er dit 
jaar in om een put van 30.000 fr. te 
creëren. Doch wat zeggen cijfers 
en getallen! Het zou onjuist zijn te 
beweren dat Student Aid niets 
bereikt heeft aan de VUB. Een hele 
week lang kon men immers 
inform atie verkrijgen in de 
verschillende standen. Ook dat is 
een doel van S.A. : het sensibili
seren van de student voor de 
Noord-Zuid problematiek. Men 
kon een geheel assortiment van 
Student Aid artikelen verkrijgen. 
Ook de kringen bleven niet bij de 
pakken zitten en verza
melden via het organiseren 
van ludieke akties duizenden 
franken voor het goede doel.
Zelfs de opbrengst van de 
reklame in de Moeial ging 
integraal naar S.A..
Maar wat liep er nu eigelijk 
mis met de happening? Ten 
eerste bleek de PK-zaal toch 
niet de geschikte plaats om

een concert te organiseren. Naast 
het niet-waterdicht zijn van het 
dak, de onherstelbare gevolgen 
van de verschillende dopen (den
ken we maar aan de enorme schim- 
melkulturen), de nieuwe verwar
ming (waarschijnlijk alleen func- 
tioneerbaar in de meer warmere 
periodes, en dan nog...), de onbe
schrijfbare geur van rottende voor
werpen (in de PK-zaal wordt geen 
enkel voorwerp van aantasting 
gespaard), de rattenpopulatie die 
vaak een al te grote nieuwsgierig
heid aan de dag legde,.... Kortom 
er schortte wel wat. Maar waarom 
koos men dan in uiterste instantie 
voor deze hangar? Hoofdreden 
hiervoor was een organisatorisch 
misverstand wat maakte dat de Au
la door twee instanties aange
vraagd was. Kuituur was S.A. voor

en kon alleen via kontraktbreuk 
haar manifestatie afgelasten. Het 
enige alternatief was... inderdaad: 
de P.K.-zaal, die overgens gratis 
ter beschikking werd gesteld ! Tot 
zover de kleine histoire van het 
gebeuren.
Wat de happening zelf betreft viel 
het achteraf bekeken nog allemaal 
vrij goed mee. De groepen waren 
aan elkaar gewaagd en het publiek 
werd getrakteerd op een avond die 
gekenmerkt was door soms harde, 
maar steeds onvervalste rock. De 
liefhebbers van dit genre trot
seerden de natte voeten en genoten 
met volle teugen. De anderen 
kwamen gewoon niet opdagen. De 
avond werd afgesloten met een 
spetterende fuif die reeds na een 
half uur haar aantrekkingskracht 
verloor. De aanwezigen hadden 

immers op dat moment 
ha llucina ties waarin 
w arm te en droogte 
centraal stonden.
Rond drie uur verdwenen 
zelfs de hardnekkigen. Het 
doek(dat men ook onder de 
afwezigen mocht rekenen) 
sloot. Gelukkig dat de 
zekeringen het hielden.

D.M.

Dit jaar kreeg de muzikale Student Aid Happening 
een onderkomen in de PK-zaal, het perfecte decor 
voor het nogal ruige programma. Rocken in de garage 
dus.
The Romans, drie stevige knapen met dito sound 
mochten openen. De power-akkoorden van de be
zielde zanger-gitarist, bijgestaan door zijn broer 
bassist, hadden de efficiënte slagkracht van een 
kettingzaag. Binnenkort komt hun eerste LP “Ball 
and Chain” uit, en die wil ik gerust naast andere 
Replacements en Hiisker Dii’s klasseren.
The Wolfbanes hadden een lange aanloop nodig om 
onder stoom te komen, maar eens ze heet stonden 
voelde je de Stones in de lucht hangen. Absoluut 
hoogtepunt was de bescheiden hitsingle “As the bottle 
went dry”, die aanleiding gaf tot uitzinnige taferelen 
voor het podium. Dit was echte, dampende, smerige 
rock ‘n ’ roll. Laat deze jongens voortdoen en ze 
komen er.
Tröckener Kecks moesten voor het exotisch-iro- 
nische tintje zorgen, en dat deden ze ook. Weliswaar 
hadden ze met materiaalpech af te rekenen, zodat de 
intro van “Vanavond voor altijd” nodeloos enkele

minuten uitgerokken werd, toch kregen ze de vlam 
volop in de pan. De sympatiek onhandige zangerRick 
Deleeuw bouzde samen met basclown Theo een 
gezellig fuifje waarbij uitfreaken de boodschap was, 
zowel op als naast het podium.
Tijd voor de top of the b ill: ons aller Scabs, klaar om 
de wereld te veroveren met hun LP-parel “Skintight”. 
Met uitzondering van “Roll ‘m over” werden trou
wens alle nummers ervan gespeeld. Aangevuld met 
enkele klassiekers als “Stay” en “Soul away” brach
ten Vlaanderens mooisten een stevige set. Alleen 
jammer dat Willy Willy er nogal eens durfde 
naastschieten, maar ja, hij had misschien niet genoeg 
gedronken.
Tegenvaller was de magere opkomst, die puur te 
wijten was aan de geringe publiciteit. Studio Brussel 
bijvoorbeeld ‘vergat’ deze happening op haar 
kalender te zetten, terwijl alle andere Student Aid 
happenings uitgebreide reklame en zelfs een reporter 
ter plaatse kregen. Ook had de volumeknop iets naar 
links gemogen, want het ging er bijwijlen 
onaangenaam luid aan toe.

Roel J.
15
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Goochelaar
Goochelaar Mare Braem 
geeft op woensdag 8 
maart aanstaande om
20.00 u in Q B een 
voorstelling in het kader 
van het colloqium over 
pseudowetenschap en 
paranormale verschijn
selen van 11 maart. 
Braem zal door middel 
van zijn trucs aantonen 
dat diegenen die beweren 
paranormaal begaafd te 
zijn, eigenlijk net als hi
jzelf goede goochelaars 
zijn, Onder andere een 
experiment met gedach- 
tenlezen. Org. : V.O..

Perpetuum 
Mobile

AVOID

Op 1 maart aanstaande 
legt Wessel di Wesseli in 
QB zijn theorien uit over 
het perpetuum mobile 
.Voornoemde beweert 
een machine te kunnen 
constueren die energie 
levert in plaats van 
energie te verbruiken. De 
“ normale” fysica en 
thermodynamica worden 
door hem naar het rijk der 
fabelen verwezen. Met 
enkele experimenten ,en 
aansluitend een debat met 
als m oderator Lode 
Willem van Knack.

Vanavond, dinsdag 21 
februari, geeft AVOID A 
VOID, een groep uit 
Knokke, een benefiet- 
optreden in het Kul- 
tuurKaffee ten voordele 
van Mahmoud MASAR- 
WA, Palestijns vak- 
bondsmilitant.
Manarwa (1948-?) ijvert 
voor eenheid tussen 
Joodse en Arabische 
arbeiders. Dit ideaal, dat 
indruist tegen de sociale 
segregatiepolitiek van de 
Israelische regering, 
wordt door de Israelische 
staatsveiligheid geïn
terpreteerd als lands- 
verraad.
Twee dagen voordat 
Masarwa naar Groot- 
Brittanië zou afreizen om 
zijn visie in Britse 
vakbondsm iddens te 
verkondigen, werd hij 
gearresteerd op 18 juü 
1988. Reeds eerder 
werden gasten van 
Europese vakbonden bij 
hun terugkomst in Israël 
gearresteerd, maar Ma
sarwa is de eerste die 
gearresteerd werd om 
een dergelijke reis te 
voorkomen.
N aast landsverraad 
wordt hij ook nog be
schuldigd van spionage. 
Hij heeft reeds tweemaal 
gezeten n.a.v. dergelijke 
beschuldigingen : één

maal bij een poging naar 
Egypte te vluchten, een 
tweede maal voor zijn 
AANWEZIGHEID op 
bijeenkomsten van het 
‘Red Front’, een voor de 
staatsveiligheid dubi
euze organisatie. Tijdens 
zijn verblij(f)(ven) in de 
Israëlische gevangenis 
werd hij meerm aals 
gepijnigd.

Een Europese delegatie 
van vakbondslui en par- 
lementarërs -een motie 
van steun voor Masarwa 
in het Europees par
lement werd met een 
meerderheid van 60% 
goedgekeurd- vertrok 
naar Israël om de zaak te 
bespreken en vond na 
veel tegenkanting van de 
Israëlische een voor 
beide partijen aanvaard
bare advokaat om 
M asarw a’s zaak te 
bepleiten. Het gaat om 
Mordecal Feldman, de 
advokaat die de atoom- 
fysicus Vanunu, ont
voerd door de Israelische 
staatsveiligheid  ver
dedigde. De man is 
echter niet goedkoop, 
vandaar dit gratis bene- 
fietkoncert, waarvan 
steunkaarten in omloop 
zijn !
We zijn elkaar vanavond 
in het KK.

Geert Acke

The cost of non-Europe
Knack). Deelnemers : Anne-Marie 
Lizin, Karei Van Miert (Europees 
kom m isaris), Hugo Vandamme 
(m anager van het jaar, Barco- 
industries), Karei De Gucht (Euro
parlementariër PVV), Raf Chanterie 
(Europarlementariër CVP) en Mar- 
guerite Lely (kandidaat Europarlement 
Agalev).
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De Euiopa-kring Brussel, samen met 
PK, organiseren op donderdag 2 maart 
1989 om 20.00 u. in de Q een 
panelgesprek. Thema : “The cost of a 
Non-Europe”. Dit alles onder auspiciën 
van Anne-Marie Lizin, Staatssekretaris 
voor Europa 1992.
Het debat wordt gemodereerd door 
Frans V erleyen (hoofdredakteur
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Wie rijdt er op zondag
avond of m aandag
morgen uit de buurt van 
A ntw erpen naar de 
V.U.B. ? U ?
Neem dan kontakt op met 
Geert Acke, kot/bus 315, 
Campus Oefenplein. 
Dank.


