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EXAMENPEP
Eindelijk is het zover, na een jaar 
van fuiven en andere neven- 
aktiviteiten mag je  eindelijk 
bewijzen waarom je hierzit. De oh 
zo g ev reesd e  periode  van 
slapeloze nachten, nagelbijten, 
bedplassen en spontane woede- 
uitbarstingen is aangebroken, de 
examens staan voor de deur, 
sommigen onderons zijn die deur 
reeds binnengegaan. Het is in deze 
periode dat de verleiding om naar 
a lle rhande  pepm iddcltjcs  te 
grijpen dan ook enorm groot is. 
Deze bestaan dan uit de zgn. 
w o n d e rm id d e ltje s  die de 
vermoeidheid tegengaan en de 
konsentratie verhogen. Hét grote 
probleem bij deze oplapmiddclcn 
is dat ze eigenlijk helemaal geen 
wonderen verrichten. Zoals dat 
vaak gaat wordt de werking ervan 
overschat en de neveneffecten 
worden ondersehat.
Vermoeidheid elimineren gaat nu 
eenmaal eenvoudig niet, men kan 
ze wel gedurende een tijdje 
uitstellen. Het gebruik van zulke 
m iddeltjes stapelt gewoon de 
uiting van de vermoeidheid op. 
Stop je  met het nemen ervan dan 
voel je  plotseling een zekere 
“ zo m b ie tran sfo rm atie” in je  
lichaam plaatsvinden, je bent 
gewoon kapot. Herhaal je  dit 
proces enkele keren dan geeft je 
lichaam je geen waarschuwings
tekens meer, vermindert je  weer
stand en word je ziek met alle 
gevolgen van dien.
Ook is het een utopie te denken dat 
de zgn. pep je  konsentratie zou

verhogen. De inname van “iets” 
(of het nu bitterballen, rijstpap, 
een VUB-maaltijd is) heeft het 
gewenste effect alleen maar als je 
erin gelooft. Vandaar dat men dan 
ook terecht kan stellen dat de 
voordelen  van stim ulerende

middelen eigenlijk quasi niet 
bestaan.
De nadelen daarentegen bctsaan 
wél, en kunnen zelfs gevaarlijk 
worden. De genomen genees
middelen hebben immers een 
onmiskenbare invloed op het
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gestel. Verschillende symptomen 
kunnen hierbij optreden, zoals een 
droge mond(niet te verwarren met 
een ochtendkater), bloeddrukver- 
hoging, hartritmeverhoging met 
hartkloppingen, interne agitatie,... 
. Vaak versterken ze ook de 
angstgevoelens en dat is wel het 
laatste watje in deze periode nodig 
hebt.

EXAMENPEP

Het voornaamste gevaar van 
stimulerende middelen ligt in het 
chronisch gebruik waarbij het 
risico van verslaving optreedt. De 
gew one lev en sv errich tin g en  
kunnen dan niet meer zonder het 
betreffende produkt uitgevoerd 
worden. De evolutie van éénmalig 
gebruik naar verslaving kan snel 
gaan, het omgekeerde proces is

de Moeial

echter niet zo evident.
Uit dit alles kan je duidelijk 
afleiden dat men het best voor de 
aanwending van zulke produkten 
een geneesheer raadpleegt. 
n .v .d .r .:  H et best kan je  
“genieten" van je  nachtrust, een 
evenw ichtige en regelmatige  
m a a ltijd  gebru iken  en je  
klaarstomen voor....tweede zit.

PROZA IN DE MOEIAL !

BR van 63821 nadien !!!!!
We lachten nog harder dan anders toen we hem weer 
zagen voorbijrijden, nu met plukken haar uit alle 
openingen van zijn helm.
Pas na zijn crematie ben ik erachter gekomen 
waarom hij zich nooit schoor of liet kappen : hij kón
gewoon niet.

Op een vrijdag rond half vijf had hij een motorfiets 
gekregen. Stante pede ging hij ermee langs het 
benzinestation om het ding te laten volgooien. Hij 
betaalt de volle tank aan de pompbediende en geeft 
zó hard gas dat de hendel vastraakt. Hadden ze 
bovendien nog remmen op zijn motorfiets vergeten 
monteren ! Die ongelukkige combinatie wordt de 
oorzaak van een wrede en langzame lijdensweg.
Hij is nu verplicht zijn bak leeg te rijden. Telkens hij 
iemand voorbijrijdt, keelt hij natuurlijk wel om hulp, 
maar ja ... met zo’n helm op en zo’n lawaaierig ding 
onder... Vijf kwartier later is hij dan ook zo schor dat 
hij enkel nog : ! kan roepen. Als de motorfiets 
begint te pruttelen, is hij dan ook behoorlijk blij. Zijn 
motor slaat af en 270 meter van het benzinestation 
begint hij uit te bollen. De pompbediende ziet hem 
al komen aangebold en denkt dat hij hier met een 
toekomstige vaste klant te maken heeft. Blijgezind 
groet hij de jonge brozem die uitgeput en nog hees 
vóór de pomp stilhoudt. Wat een vervelend toeval 
toch !
- “Nog ‘s volgooien, kerel ?”

! ! !”
- “Zwijgen is toestemmen ...”
De pompbediende doet zijn werk, verbijstering slaat 
de motorrijder die zijn onding natuurlijk niet opstart. 
De pompbediende overschouwt de situatie eens ftiet 
opgetrokken wenkbrauw en besluit dan zijn jonge

klant eens even te helpen. Die stuift natuurlijk 
dadelijk zeg ( die stomme hendel...), gevolgd door 
een molenwiekende overall die zijn broodwinning 
naar de kim ziet rollen.
Ondertussen zijn de ouders van de ongelukkige 
natuurlijk al ietwat ongerust - de jongeman is al 14 
uren aan ‘t roderen - en zijn hun eerstgeborene gaan 
zoeken. Die is inmiddels zijn onvrijwillig gestolen 
brandstof aan het souperen, moet zich bij elke bocht 
stevig concentreren en nadert stilaan met grote 
hongeren zo hees als een amoebe het benzinestation. 
Omdat een volle tank een volle tank is, stopt hij
-  drciwerf helaas -  weer net aan het station, een 
klant kwijtspelen is nooit plezierig en daarom wordt 
de zwijgzame puber tocgcstaan nu voor de twee 
tankbeurten te betalen.
“Daar, Camil, d aa r!!”, gilt de moeder van de jongen, 
die op enkele honderden m eters van het 
benzinstation loopt tegen haar man. De twee draven 
als zaad uit een lid naar hun telg, voor wie de 
monoloog van de pompbediende niet als muziek in 
de oren klinkt, vlak voordat vader Camil het station 
bereikt, heeft de pom pbediende weer even 
“geholpen” ... Wanneer Camil zich aan de pomp 
uitgeeft voorde vader, wordt hij er door de vloekende 
bediende natuurlijk eens fors op gewezen dat hij zijn 
zoon niet al te goed heeft opgevoed. Enigszins uit 
zijn lood betaalt de brave man de verteerde 
brandstof.

Ik heb voor mezelf nog niet uitgemaakt of mijn 
hoofdpersonage zich uiteindelijk uit vermoeidheid 
of uit wanhoop te pletter reed.

sorry, 
Geert Acke

*
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NJAM,NJAM, NJAM
Ongetwijfeld herinneren jullie je 
de enquête, in het kader van een 
thesis van Jan Rimbaut, in en over 
het restaurant en kafetaria. Ons 
leek het in elk geval interessant om 
enkele resultaten van deze vragen, 
op een rijtje te zetten.
Ten eerste werd de enquête een 
groot succes. Van de 1500 uitge- 
dcclde exemplaren von
den er 845 de weg naar 
hun baasje terug. Daar
naast bleek ddt de stu
denten uit de faculteiten 
ESP en TW bijna 50% 
van de maaltijden veror
beren. Ook L&W-stu- 
denten zijn belangrijke 
afnem ers, terw ijl de 
Rechten slechts weinig 
eters stuurt, in verhou
ding tot de grootte van de 
faculteit dan toch. De 
m eeste studenten zijn 
ook op de hoogte van het 
bestaan van een Sociale 
Raad, van een Verbrui- 
kers-commissie heeft het 
m erendeel echter nog 
nooit gehoord.
De meeste studenten zijn 
zeer tevreden over: de 
netheid, plaatsbcschik- 
baarheid, openingsuren, 
prijs/kw aliteit verhou
ding en openingsuren van 
het restaurant. Wat sterk 
opviel is, dat inzake vrien
delijkheid het cafetariapersoneel 
een stuk hoger scoorde dan dat van 
het restaurant.
Inzake de sfeer(?)in het restaurant 
en in het cafetaria scoorden beiden 
relatief hoog, uit de kommentaren 
bleek wel dat hier nog ruimte is 
voor enige verbetering (muziek, 
verlichting, top-less bediening,...) 
Aan de vraag of er al dan niet 
overgegaan moest worden tot de 
opstarting van avondmaaltijden 
werd er in de enquête groot belang

gehecht. De meningen bij de 
verbruikers waren hierover ver
deeld: 49% sprak zich uit voor 
avondeten, de overigen waren 
tegen. Het is logisch dat hierbij de 
kotstudenten veel positiever t.o.v. 
deze materie stonden dan de 
pendelaars.
Het aantal vegetariërs ligt niet erg

hoog aan de VUB, slechts 14% 
zou veel of altijd opteren voor 
zulke schotel.
De inplanting van een “klasse- 
restaurant” draagt niet de voor
keur mee van 54,17% van de ver
bruikers, die er nooit zouden 
komen eten. De overigen zouden 
er soms of regelmatig gebruik van 
maken. Een zeer klein per-centage 
heeft reeds een klantenkaart bij 
“Comme chez soi”.
I.v.m. het cafetaria zijn de meeste
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ondervraagden tevreden. Wel 
heeft men net zoals voor het res
taurant een voorkeur voor latere 
sluiting. De prijzen voor de drank
jes en snackjes worden als nor
maal ervaren. Netheidbevorderen- 
de maatregelen in het cafetaria 
moeten volgens de meesten wel in 
overweging genomen worden.

In de losse commentaren 
kwamen vooral de vol
gende onderwerpen aan 
bod : teveel (al dan niet 
rookbaar) gras, het aan
schuiven en de infrastruc
tuur, onvriendelijk per
soneel en behoefte aan 
muziek (variërend van 
Metal tot klassiek). Na
tuurlijk liet ook menig 
grapjas zijn inspiratie de 
vrije loop: iemand wou 
geen vlees meer in de grill, 
in elke eetput verschillen
de muziek....... De prijs
voor de originaliteit gaat 
echter wel naar de persoon 
die de saus op de loem
pia’s afschuwelijk vond 
en dit argumenteerde door 
een lepel saus tussen pagi
na 3 en 4 van zijn formu
lier te plakken. (Deze kan 
mits bekendmaking gratis 
éénliter van het produkt in 
casu op de M oeial- 
redaktie komen afhalen) 

Het managment van het eet- 
complex verzekerde ons dat met 
de resultaten van dit onderzoek 
zonder twijfel rekening gehouden 
zal worden, en kondigde reeds aan 
dat er inzake infrastructuur vol
gend akademiejaar veranderingen 
op het programma staan die vooral 
de wachttijden zouden moeten 
inkorten.(Slechter eten ?)
RIM BAUT, J. Problemen inzake 
operationeel onderzoek in. het VUB- 
restaurant. campus oefenplein. Brussel, 
1989. DM .
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! LEZERSBRIEVEN
Dossier ??? Extreem rechts

TERUG NAAR HET BRONZEN 
T I J D P E R K

Dit is een reactie op het artikel 
“terug naar de jaren 30” in moeial 
6 tot 21 maart.
Vermoedelijk ben ik even sterk 
gekant tegen de opkomst van ex
treem rechts als de auteur, maar 
dat belet niet dat ik mij behoorlijk 
dik maak in zo‘n slecht geschre
ven artikel w aarde grootste IDIO- 
TIEEN in staan. Analfabeten en 
hopeloos vooringenomen lieden 
daar gelaten, kan iedereen ze te
rugvinden. Neem het artikel maar 
eens ter hand, zo moet ik geen 
zinnen uit hun kontekst halen. 
Vooreerst beweert de auteur dat 
het organiserend comite “jong 
Vlaanderen betoogt” voor een 
bundeling van praktisch de gehele 
Vlaams Nationale zuil staat. Om te 
beginnen:”praktisch” betekent 
“op de praktijk gegrond”. Ik ver
moed dat er “bijna”, "zowat", ’’on
geveer”, ’schier”, “bij benade
ring” o f “haast” had moeten staan; 
keuze genoeg. Maar dat is nauwe
lijks van tel.

Heel wat erger is dat bovenstaande 
bewering wel wat ongenuanceer
der in het oor gaat liggen, eufemis
tisch gesteld. Velen uit de Vlaams 
Nationale zuil zouden dit-terecht- 
hoogst compromitterend achten. 

De auteur mocht hoogstens schrij
ven dat het comite BEWEERDE 
representatief te zijn (als het dat al 
deed).
Het meest lachwekkende-sorry, 
zielige - is wel dat in de volgende 
paragrafen wordt beschreven hoe 
de ‘spontane’ tegenbetogers, 
“wiens aktie trouwens niert toe- 
gelaten was”, de toegelaten ex
treem rechtse optocht en toe
spraak verhinderden, waarna de 
auteur vervolgt met : “Eens te 
meer werd duidelijk dat het prin
cipe van vrije meningsuiting (sic) 
door extreem rechts steeds in ver
legenheid wordt gebracht.” ... 
jongens toch !
En het wordt nog erger. Om de 
lezer, die nu totaal de kluts kwijt is, 
een handje toe te steken, wordt het

allemaal een beetje verduidelijkt 
m e t: “Hun optochten zijn immers 
door de racistische leuzen en door 
de herdenkimg van een nationaal- 
socialistisch verleden, zo pro
vocerend dat zelfs de meest rus
tige omstaanders reageren”. Dat 
zou dus betekenen dat een pro
vocerende betoging het principe 
van vrije meningsuiting in ver
legenheid brengt.
Om de opkomst van extreem 
rechts aan te pakken, schrijf je 
beter iets anders dan zo’n bullshit, 
want dat kan de zaak alleen maar 
schaden.
Als ik het bij het verkeerde eind 
heb, mag “D.M.” het mij allemaal 
eens komen uitleggen.

Geert Acke

n.v.d.r. : wij nodigen dhr. Acke 
beleefd uit zich vanaf volgend 
jaar aktief in te zetten bij de 
Moeial. We kunnen nog steeds 
medewerkers gebruiken.

VROUWENgilde = flu(i)tgilde !!!
Van Lucie Ghijsens (praeses Kuituur van Perskring) kregen we volgende b r ie f:
“ ...kritiek krijgen we nu al genoeg, want blijkbaar 
voelen enkele leden van het mannelijke geslacht zich 
in het kruis getast...” schreef deze kring van ‘stu
dentikoze vrouwen’ in het op zijn zachtst uitgedrukt 
zagerig artikel (vooroordelen, dames ?) “De 
vrouwengilde stelt zich voor” (Moeial 5).
Wel. er moet nog wat kritiek bijkunnen, want als lid 
van het ‘vrouwelijke geslacht’ voelde ik me door het 
lezen van dit soort nonsens óók behoorlijk in het kruis 
getast.
Afgezien van het doel dat jullie zich gesteld hebben 
(het ‘feminaliseren’ van studentikoziteit) valt er ei
genlijk bitter weinig te appreciëren aan jullie kring. 
Laat mij het zo stellen: het doel is goed, maar het mid

del is slecht gekozen. Wat jullie door het vormen van 
een vrouwenkliek gerealiseerd hebben, ruikt 
verdacht veel naar een specifieke vorm van apartheid 
: elk geslacht zijn hokje.
Het kan zijn dat het merendeel van de kringbesturen 
als echte mannenbastions beschouwd mogen wor
den, maar is de zaak van het feminisme niet veel meer 
gebaat bij het proberen te beëindigen van deze situ
atie ? Het lijkt er sterk op dat jullie gewoon de ge
makkelijkste weg hebben gekozen : gauw een vrou- 
wenkringetje oprichten, want die stoute mannen la
ten ons toch nooit meespelen. Niet het versturen van 
noodkreetjes vanop een eiland, maar bewijzen datje 
je kan handhaven in een mannenwereld, dat is



volgens mij de ware aard van het feminisme, én het 
enige middel om alle vooroordelen ten opzichte van 
ons geslacht uit de wereld te helpen.
Om terug te komen op jullie artikel: ik zie niet in hoe 
het al dan niet willen tonen van kut of kloten (om het 
maar eens onverbloemd te zeggen) te rijmen valt met 
‘vrijheid van meningsuiting’. Bovendien worden de 
reakties op jullie standpunt terzake mijns inziens 
precies door de aard  van jullie kring zélf uitgelokt. 
En, geef to e : de mannelijk stripper had niets te maken 
met ‘ridiculisering van het overvloedig aanbod van 
vrouwelijk bloot’, maar wel alles met publici-
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teitsstratcgie voor jullie T.D..
Lucie Ghijsens

P .S .: Als lid van het Persbestuur is het niet zo dat ik 
geen flauw benul heb van studentikoziteit (om een 
eventueel tegenargum ent van ju llie  kant te 
ontkrachten). Wij van de Perskring hanteren gewoon 
een andere (lees : vooruitstrevende) definitie van dit 
begrip.

n.v.d.r. : Kom, kom, dames ! Hoe het een beetje 
beleefd, hé. Zo'n taaltje, dat zijn we niet gewoon, 
hé, van welopgevoede meisjes !
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r Uitslag 2de 12-urenloop ^
VUB 22 maart 1989 J

ran g naam p lo e g  numme r ronden a f s t a n d
1 Rijkswachtschool 13 354 217 710 km.
2 Info-groep 1 347 213 405 km.
3 K.M.S. 12 345 212 175 km.
4 Wemmcl + Hilo 14 336 206 640 km.
5 Polytechnische kring 4 335 206 025 km.
6 M.L.B. + landbouw 7 323 198 645 km.
7 KEPS, PPK, GK, GERROM 8 315 193 725 km.
8 Solvay 2 313 192 495 km.
9 Adecho 3 308 189 420 km.
10 Perskring + Historia 9 ‘ 305 187 575 km.
11 Wetenschappelijke kring 5 302 185 730 km.
12 B.B.O. 11 288 177 120 km.
13 A.S.L.K. 6 284 174 660 km.
14 Personeel VUB + V.R.G. 10 263 161 745 km.

De personen met de volgende nummers kunnen nü van vreugde opspringen :

Reis Benidorm : 434, 918, 136 
Training (Stella Artois): 573, 790, 232, 181 
Walkman radio : 723, 380, 888 
Vest M illet: 513
Sporttas groot Spa : 539, 017, 394, 696, 530, 638 
Sporttas groot Stella : 741, 228
Sporttas klein A.S.L.K.: 408, 059, 096, 603, 392, 930, 665, 
441, 223, 285, 607, 221, 339, 078, 750, 764, 222, 473, 337, 
100, 361,409, 587, 588, 029,030, 604 
Badhanddoek Spa : 805, 443, 238, 857, 214 
Badhanddoek Ginder-Ale : 717, 390, 552 
Sweater Stella : 319, 1012, 756, 691 
Compact disc ‘Popformule Tophits’ : 318, 600, 738, 1015, 
832, 987, 838, 824, 803, 271

LP ‘Popformule Tophits’: 259, 021, 367, 239, 870, 338, 737. 
317, 804
T-shirt Stella Artois : 711 
Abonnement Knack : 748, 542, 762, 402, 215 
Regenscherm ‘Nationale Loterij’ : 914, 890, 628 
Regenscherm 'M e lk ': 488, 779, 776, 812 
2 flessen rode wijn : 057, 242, 924, 384 
videocassette : 379, 199 
spiegel: 371
zakrekenmachine: 437, 056
Parker ‘Ginder-Ale’ : 190, 845, 494, 458, 775, 763, 233, 362,
246, 790, 277
Memoschrift: 243, 784
etui + zakrekenmachine : 037
e tu i: 342

Al deze prijzen kunnen afgchaald worden op de Sportdienst, gebouw Y, sociale sektor, elke werkdag van 
09.00 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17.00 u.
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AFGESTUDEERD...
WAT MET DE 

DIENSTPLICHT ?

4 april 1989 ----------------------------------------------------------------

Als afgestudeerde vergeet men te 
dikwijls dat de aanvraag van uit
stel van dienstplicht die in januari 
1989 werd ingediend tot gevolg 
heeft dat men tot de lichting 1991 
behoort.
Wie vlugger wil opgcroepen wor
den voor het verrichten van de 
legerdienst o f burgerdienst als 
gewetensbezwaarde, kan best af
stand doen van de bekomen uit
stellen om terug naar de lichting 
1989 te komen.
Om opnieuw tot de lichting 1989 
te behoren, stuur je vóór 25 juli 
1989 een aangetekende aanvraag 
naar de provincie-gouvemeur. 
Deze aanvraag moet niet gemo
tiveerd worden. Je moet wel weten 
dat ze onomkeerbaar is. 
Hieronder volgen de adressen 
daarvoor:
-Brabant; Eikstraat 22,1050 Bxl.. 
-A ntw erpen: E lisabethlei 24, 
2018 A ’pcn..
-Limburg: M artelarenlaan 15,

3500 Hasselt.
-O ost-V laanderen: G ouverne
mentstraat 1,9000 Gent.
-West-VIaanderen: Burg 4, 8000 
Brugge.
Vooraleer je beslist ben je er 
echter beter zeker van datje niet in 
aanmerking komt voor een vrij
lating (bijvoorbeeld wegens bro- 
ederdienst), of dat je niet van plan 
bent vrijstelling wegens ontwik
kelingssamenwerking aan te vra
gen. De afstand van uitstel zou 
kunnen leiden tot de onmogelijk
heid de vrijlating of de hoger- 
vermclde vrijstelling te bekomen. 
Voor meer informatie over de 
militiewetgeving, het statuut van 
gew etensbezw aarde  (bu rger
dienst) en de vrijstelling wegens 
ontwikkelingssamenwerking doe 
je  er goed aan kontakt op te nemen 
met de dienst U.C.O.V. in gebouw 
Y (permanentie elke voormiddag 
of anders op afspraak).

BSG- 
VERKIE- 

ZING : DE 
UITSLAG

Op 25, 26 en 27 april kon u het 
nieuwe B.S.G.-bestuur kiezen. 
We moeten zeggen, u bent 
m assaal opgekomen ! Niet 
m inder dan 222 studenten 
(tweehonderd tweeëntwintig !) 
hebben hun mening gegeven 
over de voorgestelde lijst. 
Hieronder de resultaten: 
Voorzitter : Filip Moeykens 
(179 voor, 18 tegen, 25 onthou
dingen); Ondervoorzitter: Sven 
Dumortier (167-21-34); Secre
taresse : Martine Saccol (179- 
15-28); Penningmeester: Frank 
Taildeman (153-21-48); Zaal
beheerder : Mare Grabner (118 
-55-49); Cultuurverantwoorde- 
lijke : Iris Merveille (178-21- 
23); Sociaal Maatschappelijk 
Medewcrster : Nathalie Dyck 
(153-20-49); Public Relations : 
Pascal Bouquet (153-19-50);
O .S .B .-veran tw oordelijke  : 
Mare Guffens (147-28-47); 
Lijstduwer : Philippe Vander- 
meer (168-10-44).
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Beurzen voor Europa
In het akademiejaar 1989-90 zal de Vereniging van Vlaamse Studenten, in samenwerking met het 
Staatssecretariaat Europa 1992, vijf beurzen van elk 20.000 frank toekennen aan studenten die hun 
licentieverhandeling of thesis wijden aan een Europees onderwerp binnen het perspectief van 1992.
De beurzen zullen in de eerste plaats toegekend worden om de onderzoekskosten van de student/studente te 
dekken.
Om voor een beurs in aanmerking te komen moet de kandidaat(e) zijn of haar aanvraag, vergezeld van een 
kort akademisch curriculum en een beschrijving van het onderzoeksprojekt, ten laatste op 1 november bij de 
Verening van Vlaamse Studenten indienen.
Een drieledige kommissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van respectievelijk het Staatssecretariaat 
Europ 1992, de akademische wereld en de V.V.S., zal vijf dossiers weerhouden. De kommissie zal te laatste 
op 15 november een beslissing nemen.
Voorkeur zal gegeven worden aan onderzoek naar onderwijs, opvoeding, en de plaats van onze universiteiten 
en hogescholen in de E.G..
Inlichingen : V.V.S., A. Dansaertstraat 76, 1000 BRUSSEL, 02/521.95.05.
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EN MAAR
Leuk is dat zo’n twaalfurenloop. Veel studenten 
lopen zich uit de naad voor hun kring of voor een 
ideaal. Sommigen lopen zelfs voor hun bank. Er is op 
zo’n sportief evenement ook een vriendschappelijke 
sfeer, die wordt geïllustreerd door de idee dat 
niemand tegen iemand loopt. We lopen allemaal met 
elkaar en we zijn de volgende dag allemaal kreupel. 
Dan wordt duidelijk wie de werkelijke sponsor is van 
de tw aalfurenloop: “The M inistry  o f silly 
walks”.Eén groep zal na de loop echter niet erg moe 
zijn geweest. Deze jongens liepen zo hard dat ze geen 
tijd hadden om moe te worden. De groep vormde dan 
ook wel een uitzondering in de twaalfurenloop. 
Waarschijnlijk hadden ze daarom hun tent ook wel 
zo’n eindje naar achter gezet, weg van het gepeupel, 
dat stelletje ongeregelde studenten.
Ik heb het natuurlijk over de rijkswacht en ik kan me 
voorstellen dat de lezerdie erniet bij was het moeilijk 
kan geloven dat op de Vrije Universiteit van Brussel, 
waar de scicnta de tenebras vincert, de tenebras 
wordt binncngchaald.
Is dit nu niet flauw of vergezocht om te spreken van 
de rijkswacht-tcnebrac? Ik denk het niet, want het 
ware gezicht van de rijkswacht is nog maar bij weinig 
mensen bekend, hoewel ze, en dat moet je ze 
nageven, de laatste tijd alles er aan doen om dat ware 
gezicht te tonen. Ik denk hierbij met name aan het 
optreden, compleet met traangas en waterkanonnen, 
op 9 maart van dit jaar tegen een anti-fascistcn 
betoging in Leuven. Of een betoging van het 
ziekenhuispersoneel, een dag eerder. De rijkswacht
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heeft zich daar zelfs geïnfiltreerd (over tenebrae 
gesproken) onder de verplegers, waar ze trachten 
rellen uit te lokken en mensen te provoceren. Op een 
taktisch moment veranderen ze echter van gedaante 
en scharen ze zich aan de zijde van hun hchelmde 
collegae en slaan op de betogers in.
En dan kennen we dezelfde rijkswacht nog 'van 
eerdere akties. Steeds meer aanwijzingen zijn erom  
aan te nemen dat de rijkswacht betrokken is geweest 
bij aanslagen van de bende van Nijvel. De aanslagen 
werden geörganiscerd door de groep-G, een 
fascistische organisatie binnen de rijkswacht. Ook in 
fascistische organisaties buiten de rijkswacht komen 
we regelmatig vooraanstaande rijkswachtcrs tegen. 
Het zij duidelijk dat de rijkswacht de democratie in 
België eerder ondermijnt dan dat ze die beschermt. 
Zo kun je nog wel even doorgaan over de rijkswacht. 
Duidelijk is wel dat de rijkswacht niet veel van doen 
heeft met de idealen van onze universiteit. Jegens de 
NSV is de VUB principieel. Gaat het echter over de 
vriendjes van de NSV, de rijkswacht, dan lijkt de 
beoordeling toch anders te worden. Mocht de 
universiteit echter toch besluiten volgend jaar de 
rijkswacht weer toe te laten, dan stel ik voor het 
motto van de universiteit aan te passen: ‘Tenebrae 
vicit scicntam”. Peter Jansen

Slaagde U soms niet voor het ingangsexame? 
Toch moet U bekennen dat ze op sportief vlak 
hoog scoorden. Gelukkig maar dat ze hier geen 
aanslag pleegde, nietwaar ?

A n t w o o r d
op Kort, Moeial van 21 maart 1989, blz. 15.

Juist, ja. Inderdaad goedkoop die woordspeling.
Natuurlijk, bij gebrek aan fundamentelere kritiek...
Daarom kan ik ook niet anders dan besluiten dat het desbetreffende anonieme (wat moedig !) stukje ‘Kort’ 
(duidelijk wel een pareltje van kwaliteitsjoumalistiek die uit hun kontext gesleurde zinsneden) enkel getuigt 
van een ongezonde dosis jaloersheid. DIDIER LAGAE
Antwoord van de redaktie :
Als dit geen fundamentele kri
tiek is : Uw artikel in Sic, m ijn
heer Lagae, staat vol halve 
waarheden, verdraaiingen en 
regelrechte leugens. Om bij on
ze citaten van vorig nummer te 
blijven : het is niet waar dat er 
gedurende meer dan een maand 
meer dan drie auto’s per nacht 
zwaar zijn beschadigd. Zelfs als 
je de zin in z’n kontekst plaatst.

By ons weten heeft Bruno Van 
Speybroek nooit een werk
groepje opgericht om iets te 
doen aan het probleem. En de 
zinsnede “Op de ULB schrikt 
men al lang niet meer van een 
verkrachting meer of minder” 
die u dhr. Van Speybroek (voor 
zover wij weten, onterecht) in de 
mond legt, is op z ’n minst 
demagogisch.
--------------  7 --------------

We zijn trouwens inderdaad ja
loers datje met zulke slechte ar
tikels zo makkelijk geld ver
dient.
En wat betreft het onderteke
nen, we zijn niet allemaal even 
moedig.

Teo.
P.S. Uw uitvlucht, dat de Sic-re- 
daktie buiten uw weten de tekst 
had veranderd, vond ik eerlijk 
gezegd meer aanvaardbaar.
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Nieuwe wet 
gewetensbezwaarden

de Moeial

Vanaf mei 1989 zal de nieuwe wet op het statuut van 
de gewetensbezwaarden in voege treden. De wet 
brengt enkele verbeteringen, maar ook minder 
positieve veranderingen.
Een overzichtje :
De aanvraag moet ingediend worden bij het 
gemeentebestuur (vroeger : Minister van Binnen
landse zaken).
De gewetensbezwaarde zal niet meer voor de Raad 
voor Gewetensbezwaarden moeten verschijnen 
(tenzij in probleemgevallen). Gevolg van deze en 
vorige maatregel : de termijn tussen aanvraag en 
het bekomen van het statuut wordt drastisch 
herleid : 2 maanden.
De duur van de burgerdienst wordt verm inderd: 16 
i.p.v. 18 maanden bij civiele bescherming en sektor 
volksgezondheid, en 20 i.p.v. 24 in de sociale en 
kulturele sektor.

Er wordt een systeem van qu o ta ’s en prioriteiten bij 
wet ingevoerd. Gelukkig worden hierbij de sociale en 
kulturele scktor niet gediscrimineerd (kompensatie 
voor de langere burgerdienst). 
G ew etensbezw aarden kunnen het bestaans
m inim um  krijgen als ze onvermogend zijn. Dit 
betekent een aanzienlijke verbetering van het statuut. 
De o rg a n isa tie s  zullen per m aand en per 
gewetensbezwaarde 3000 Fr. moeten betalen. De 
toepassing van dit artikel hangt echter af van de 
minister van Binnenlandse zaken (Tobback). Tegen 
deze maatregel is al heel wat protest gekomen, o.a. 
vanwege de V.U.B. (rector Loccufier en de Sociale 
raad), zodat het nog niet zeker is o f de organisaties 
inderdaad zullen moeten gaan betalen.
Meer info over dit alles bij U.C.O.V. : gebouw Y 
(tel. : 641.23.13)

S.B./D.M.

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

HONDEDROLLEN*
Zomer-vakantie-cultuur-stranden-bomen-kunst-hondcndrollen-zce-stro..
Voor al diegene die het geluk hebben om tijdens de zomervakantie daadwcrkelijk van vakantie te kunnen 
genieten biedt de Humjos-reisdicnst (Humanistische Jongeren) je de kans om vrij goedkoop naar Joegoslavië 
te gaan. Men kan er verblijven, naar eigen wens, op camping, in hotel, bij partikulieren, en dit steeds tegen 
betaalbare prijs. Meer inlichtingen zijn steeds te verkrijgen bij HUMJOS vzw, Rogierstraat 134, 1210 Bxl 
o f op het telefoonnummer: 02/215 16 94. Q

*dit is echt waar het enige dat ons opviel in bovenstaande tekst. We kunrj maal even normaal
zijn, hé.

A dvertentie!

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

DAMES !

Heeft u liefdesproblemen, of lijdt u aan sterke emotionele of professionele stress 

2 SEMI-PROFESSIONELE TROOSTERS BIEDEN U GRATIS HUN DIENSTEN AAN

Discretie sewaarborgd

Nieuwelaan 42/1 ste verdieping. Altijd beschikbaar.
Bellen bij Angelo en Amout.



VREDESESTAFETTE MOSKOU- 
AMSTERDAM 

met GROOVY SUN & THE SHINE

Op 26 juni vertrekken een dertigtal 
lange-afstand-lopers op het Rode Plein 
te Moskou voor een looptocht doorheen 
de Soviet-Unie, Polen, de C.S.S.R., de 

D.D.R., West-Duitsland, België en 
Nederland. De tocht staat in het teken 
van de vrede en van het milieu. Overal 
terwereld-zowel Oost als West-begin
nen zich te realiseren dat het geld dat 
op bewapening uitgespaard kan wor
den, kan gebruikt worden voor de besch
erming van het leefmilieu. Zo zou onze 
bedreigde planeet "Aarde" misschien 
toch nog de 21ste eeuw kunnen 
bereikenzonderonomkeerbareschade. 
Op donderdag 6 juli, rond 20u,komtde 
loperskaravaan aan op onze campus, 
waar ze ontvangen zal worden in 
Galery' in aanwezigheid van een aan
tal personaliteiten. Wie wil kan er komen 
praten metde deelnemers, afgevaardi
gden van V.A.K.A., Greenpeace en 
Amnesty International. Om 21 u30 
start dan één verdieping lager (in het 
Kultuurkaffee) een feest met een optre
den van Groovy Sun & The Shine. 
Soulsound op anarchistische wijze. 
Eigen nummers afgewisseld met 
klassiekers uit de R&B geschiedenis 
(o.a. James Brown, Junior Walker, Sam 
& Dave ...). Een 10-koppige band die 
het KaKa weer eens uit zijn voegen zal 
laten barsten. Fuif verzekerd!

Do 6 juli '89 - 21u30 
Kultuurkaffee • gratis
Org: Stichting Sport & Vriendschap i.s.m. Hl- 

LOK, UCOV, Rectoraat en Dienst Kuituur

SCHILDERWERKEN 
FRED BOFFIN

Fred Boffin (1946) legt zich vanaf 1967 
toe op vitaal-expressieve experimen
ten op papier en inpakmateriaal - aan
vankelijk gebruikte hij gouache en col- 
lage-elementen. Momenteel werkt hij 
liefst op papier : acryl op grote los
hangende vellen.

"Het treffen van orde en impulsiviteit is 
een belangrijk gegeven in mijn werk. 
Statische beeldfragmenten 
(opgekleefde stukken foto of tekst uit 
tijdschriften), vormen de aanzet tot een 
tweede beweging : het snel inwerken 
met inkt of verf op het mechanische 
beeld. Stukken collage beschouw ik als 
noodzakelijke opposanten bij dy
namisch schilderwerk. 
Opdiemanierzijninhetvoorjaar89een 
aantal "Peintures roses" (op tekenpa
pier 73x55) ontstaan, waarbij doordach
theid en emotie mekaar vinden. Ten
slotte draait alles wat een mens in zijn 
leven onderneemt, rond die twee din
gen."

Fred Boffin

Vernissage di. 6 juni '89 *
20u in Galery'
Tentoonstelling tot do. 29 juni '89
elke werkdag van 11 u tot 17u in Galery' en van 
11 u30 tot 24u in het Kultuurkaffee.

TOUCH OFEVIL 
van ORSON WELLES

In Touch of evil" vindt de decadentie 
een figuur in inspekteur Quinlan, die 
zijn corrupt, politiewerk afwisselt met 
bezoek aan het bordeel.
Do. 25 mei '89 - 20u30 
Kultuurkaffee - gratis

HET
KULTUURKAFFEE

kan gehuurd worden 
voor privé-manifestaties

gedurende het week-end 
vanaf vrijdagavond 20 u
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Uit het superlatievenwoordenboek :

“THE rOmhns”
Iemand zei o o it: “Het hoogste wat 
een mens kan bereiken is de cover 
van Time-magazine”. Het hoog
ste wat een Belg ooit kan bereiken 
zal dan wel, buiten een deel 
M.T.V.-zendtijd, de voorpagina 
van HUMO zijn.
Al was het niet de eerste, 
maar de 185ste pagina, 
toch lijkt er stilletjes aan 
een nieuwe ster aan het 
Rock-firmament te rij
zen (terwijl plannen voor 
M.T.V. steeds duide
lijker vorm aannemen).
Wie tussen de weinige 
aanwezigen stond op het 
jongste, en meteen ook 
meest beruchte, student- 
aid  c o n cert van de 
V.U.B., zal waarschijn
lijk niet dadelijk onder de 
indruk geweest zijn van 
wat THE ROMANS daar 
ten gehore brachten. Dat 
het inderdaad zuiver de 
chao tische  akoestiek  
was. eigen aan een doop- 
zaal als die van P.K., die 
je  voeten belette van de 
grond te gaan, werd be
vestigd door de enorme 
windhoos die de knulle
tjes op donderdag 6 april 
door de A.B. joegen. Dit naar 
aan le id in g  van  een  nieuw  
platenlabel “Green-Records”, in 
het kader van ‘She’s allright’ -de 
Ze Noiz single- en ter promotie 
van *Ball and Chain’, de 1ste 
Romans (mini-)L.P..
Over die E.P. valt eigenlijk niet 
veel meer te vertellen dan dat elke 
zichzelf rcspekterende rocklief
hebber ze toch wel een beetje in 
haar/zijn platenverzameling dient 
op te nemen. Eén waarschuwing 
e c h te r: ‘Ball and Chain’ gunt de 
naald van je  platenspeler geen 
seconde rust. Het geweld breekt

aan met ‘Several Times’, dat als 
een opgefokte stoomtrein dooreen 
nietsverm oedend prairie land- 
schap raast. Huppelende pop uit 
‘Far-Limbabwe’.
Bij ‘Bright Reminder’ worden 
brokken frustratie in minuscule

porties vrijgelaten. Zwevende 
Smiths-gitaren op acid en Booker 
T-orgel en we zijn bij een eerste 
hoogtepunt aanbeland. ‘Charlie 
Puzzlehead’ roept blijde herin
neringen op aan de tijd dat X.T.C. 
nog een agressief cult-bandje was. 
Get up off your back, Jack... and 
grab your guitar : als Rock cen 
vliegtuigmaatschappij was, dan 
waren de Romans een (niet- 
neerstortende) F16. Vuur, vlam, 
alarm, kortom : ‘B um ’.! “O.K.,” 
zucht zanger-gitarist Laurens 
Leurs net voor de laatste 2 noten,

maar het klinkt als ‘Amaai, ‘t is 
eruit geraakt!”. Een tweede hoog
tepunt.
Tot zoverkant A, de B-zijde maakt 
van hetzelfde laken een broek, is 
even ongeduldig en bijna net zo 
scherp. Enkele schoonheids

foutjes en de knappe 
sam enzang  tussen  
Laurens en zijn broer 
C hris  “ A n g e l-v o ice” 
Leurs zijn in grote mate 
verantwoordelijk voor 
de charme van ‘Ball and 
Chain’.
Mijn superlatieven gera
ken zo stilletjesaan uit
geput. Terwijl ik het 
woordenboek verder van 
buiten ga leren kan het 
misschien handig zijn 
eventjes Chris (bas
gitaar) aan het woord te 
laten :
“Ons hoofddoel is nu 
zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor een L.P.. 
Die zou liefst in het 
najaar moeten verschij
nen, zodat er geen te 
lange pauze zit tussen 
‘Ball and Chain’ en haar 
(alle goede dingen zijn 
vrouwelijk -I.M.) opvol

ger. Er zijn trouwens voldoende 
nummers in voorraad. Van ‘Ball 
and Chain’ zijn sinds 6 april al 
meer dan 200 exemplaren los 
verkocht, maar de cijfers uit de 
winkels weten we nog niet, 
daarvoor is het nog wat te vroeg." 
De ROMANS repeteren zo’n 2 è 3 
keer per week en regelmatig ook 
nog de nam iddag vóór een 
optreden. Toch beweert Chris dat 
er geen gevaar is voor uitputting, 
er blijkt genoeg energie en 
enthousiasme in voorraad. Dat 
komt zeker tot uiting in de 
optredens :
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THE r Om Hn s
“Het zou misschien voor het 
publiek leuk zijn om even een 
rustpunt in het live-repertoirc te 
bouwen, maar voor ons is het 
enorm lastig om net op het 
moment dat we lekker lopen plots 
rustig te moeten beginnen spelen. 
De nieuwe nummers zijn in het 
algemeen wel wat ruiger, hoewel 
we net met iets kalmer bezig 
zijn ... en het lijkt mooi te wor
den !”
Er doen zware geruchten de ronde 
als zou Chris momenteel, zoals

alle “echte” Belgische rockers, 
verstrengeld geraken in de NEW- 
BEAT-scene. Dit terwijl hij ei
genlijk geen bezwaar zou hebben 
tegen iets meer SPEED-invloeden 
bij The Romans. Na lang aan
dringen kunnen we toch enig kom- 
mentaar omtrent deze duistere 
verwikkelingen ontfutselen : 
“O.K., ik geef toe dat ik bezig ben 
met een projekt dat schuil gaat 
onder de namme SPEED-ME- 
TAL-BEAT, maar hou het s t i l !” 
Terwijl groepies zich blijkbaar 
verzamelen onder de noemer

“ROMANETTES”, neemt Lau- 
rens (2de lic. geschiedenis) zich 
voor meer samenhangend te gaan 
schrijven. De toekomst ziet er dus 
mooi uit, met het trio Leurs- 
Coonen-Leurs in de aanslag. 
Vergeet dit vooral niet te checken 
tijdens één van hun volgende 
optredens (en hopelijk volgend 
akademiejaar ook eentje aan de 
V.U.B. -maar dan niet op de 
W aversesteenw eg), o f koop 
gewoon die plaat natuurlijk !

I. Merveille.

VOV-VOLL rB(L‘]<!L(KL9i

Op 22 maart kwam de “ Folklore Academie 
aandraven met de resultaten van wat zogezegd een 
representatief toetsen moest voorstellen van wat de 
studentcnbevolking denkt over de meest populaire 
figuren in het studentikose milieu..
Het bleek nu echter dat heel wat mensen nominaties 
krgen voor erg kwetsende categorieën zoals hoer, 
hoerenbok, zaag, idioot, antipathiekste enz..., zonder 
dat die mensen zelf de kans hadden gekregen om een 
formulier in te vullen.
de realiteit was namelijk dat er slechts een zestigtal 
formulieren effectief werden ingediend en dat dan 
ook meestal 5 a 6 stemmen voldoende waren om tot 
één van de bovengenoemde categorieën uitverkoren 
te worden. M.a.w. volstond het om één klein 
wraaklustig kliekje om de één o f andere reden tegen 
jezelf te hebben en de Oscar was gewonnen. 
Ondertussen wordt zo’n Oscar wel met veel furore 
vooreen enorm publiek verkondigd, dat geen enkele 
notitie heeft van de werkelijke bedoeling van heel het 
opzet, namelijk een ludieke aktiviteit waarin enige 
studentikozen elkaar even op het rooster leggen of 
elkaar lauweren.
Daar het bovendien een Folklore aktiviteit betreft, 
zijn er ook procentueel meer formulieren naar hun 
leden gegaan dan naar de andere studentikozen, met 
als resultaat dat positieve nomaties meestal aan hun 
te beurt vielen en de negatieve nominaties aan 
nieuwelingen, mensen die zich studentikoos nog 
dienen te bewijzen en andere zondebokjes.

Een goed voorstel zou dan ook zijn om in het vervolg 
de Oscar’s uit te reiken in het bijzijn van enkel de 
mensen die zelf een pop-poll hebben mogen invullen 
en niet in het bijzijn van zelfs mensen, die niet eens 
aan de VUB studeren, maar er wel waren omwille van 
de 12-urcnloop. Bedenk maar even wat de gevolgen 
zouden kunnen zijn indien een oude klasgenoot van 
je bij je thuis gaan vertellen dat je hoer, grootste 
zatlap, e.d. van de VUB bent geworden.
Een ander voorstel aan Folklore betreft het 
proclameren van de resultaten» Vooraf zou men dan 
bv. eerlijk kunnen vertellen hoeveel stemmen er 
werden uitgcbracht en nadien kan men misschien 
beter niet met procenten werken bij de uitreiking 
maar met het werkelijke aantal stemmen, opdat 
iedereen dan ook de resultaten kan relativeren. 
Gelukkig beseffen de genomineerden zelf meestal de 
relativiteit van hun titel en werden de meeste Oscar’s 
nog steeds afgehaald met een brede gemeende 
glimlach en met het besef dat er in realiteit helemaal 
niet van klopt.
Het eerste commando van de studentikoziteit is en 
blijft nog altijd “Gaudeamus”(laat ons vrolijk zijn). 
Wat niet in pret en leute, op ludieke wijze kan 
gebeuren, is het gebeuren niet waard.(citaat: Van 
Schande vijl Hugo)

De Waarheidsstrijder. 
nvdr: Vanaf nu is dan ook de Oscar van de 
grootste luller uitgereikt met 3 stemmen tegen 2, 
dat is 60 % dus.
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Wanneer je  deze Moeial leest zal ook voor jou de heerlijkste tijd van het studentenjaar weer aangebroken 
zijn. Belangrijkste bestanddeel van deze vreugdevolle periode is natuurlijk het jaarlijks weerkerend 
gesprekje met de proffen. Daarom publiceert de Moeial ook dit jaar weer het enige echte V.U.B.- 
examenreglement. Veel plezier ! En de enkelingen die er door geraken : tot volgend akademiejaar!

EXAMEN
REGLEMENT
EX A M EN K O M M ISSIE
Uit artikels 1 tot 6 onthouden we 
het bestaan van een examenkom- 
missie per fakulteit die uitein
delijk over elk studentenlot mag 
beslissen. De naam van de voor
zitter van jouw examenkommissie 
wordt ad valvas bekendgemaakt.

EX A M EN REG ELIN G  
A rt. 7 : Per akademiejaar zijn er 
twee zittijden. De eerste begint ten 
vroegste na de lentevakantic en 
eindigt ten laatste in de loop van de 
maand juli, de tweede eindigt voor 
de opening van het daaropvolgend 
akademiejaar. De juiste sluitings
data worden jaarlijks bepaald door 
de Raad van Beheer. [...]
A rt. 10 : [ . . . ]  De student kan per 
jaar slechts aan twee zittijden deel
nemen.
A rt. 11 : Andere vormen van eva
luatie, die aanleiding geven tot 
verrekening in het eindresultaat, 
moeten opgenomen worden in de 
fakultaire examenreglementen. 
A rt. 12 : Een volledige examen
regeling (uur- en lokaalrooster) 
met betrekking tot de eerste zittijd 
wordt één maand voor het begin 
van de zittijd en uiterlijk veertien 
dagen voor het einde van de nor
male lesperiode ad valvas bekend 
gemaakt. Voor wat de tweede exa- 
menzittijd betreft worden de ter
mijnen gereduceerd tot tien dagen. 
Bij de samenstelling van het exa- 
menrooster zal rekening gehou
den worden met een spreiding van 
de inspanningen van de student.

indien mogelijk slechts één vak 
per dag.
Een uurregeling en de orde waarin 
de studenten zich moeten aan
melden worden, na overleg met de 
betrokken studenten, opgesteld 
door de Administratieve Sekreta- 
ris van de fakultcit of door een 
door de dekaan aangeduid lid van 
het administratief personeel. De 
ombudsman wordt op zijn verzoek 
betrokken bij het opstellen van de 
definitieve examenregeling.
A rt. 13 : De fakulteitsradcn bepa
len zelf de regels volgens welke 
studenten toegelaten worden tot 
de examenzittijd. Deze regels 
moeten in het begin van het akade
miejaar bekend gemaakt worden 
aan de studenten. De studenten die 
niet toegelaten worden, moeten 
hiervan bij gemotiveerd schrijven 
tijdig, uiterlijk twee weken voor 
het begin van de zittijd, op de 
hoogte worden gesteld. Een eerste 
verwittiging gaat de mededeling 
van niet-toelating vooraf.
A rt. 14 : De studenten worden 
slechts toegelaten tot het afleggen 
van examens als zij op reglemen
taire wijze zijn ingeschreven voor 
het betrokken akademiejaar. Een 
regelmatige inschrijving voor de 
examens is slechts mogelijk in
dien alle nodige getuigschriften 
voor een inschrijving op de rol 
werden ingeleverd en het kollege- 
geld vereffend werd. Oorspronke
lijke diploma’s moeten voor de 
opening van de eerste examenzit

tijd op het administratief sekretari- 
aat ingeleverd worden.
A rt. 15 : De studenten zijn ver
plicht zich in te schrijven op de ad 
valvas bekendgemaakte dagen en 
mits het vervullen van de voorge
schreven formaliteiten. Een laat
tijdige inschrijving is slechts mo
gelijk, voor uitzonderlijke geval
len, mits gemotiveerde aanvraag 
bij de rektor. Deze aanvraag moet 
ingediend worden bij de admini
stratieve sekretaris die ze door
stuurt, met advies van de dekaan 
naar de rektor.

EXAM ENVERLOOP 
A rt. 17 : De examinator en de stu
dent houden zicht strikt aan de 
vastgestelde uurregeling en plaats 
van de ondervraging. Elke over
macht moet zo snel mogelijk aan 
het sekretariaat van de fakulteit 
gemeld worden. Devoorzittervan 
de examenkommissie kan onmid
dellijk een nieuwe schikking tref
fen, die echter niet tot het vervroe
gen van het examen mag leiden. 
Ingeval van afwezigheid van de 
examinator en bij gebrek aan be
richtgeving van deze laatste ver
valt de examenregeling na een 
wachttijd van 2 uur t.o.v. de voor
ziene schikking. [...]
Art. 18 : Het examen wordt afge- 
nomen door de titularis van het 
vak of door degene die als plaats
vervanger het vak dat jaar gedo
ceerd heeft. In geval van over
macht o f wettige reden van ver
hindering kan degene die het exa
men afneemt een gemotiveerd 
verzoek richten tot de dekaan om 
ontheffing van het geheel of deel 
van zijn examenopdracht. De de
kaan stelt, in overleg met de voor
zitter van de betrokken examen
kommissie, een plaatsvervanger, 
lid van het onderwijzend perso
neel, voor aan de rektor.
In geval van bloed- of aanverwant-
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schap tot vierde graad tussen een 
student en de examinator wijst de 
voorzitter van de examenkommis- 
sie een plaatsvervanger aan. [...] 
Iedere student heeft het recht, ten 
laatste veertien dagen voor het 
door hem af te leggen examen, de 
voorzittervan de examcnkommis- 
sie schriftelijk de aanwezigheid 
van één o f twee kommissieleden 
aan te vragen.
A rt. 19 : Eindverhandelingen 
worden onderzocht door ten min
ste drie kommissarisscn, waarvan 
tenminste één lid van het onder
wijzend personeel. Indicn de be
oordeling van een eindverhande
ling niet berust op een openbare 
verdediging brengt elke kommis- 
saris schriftelijk verslag uit over 
de onderzochte eindverhandeling 
en kent een waardecijfer toe. De 
toekenning van het globaal cijfer 
gebeurt volgens regels bepaald 
door de fakulteitsraad.
De promotor dient een lid van het 
onderwijzend personeel o f van het 
wetenschappelijk personeel met 
doctorsdiploma te zijn.
A rt. 20 : Alle examens zijn open
baar en worden afgenomen in een 
lokaal van de universiteit, dat op 
elk moment toegankelijk moet 
zijn voor het publiek. In uitzon
derlijke omstandigheden en met 
akkoord van de dekaan kan voor 
wat de plaats van het examen be
treft hievan afgeweken worden. 
De openbaarheid van het schrif
telijk examen is verzekerd wan
neer de belanghebbenden en/of 
belangstellenden inzage kunnen 
krijgen van de kopijen. Deze ko
pijen liggen gedurende een ter
mijn van 60 dagen vanaf de pro- 
klamatie ter inzage.
A rt. 21 : De examens worden in 
beginsel mondeling afgenomen. 
Tot een andere vorm van examen 
over het geheel o f een deel van de 
materie kan door de examenkom- 
missie worden beslist, op voorstel 
van de titularis o f op verzoek van 
de studenten. De studenten be
houden evenwel onverminderd 
het recht om daarna nog een mon
deling examen over dezelfde mat

erie af te leggen.
A rt. 22: Aangepaste proeven kun
nen over de praktika georgani
seerd worden. De deelneming is 
verplicht voor alle studenten.
A rt. 23 : De student kan om rede
nen van fysieke of psychische aard 
aan de voorzitter van de examen- 
kommissie vragen een andere 
vorm dan mondeling examen af te 
leggen over de leerstof van één of 
meerdere kursusscn.
A rt. 24 : Wanneer een student, 
hoewel ingeschreven, zich niet 
meldt voor de examenperiode of

zijn deelneming stopzet, deelt hij 
dat onmiddellijk en schriftelijk 
mee aan de administratief sekre- 
taris van de fakulteit, die voor
zitter en de leden van de exarnen- 
kommissie op de hoogte stelt. Bij 
stopzetting om medische reden, 
dient een medisch attest bijge
voegd te worden.
A rt. 25: Onregelmatigheden door 
een student begaan tijdens het af
leggen van de examens, kunnen 
aanleiding geven tot uitsluiting 
voor de examenzittijd. Klachten 
over onregelmatigheden dienen 
door het akadcmisch personeels
lid dat ze vaststclde onmiddellijk 
overgemaakt te worden aan de 
voorzittervan deexamenkommis- 
sie. Alle betrokkenen worden ge
hoord door de dekaan en de voor
zitter van de examenkommissie, 
die beslissen over de onregel
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matigheid en de te,treffen sanktie. 
A rt. 26 : De examinator dient er 
objektief naar te peilen of de stu
dent het examenvak kent en begre
pen heeft. De examinator ver
schaft de studenten in de loop van 
het akademiejaar informatie over 
de doelstellingen en de vorm van 
het examen en bakent tevens de 
examenstof af.

D ELIBERA TIE
De examenkommissie kan alleen 
maar op een geldige manier be
raadslagen over het studentcnlot 
wanneer tenminste 2/3 van de 
stemgerechtigde leden aanwezig 
zijn. Als geen 2/3 van de kommis
sieleden aanwezig is mag er geen 
deliberatie worden gehouden. 
Binnen de weck roept men dan op
nieuw de leden van de examen
kommissie samen voor een twee
de deliberatie.
‘Eerste deliberaties’ die met min
der dan 2/3 van de leden toch zou
den doorgaan zijn onwettig. 
Eventueel benadeelde studenten 
kunnen in zo’n geval klacht neer
leggen bij de ombudsman. Op een 
‘tweede deliberatie’ wordt er ech
ter zowiezo wettig gestemd, onge
acht het aantal leden dat erop aan
wezig is.
A rt. 31 : [...] Elk lid [van de exa
menkommissie] beschikt overéén 
stem, ongeacht het aantal vakken 
waarover hij ondervraagd heeft. 
A rt. 33 : De fakulteitsraad beslist 
-na konsultatie van de examen
kommissie- over de toegepaste 
weging voor de verschillende vak
ken, over de manier waarop deze 
gebeurt, evenals de kriteria waar
op ze steunt. De manier waarop de 
weging gebeurt, wordt opgeno
men in het fakultair examenregle
ment en a^n de studenten bekend
gemaakt in het begin van het 
akademiejaar.

BEKENDM AKING VAN DE 
RESULTATEN 
A rt. 34 : Na de deliberatie pro- 
klameert de voorzitter van de exa
menkommissie in het openbaar de 

vervolg p. 14 onderaan



4 april 1989 ------------------------------------------------------------------------------------------1 de Moeial

Huurkontrakten kotstudenten in
strijd met 

mensenrechten ?Na een recente rel tussen 
één van onze medewer
kers en de dienst Huis
vesting vonden we het 
interessant het huurkon- 
trakt van de kotstudent 
eens van nabij te be
kijken. Elke kotstudent 
aan de V.U.B. kent de 
traditionele brieven die 
regelmatig rond gedeeld

worden, met steevast als 
uitsmijter iets in de trant 
van : “Er zal een inspek- 
ticronde plaats vinden.” 
Hoogtepunt was de brief 
(d.d. 13/1) over de nieu
we schoonm aakproce
dure, die duidelijk stipu
leerde dat een fout woon- 
gedrag aanleiding kan 
geven tot richtlijnen of 
sancties. Wat men onder 
dat woongedrag verstaat 
is nog steeds niet dui
delijk. Misschien het (al 
dan niet overmatig) ge
bruik van toiletpapier ? 
Om niet te spreken van 
de brief van 6/1, die

meldde dat “ingevolge 
een recente brand op 
cam pus O cfcn p le in ” 
opnieuw een inspektie- 
ronde zou plaats vinden. 
Als iemand ons kan 
vertellen waar die brand 
heeft plaats gevonden, 
meldt het dan even. 
Niemand blijkt er name
lijk ook maar iets van af 
te weten.
We zijn dus eens gaan 
kijken in het standaard- 
kontrakt, en meer be-
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paald in het ‘Algemeen 
B cw oningsrcg lem cn t’ 
(ABr), dat daarvan deel 
uitmaakt.
Eerste  probleem  is 
natuurlijk de zinsnede in 
het kontrakt waarin de 
student verklaart “ ...de 
bepalingen van het hem 
bekende Algemeen Bc-

w o n in g s  r e g le m e n t ,  
waarvan hij bij onder
tekening van deze huur
overeenkomst een exem
plaar verklaart ontvan
gen te hebben, te zullen 
nalevcn.” We hebben 
een rondvraagje gedaan, 
en niemand waarmee wij 
hebben gepraat blijkt 
zo ’n exemplaar te heb
ben ontvangen. Je zal 
zeggen, goed, ze moeten 
zo dom maar niet zijn een 
k on trak t te tekenen  
waarvan ze de inhoud 
niet kennen. Aan de an
dere kant zullen de mees
te mensen er van uitgaan 
dat een universiteit, die 
geen handelsonderne
ming is, wel een even
wichtig kontrakt zal op
leggen, met voldoende 
w aarborgen voor de 
huurder. Daarnaast zijn 
heel wat studenten ge
woon verplicht het kon
trakt aan te nemen, om
dat ze anders niet aan de

universiteit kunnen stu
deren, gezien de huur
prijzen hier in de buurt. 
Dit is natuurlijk een for
mele kwestie.
Daarom : over naar in
houd.
Wc hebben bezwaren bij 
de volgende artikels : 
“ 12. De bewoner is ver
plicht de aanwijzigingen 
van de Dienst Studenten
huisvesting i.v.m. de be
woning, schoonm aak
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e.d. op te volgen.”
“ 13__ De bewoner is er
toe gehouden ... weke
lijks de schoonmaak van 
de woonruimte toe te 
laten en zijn woonruimte 
te verlaten tijdens de 
duur van die schoon
maak. . . .” Dit laat de 
Dienst HV toe te beslis
sen op welk moment en 
hoe vaak ze kom en 
schoonmaken. Als je 
met je lief/vrijer in bed 
ligt (wat trouwens ver
boden is, cfr. art. 14,

vervolg van p. 13 
examenresultaten.
A rt. 35 : Na de proklamatie wordt 
individueel aan elke student, op 
zijn verzoek, een gedetailleerde 
uitslag van zijn examen mecge- 
dceld.

O V ER D R A C H T VAN PUN
TEN EN V RIJSTELLIN G EN  
A rt. 36 : Een student die een ge
middeld cxamencijfcr behaalt be
neden e lf  op twintig is niet ge
slaagd. Hij bekomt van de exa- 
menkommissie overdracht van 
examencijfers naar de tweede zit

tijd van eenzelfde akademiejaar 
onder volgende voorwaarden :
1. over alle vakken examen afge- 
lcgd hebben;
2. een gemiddeld examencijfer 
van 10 op 20 behaald hebben;
3. voor het betrokken vak ten
minste 13 behaald hebben.
A rt. 37 : Aan een student, die door 
overmacht, vastgesteld door de 
examenkommissie, niet aan alle 
examens kan deelnemen en als ge
lijkgesteld met de niet-geslaagde 
wordt geproklamcerd, kan de exa
menkommissie overdracht van
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cijfers toestaan, zowel van de eer
ste naar de tweede zittijd van een
zelfde akademiejaar als naar het 
daaropvolgend akademiejaar.
Art. 38 : Een student die niet ge
slaagd is bekomt van de examen
kommissie overdracht van exa
mencijfers onder volgende voor- 
waarden :
1. over alle vakken examen afge
legd hebben;
2. een gemiddeld examencijfer 
van 10 op 20 behaald hebben;
3. voor het betrokken vak ten
minste 13 behaald hebben.
A rt. 39 : De student mag evenwel
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3) : geen medelijden, 
eruit. Hetzelfde als je 
examens hebt. We heb
ben de proef op de som 
genomen : we hebben 
gemeld dat we liever niet 
wilden dat de ramen van 
een kamer de voorbije 
week werden gewassen, 
‘“ t Is binnenkort exa
men, en ik heb geen tijd 
om mijn bureau en rek 
van voor het raam weg te
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schuiven (moet je  ze 
eerst helemaal leeg ma
ken enzo.)." We hebben 
zelfs gevraagd een an
dere datum voor te stel
len, na de examens. Re- 
aktie van Dienst HV : 
geen gezever, wassen die 
ramen !
Dit is echter nog klein 
bier vergeleken met de 
volgende artikels :
“ 16. Controle door de 
verantwoordelijke amb
tenaar van de Dienst Stu
dentenhuisvesting aan
gaande de bew oning 
moet steeds worden toe- 
gelaten... Deze controle 
gebeurt bij voorkeur na

ingediende klacht,”
“ 17. Bij afwezigheid van 
een bewoner is de ge
machtigde bevoegd zich 
toegang te verschaffen 
tot de afgesloten woon
ruimte van de betrokken 
bew oner, ind ien  de 
komst van de bewoner 
niet kan worden afgc- 
w acht...”
Met deze twee artikels 
krijgt de Dienst HV het 
recht om binnen te ko
men in je  kot, eender 
wanneer, zelfs als je er 
niet bent. Beperking: bij 
voorkeur, dus niet nood
zakelijk, na een inge- 
diendc klacht.
We hebben cens rondge
keken in de wetgeving, 
en deze artikels lijken 
ons niet helemaal over
een te komen m e t :
Art. 12 van de Univer
sele verklaring van de 
Rechten Van de Mens 
(V.N. 1948): “Niemand 
zal het voorwerp zijn van 
w illekeu rige  in m en 
gingen in zijn privaat 
leven, zijn familie, zijn
wQtijng........”
Art. 8, 1° van het Euro
pees Verdrag tot be
scherming van de rech
ten van de mens en de

fundamentele vrijheden 
(E.V.R.M.) : “Eenieder 
heeft recht op eerbiedi
ging van zijn privé- 
leven, zijn gezinsleven, 
zijn huis en zijn brief
wisseling.”
Veel privacy heb je dus 
niet aan de V.U.B. Je zou 
natuurlijk kunnen over
wegen een ander slot te 
steken. Eenvoudig, en 
daar hebben ze de sleutel 
niet van. Fout ! Je was 
art. 14,4° vergeten: “Het 
is de bewoner niet toc- 
gestaan wijzigingen aan 
te brengen of te doen aan
brengen in het studen-
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tenhuis.” Deze wijzigin
gen worden zéér ruim 
geïnterpreteerd !
Je vraagt je af waarom de 
Vrije Universiteit Brus
sel er een dergelijk regle
ment op na houdt. Ismen 
bang dat de studenten zo 
’n ravage gaan aanrich
ten in hun koten ? Je kan 
de daders na het einde 
van de huurtermijn toch 
gewoon voor de kosten 
laten opdraaicn. Of wil

men vermijden dat er 
mensen zouden onder
v erhu ren  o f  sam en- 
woncn ? Ten eerste lukt 
het toch niet op deze 
manier, en ten tweede, 
heiligt het doel wel de 
middelen ? Derde argu
ment : men moet in de 
ko ten  b innenkunnen  
voor de brandveiligheid. 
Belachelijk : de deuren 
zijn zo dun dat je  er ge-
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woon doorstapt als je niet 
oppast, dus een stevig 
stamp zal ook wel helpen 
zeker. Trouwens, een 
steen door het raam doet 
ook wonderen om bin
nen te geraken.
Probleem : we zijn nu 
niet bepaald rechtsge
leerden, dus heel mis
schien zitten we een 
klein beetje fout. In elk 
geval, we gaan verderop 
onderzoek uit, en houden 
je zeker nog op de hoog
te. Misschien maken we 
er wel een testcase van !

Uw reporter van 
dienst.

afzien van de overdracht van één 
o f meerdere examencijfers. Aan 
een student aan wie het voordeel 
van examenoverdracht van één of 
meerdere cijfers wordt toegekend, 
kan in de tweede examenzittijd 
een graad verleend worden. Over
drach t van exam encijfers is 
slechts mogelijk voor program
maonderdelen die overeenstem
men met afzonderlijke kwoterin- 
gen op de deliberatie.
Individuele regelingen vanwege 
de examinator zijn niet toegelaten.

A rt. 40 : De examenkommissie

kan de titularis toelating verlenen 
om voor praktika, seminaries, oe
feningen en stages, vrijstellingen 
te verlenen voor het volgend aka- 
demicjaar.

OMBUDSMAN 
Elk jaar wordt er een ombudsman 
gekozen. Dit akademiejaar is dat 
prof. M. GEIVAERTS.
Art. 42 : Klachten in verband met 
het verloop van de examens wor
den gericht aan de voorzitter van 
de examenkommissie of aan de 
dekaan, met kopie aan de ombuds-
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man. Na uitputting van de fakul- 
taire mogelijkheden treedt de om
budsman op als bemiddelaar tus
sen studenten en examinatoren. 
Hij kan geen ombudsman zijn 
voor de
studenten... ?????????????
A rt. 45 : Klachten in verband met 
de uitsluiting voor de examen
zittijd ten gevolge van de toepas
sing van art. 13 of art. 25 worden 
door de student of de ombudsman 
ter beslissing voorgelegd aan de 
rektor.
A rt. 46 : Klachten in verband met 
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art. 26 of het verloop van de examens 
worden door de student, ombudsman 
of examinator gericht tot de voorzitter 
van de examenkommissie of dc de- 
kaan. Dc klachten worden bij hoog
dringendheid behandeld. Daarbij wor
den dc betrokkenen gehoord. Dc ge
troffen regeling wordt onmiddcllijk 
mecgedccld aan de betrokken partijen. 
Dc klachten dienen uiterlijk twee 
werkdagen voor de deliberatie te wor
den ingediend.
A rt. 47 : Klachten in verband met be
slissingen van dc cxamenkommissie 
die berusten op materiele vergissingen 
bij het verwerken van dc examencijfcrs 
kunnen neergclegd worden door dc le
den van de cxamenkommissie, de om
budsman en dc betrokken student bij dc 
voorzitter van de examenkommissie 
en dit binnen dc drie werkdagen na de 
proklamatie. Na raadpleging van de 
leden van dc cxamenkommissie, wordt 
een beslissing getroffen door de voor
zitter van dc examenkommissie.
A rt. 48 : Klachtcn in verband met be
slissingen van de cxamenkommissie 
die berusten op onregelmatigheden in 
de beraadslaging zelf kunnen nccrgc- 
legd worden door dc leden van dc exa- 
mcnkommissic en dc ombudsman, bij 
dc dekaan van dc fakultcit en dit dc eer
ste werkdag na dc proklamatic. Indien 
dit een invloed kan hebben op het totale 
examenresultaat van dc betrokken stu
dent, dan beraadslaagt de cxamenkom- 
missic onmiddcllijk opnieuw op ini
tiatief en op voorzitterschap van dc de
kaan. Dc cxamenkommissie maakt 
haar beslissingen openbaar bekend.

SLO TBEPA LIN G EN  
A rt. 49 : Elke fakultcitsraad MOET dit 
examenreglement aanvullen met bij
zondere bepalingen en kriteria zoals 
voorzien in dit reglement. Hij kan ver
dere aanvulling toevoegen in konfor- 
miteit met dit algemeen reglement. Dc 
fakultaire aanvullingen worden, na ad
vies van de onderwijsraad, bekend ge
maakt bij het begin van het akademie- 
jaar.
Art. 52 : Al de bepalingen in het alge
meen reglement zijn ondergeschikt 
aan dc wcttclijkc bepalingen aangaan
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de het toekennen van de akadcmischc 
graden en het programma van de 
Universitaire exam'cns.
Art. 53 : Dit reglement geldt niet voor 
dc examens voor het behalen van de 
wcttelijkc en van de wetenschappelijke 
graad van doctor, waarvoor een proef
schrift vereist wordt, van dc graad voor 
geaggregeerde voor het hoger on
derwijs, en van dc graad van bijzonder 
doctor.
Art. 54 verwijst ons verder naar het dc- 
ontologisch reglement. Dit bepaalt uit
sluitend de plichten van het akadc- 
misch personeel, en dc tuchtmaatrege
len die kunnen genomen worden wan
neer niet aan die plicht wordt voldaan. 
Zo lezen wc dat dc leden van het aka- 
dcmisch personeel ertoe zijn gehouden 
persoonlijk en nauwgezet hun opdracht 
uit te oefenen, en dat van hen een wer
kelijke voltijdse beschikbaarheid ver
wacht wordt, die niet beperkt blijft tot 
de opdrachten die hen uitdrukkelijk 
werden toegewezen. Klachtcn worden 
behandeld door de rektor, een speciale 
Tuchtkommissie, ofccn Tuchtraad. Dc 
rektor mag, zo nodig, elk lid van het 
akadcmisch personeel ontbieden, hem 
dc opmerkingen maken en dc raad ge
ven die hij nuttig acht, en mag eventu
eel een tuchtproccdurc inzettcn (blaam 
of terechtwijzing). Zwaardere tucht
maatregelen worden in eerste aanleg 
genomen door dc Tuchtraad (samenge
steld uit 7 daartoe verkozen leden van 
het akadcmisch personeel). Naast een 
Tuchtraad noteren wij ook het bestaan 
van een Tuchtkommissie, bestaande 
uit een voorzitter (een lid van het O.P., 
in het bezit van een diploma van doctor 
of licentiaat in de rechten), ccn 
sekrctaris (lid van het W.P.) en nog een 
extra lid van het O.P. Dc leden van dc 
Tuchtkommissie worden aangeduid 
door de Raad van Beheer.
Bij hun ‘dcontologische onderzoeken’ 
kunnen de verschillende tuchtinstcl- 
lingen eventueel een beroep doen op 
studenten. Studenten die getuigen te
gen een lid van het akadcmisch per
soneel hoeven nadien geen wraakname 
tc vrezen bij het examen. In zo’n geval 
wordt immers automatisch een plaats
vervangende examinator aangeduid.

A.V.
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