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Epidemie

Braken, diarree, hoofd
pijn, en andere leuke

Paniek, vorige week op de VUB. 
Opeens begonnen hele volksstam
men studenten te braken, en hun 
bezoekjes aan de sanitaire installa
ties verveelvoudigden tot in het ab
surde. Onmiddellijk deden de ge
ruchten de ronde. Meest voor de 
hand liggend natuurlijk: voedselver
giftiging in Ons Restaurant. Reden 
te over voor de Moeial om op onder
zoek uit te gaan.

Wat blijkt. Op dit moment is nog 
niet helemaal duidelijk wat er aan de 
hand is. Men heeft stalen genomen 
in het restaurant, en men onderzoekt 
de uitwerpselen van enkele patiën
ten om iets meer te weten te komen. 
In de volgende Moeial zullen we tra
chten hierover definitief uitsluitsel te 
geven.

Het is al wel duidelijk dat een 
voedselvergiftiging weinig waar
schijnlijk is. Er is namelijk geen cor
relatie tussen wat mensen hebben 
gegeten, en hun toestand. Zo zijn 
mensen ziek geworden die van toog 
1 hebben gegeten, maar ook een 
aantal toog 2-eters hadden het zit
ten. Er waren zelfs een aantal VUB- 
ers die niet in het restaurant hebben 
gegeten, die ziek waren, terwijl ook 
niet-VUB’ers de symptomen had
den. Evengoed waren er een hele-

dingen
boel restaurant-eters die geen pro
blemen hadden. Ook blijkt dat heel 
wat mensen pas 's avonds zijn begin
nen braken, (zo was er een fuifje 
waar van de twaalf aanwezigen er

Gezien het vorige is dit inderdaad 
wel aannemelijk, ook al omdat op 
een universiteit veel kontakten 
plaats vinden tussen grote groepen 
personen, zodat een virus zich snel 
verspreidt. Typisch ziektebeeld van 
de virale infektie zou zijn: een eerste 
dag met braken, diarree, stramheid 
en/of pijn in de ledematen, dan houdt 
het enkele dagen op, waarna er een

een achttal de wc-pot van nabij heb
ben mogen bestuderen), terwijl dit bij 
een voedselvergiftiging veel sneller 
had moeten gebeuren.

Het probleem zou niet door het 
VUB-eten zijn veroorzaakt, maar 
door een griepvirus dat rondwaart.

griepaanval plaats heeft.
Wat het is, is dus nog niet hele

maal duidelijk, maar een voedsel
vergiftiging is één van de minst 
waarschijnlijke mogelijkheden. Lees 
de volgende Moeial!

Luc Verhelst
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Interview

De Witte mythe
Els Witte is binnen de humane 

wetenschappen wellicht één van de 
bekendste -zeg maar beruchtste- 
proffen. Volgens de enen is zij een 
meedogenloze, nietsontziende bui- 
zer, die via haar 'Politieke Geschie
denis van België” menige prille aca
demische carrière in de kiem heeft 
gesmoord, volgens anderen is zij 
een vrouw die het in deze man
nenwereld toch maar ver geschopt 
heeft, maar haar eisen nu eenmaal 
erg hoog stelt. 'Meedogenloos’ of 
‘streng maar rechtvaardig’ ? De 
Moeial ging naar aanleiding van het 
verschijnen van haar nieuwe boek 
(zie vorige Moeial) met deze con
troversiële prof praten over slagen in 
eerste kan, academische gedreven
heid, VUB-Press, en nog veel meer. 
M.a.w. eea poging om de ‘Witte- 
mythe’ te ontrafelen.

Workaholic
De M oeial: U doceert 6 vakken 

aan de VUB en u publiceert regelma
tig, maar daarnaast bent u ook nog 
directrice van VUB-Press, voorzit
ster van de Raad van Beheer van de 
BRT, actief binnen de SP, en boven
dien bent u ook nog werkzaam bin
nen een aantal wetenschappelijke 
verenigingen als daar zijn het Cen
trum voor de studie van WO II, de 
CRISP, enz... Wanneer, en vooral, 
waarom doet u dat allemaal ?

Els Witte: Ik heb er heel wat voor 
moeten doen om mijn opleiding 
geschiedenis te kunnen volgen, 
aangezien ik in de humaniora geen 
ideale voorbereiding had gehad 
(eerst economische, later Latijn- 
Grieks erbij) en bovendien mijn stu
dies heb gedaan als werkstudente. 
Wat mij echter toen en nu dreef is 
mijn passie voor de geschiedenis, in 
het bijzonder dan de politieke, en het

ontrafelen ervan. Bovendien poog ik 
in alles wat ik doe een soort kritische 
ingesteldheid mee te geven en in die 
lijn ligt dan ook het doceren en het 
onderzoek. Deze beschouw ik dan 
ook als louter een deel van mijn 
academische opdracht, waarvoor ik 
wordt betaald en het dus maar nor
maal is dat ik het doe.

Verder vind ik dat het academi
sche zich niet mag beperken tot het 
doorgeven van kennis en informatie 
aan studenten, maar dat men ook 
naar buiten moet kunnen treden, 
naar een breder publiek toe, en van
daar mijn actieve steun aan de VUB- 
Press. Met name om de burger de 
kans te geven actief te participeren 
aan de democratie is het van groot 
belang dat hij kan beschikken over 
zoveel mogelijk informatie, zodat 
juist die kritisch ingesteldheid kan 
ontwikkeld worden. VUB-Press wil 
dan ook zgn. Vulgarizerende’ weten
schappelijke literatuur op de markt 
brengen, aangezien de Vlaamse 
uitgeverswereld al met zo’n grote 
moeilijkheden kampt, dat men er niet 
toe komt dit soort werken te publice
ren, of toch niet in voldoende mate.

Wat dan de BRT betreft, was men 
op zoek naar iemand uit de aca
demische wereld om de Raad voor te 
zitten. Aangezien ik er in had toege
stemd om in de raad te zetelen -ver- 
trekkende vanuit het feit dat ik toch 
de cursus 'Politieke funkties van de 
massamedia’ doceer en door mijn 
toetreden aan 'observerende partici
patie’ zou kunnen doen- en boven
dien de voorzitter uit socialistische 
hoek moest komen, heb ik na lang 
aarzelen aanvaard. Ik wil deze func
tie echter wel relativeren, aangezien 
de RvB van de BRT enkel een con
trolerende functie heeft en ik mij dus 
niet moet inlaten met het dagelijks

bestuur van de omroep.

Studiedruk
De Moeial: U doet dus blijkbaar 

enorm veel, bent constant bezig, 
hetzij met uw academisch werk, 
hetzij met uw voorzitterschap bij de 
BRT. Is het ooit al wel bij u 
opgekomen dat niet iedereen zo’n 
zware werkdruk aankan, en u mis
schien wel te veel eist van uw studen
ten, want met name in eerste kan 
liggen de slaagkansen voor uw vak 
toch vrij laag ? Hebt u zelf een 
verklaring voor die vele mislukkingen 
voor ‘Politieke geschiedenis' ? Ligt 
het aan de studenten, aan de 
voorbereiding in de humaniora, aan 
de stof, aan u ?

Els Witte : Ik kan me niet voor
stellen dat de omvang van de stof 
een onoverkomelijk probleem vormt, 
daar we ieder jaar pogen zelf zoveel 
mogelijk samen te vatten en over
bodige stukken weg te laten. Zo 
moeten de studenten dit jaar onge
veer 240 pagina’s blokken, hetgeen 
aan een universiteit toch zeker moet 
kunnen. Het probleem situeert zich 
volgens mij in de overgang van de 
humaniora naar de universiteit, die 
voor velen blijkbaar te zwaar is. Ook 
prof. Magits in de Rechten kampt met 
het probleem dat de jongeren die 
tegenwoordig uit het secundair on
derwijs komen niet meer over vol
doende algemene kennis, zeg maar 
feitenkennis, beschikken. Dan kan 
men twee dingen doen: of men gaat 
op de universiteit geven wat men 
vroeger in de humaniora reeds zag - 
hetgeen uiteraard een devaluatie 
van het universitair onderwijs be
tekent-, of men probeert intellectu
elen af te leveren die in functie van 
hun beroep -juristen, magistraten, 
historici, journalisten, enz.- toch over
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een grote dosis algemene feitenken
nis moeten beschikken. Ik kies 
duidelijk voor die tweede optie. Men 
moet dus een brug slaan tussen 
humaniora en universiteit, zonder 
daardoor het niveau te verlagen. Dat 
dit werkt, bewijst mijn vak 'Maat
schappij en Instellingen’ in tweede 
kan, waar ik zelden onder de dertien 
moet geven.

Ik wil toch ook opmerken dat de 
slaagcijfers in de geschiedenis en de 
politiek wetenschappen ieder jaar 
relatief hoger liggen dan in de rech
ten en de communicatiewetenschap, 
twee richtingen waar traditioneel 
heel wat studenten afhaken tijdens 
hun eerste kan. Ik vrees dan ook dat 
heel wat studenten juist dit vak 
kiezen als een soort alibi om het feit 
dat ze de studiedruk niet aankunnen 
achter weg te steken.

Dure boeken
De M oeial: U merkte daarnet al 

op dat van de 416 pagina’s die uw 
boek rijk is, er slechts een 240-tal 
moeten gestudeerd worden. Dit

brengt ons meteen op het fenomeen 
dat steeds meer proffen de studen
ten vragen-vaak erg dure- boeken te 
kopen, waarvan dan achteraf blijkt 
dat men ze slechts gedeeltelijk moet 
kennen, of zelfs helemaal niet. Had 
u misschien ook niet beter een 
studentenuitgave op de markt ge
bracht met alleen het hoogstnood
zakelijke ? Want als voor ieder vak 
één boek moet gekocht worden, 
wordt dat voorde studenten een dure 
grap.

Els Wltte : U moet een onder
scheid maken tussen een handboek 
en een boek dat men aanraadt om te 
lezen om de stof eventueel verder uit 
te diepen. 'Politieke Geschiedenis’ 
wordt momenteel door de VUB- 
Press uitgegeven è rato van 1,40 fr. 
per blad, hetgeen nauwelijks duur
der is dan de prijs van een fotocopie 
en ongeveer overeenkomt met de 
prijs van de cursussen van de Dienst 
Uitgaven. Wij voeren met de VUB- 
Press dan ook een politiek van 2 
prijzen : een studentenprijs en een 
boekhandelsprijs, en geloof me, die

studentenprijs van 1,40 fr. per blad is 
echt het absolute minimum. Boven
dien gaat het in dit geval niet alleen 
om een verplicht handboek, het gaat 
immers verder dan alleen maar de 
collegenota’s. Bovendien is dit een 
poging om de studenten aan te 
zetten tot het lezen en het kopen van 
boeken, om op die manier de le
escultuur te bevorderen.

Wat dan de politiek betreft om 
studenten daarbuiten nog andere 
boeken te laten kopen dan die die zijn 
uitgegeven bij de VUB-Press, dat is 
een persoonlijke zaak van iedere 
prof, en daar wens ik mij dan ook niet 
over uit te spreken. Ik heb het hier 
alleen over het beleid van de VUB- 
Press, en dat is om mooie, ver
zorgde, goed gemaakte hand
boeken aan te bieden aan de studen
ten.

De Moeial: U bent veel te goed, 
professor!

Politieke Geschiedenis van 
België, door Witte E., Craeybecks 
J. en Meynen, A. VUB-Press, 1990, 
416 p.

BWC

Geen naam=geen post!
Het artikel "Geen naam = geen post” van L.V. in Moeial 2 heeft heel wat reacties losgeweekt. Vorige week kon je 

er ai een antwoord op lezen van een auteur die onbekend wenst te blijven. Hieronder het antwoord van L.V. hierop. 
Verder is deze week zowat iedereen die werkt bij dienst Huisvesting in z’n pen gekropen. Resultaat hiervan zijn drie 
nieuwe lezersbrieven, die we echter wegens plaatsgebrek pas in het volgend nummer kunnen publiceren. U krijgt 
tegelijkertijd dan ook meteen het antwoord van L.V. op deze brieven. Nog een paar nachtjes slapen dus.

Relatie BWC-Huisvesting
In Moeial 3 van 31 oktober 

spoorde een illustere onbekende de 
BWC’s Jette en Oefenplein aan “op 
een normale, volwassen manier 
samen te werken met de HU’ . Sta 
me toe daarop kort te antwoorden.

We verschillen duidelijk van 
mening over de funktie van de 
Bewonerscommissies. Voor mij is 
de BWC een orgaan dat de belangen

van de bewoners moet behartigen. 
Haar eerste zorg dient met andere 
woorden de verdediging van de 
bewoner te zijn, in zijn relatie tot de 
verhuurder van de koten, zijnde de 
VUB, via Dienst HU. Deze verdedig
ing en belangenbehartiging kan op 
verschillende manieren gebeuren, 
waarbij samenwerking met de Dienst 
HU over bepaalde punten slechts

één manier is.
Stellen dat de BWC ten allen tijde 

moet samenwerken met de HU is in 
deze optiek fout, aangezien dienst 
Huisvesting duidelijk een ander doel 
heeft. De Dienst Huisvesting is er 
namelijk om de koten van de VUB te 
beheren, en er voor te zorgen dat dit 
op een zo goedkoop en efficiënt 

Lees verder p. 8 onderaan.
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Verkiezingsdebat Sociale Raad in
Donderdag 15 november om 12.30u. 

vindt in de cafetaria een debat plaats in 
het kader van de verkiezingen voor de 
Sociale Raad.

In het panel zetelen een onafhanke
lijke kandidaat en vertegenwoordigers

Cafetaria
van de twee opkomende lijsten.

Moderator is Alain Isaac, wel 
vertrouwd met de sociale raad. We ver
wachten kritische vragen uit het publiek

over de visies en intenties van de pan
elleden aangaande het sociaal beleid 
aan de V.U.B.

Be there...
Een organisatie van Studiekring Vrij 

Onderzoek

Het beheer van de
Zoals vele studenten reeds weten 

gaan op 21,22 en 23 november 1990 de 
verkiezingen door van de studente
nafgevaardigden in de Sociale Raad 
(SoR) en de Raad van Beheer (RvB) van 
de VUB. Wat velen wellicht niet weten is 
welke de plaats en de rol van de SoR en 
de RvB zijn binnen het beheer van onze 
universiteit. Om te duiden op het belang 
van deze verkiezingen misstaat enige 
infomatie omtrent de organisatie en het 
beheer van de VUB hier dan ook niet

VUB
Een duidelijk beeld schetsen van het 

beheer van de universiteit en haar ver
schillende raden, commissies, facul
teiten, afdelingen, enzovoort is echter 
geen sinecure. De VUB is zowel een 
bedrijf dat mensen tewerkstelt (adminis-

VUB
tratief en technisch personeel), als een 
instelling die onderwijs verschaft en on
derzoek aflevert, en waarin docenten, 
assistenten en vorsers zijn tewerkge
steld. In cijfers uitgedrukt geeft dit het 
volgende beeld: ± 7000 studenten, 750 
ATP-ers (administratief en technisch 
personeel), 600 wetenschappelijke 
medewerkers (assistenten en vorsers) 
en een 450-tal docenten.

Het beheer van de VUB (als bedrijf en 
als onderwijs- en onderzoeksinstelling) 
gebeurt via een verscheidenheid van 
raden, commissies, e.d.

Raad van Beheer
Het hoogste beheersorgaan is de

Raad van Beheer, die 43 ledén te lt: 1 
rector, 1 pro-rector, 1 oud-rector, 7 de
canen, 8 OP-leden (onderwijzend per
soneel), 10SB-lid(Oudstudentenbond), 
8 studenten (1 per fakulteit), 6 WP-leden, 
2 ATP-leden en 8 gecoöpteerden uit 
wetenschappelijk sociaal-economisch 
of sociaal-cultureel milieu.

14 leden van de Raad van Beheer 
maken deel uit van het Bureau van de 
RvB, het dagelijks bestuur van de VUB.

Andere raden 
Onder de RvB vallen dan een aantal 

interne organen:
1. Gedelegeerde organen:
•Sociale Raad
•RvB van het Academisch Ziekenhuis 
•RvB van het Rekencentrum 
•Beheer sportinfrastruktuur
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2. Adviserende Raden en com
missies :

•Onderwijsraad
•Onderzoeksraad
•Bibliotheekcommissie
•Archiefcommissie
•Lokale gebouwencommissie
•Vubaros
•Raad Uitgaven VUB
3. Raden en commissies opgericht op 

basis van wettelijke, statutaire of regle
mentaire verplichtingen

•Werkgeversafvaardiging in het 
Comité voor Veiligheid, Hygiëne en Ver
fraaiing der Werkplaatsen

•Werkgeversafvaardiging in de On
dernemingsraad 

•Beroepscommissie Wetenschappe
lijk Personeel 

•Patronale delegatie Syndicale on- 
derhandeling ATP en AP

•Commissie inzake verlof, disponibili- 
teit en afwezigheid ATP 

•Direktiecommissie 
•Raad van Beroep 
•Tuchtraad AP 
•Tuchtkamer AP 
•Tuchtcommissie AP 
•Tuchtcommissie studenten 
•Investeringscommissie 
•Werkgroep veiligheid op de campus 
•Beheerscommissie T andheelkundig 

Instituut.
We zullen enkele van die raden en 

commissies kort beschrijven en verdui
delijken.

Sociale Raad
Onafhankelijk van de fakulteiten 

fungeert de Sociale Raad als beleidsor
gaan van de Sociale Sector Studenten. 
Deze omvat het restaurant, de huis- 
vestingsdienst, sociale dienst, jobdienst, 
dienst kuituur, dienst studieadvies, 
UCOV (de dienst buitenlandse studen
ten), SJERP, gezondheidscentrum, kin
derdagverblijf, sportdienst, BSG, Vrij 
Onderzoek en de Moeial. De SoR kent 
eveneens verschillende commissies en 
werkgroepen die de werking van de ver
schillende diensten omvatten, en waarin 
studentenvertegenwoordigers zetelen.

Het is echter op het niveau van de 
SoR dat beslissingen getroffen worden. 
Sommige beslissingen, zoals de begro
ting, moeten dan nog door de Beheer
raad bekrachtigd worden.

De Sociale Raad telt 12 stemgerech
tigde leden, waarvan 6 rechtstreeks 
verkozen studenten, 2 beheerraadsle- 
den, de afgevaardigde van de rector en 
van de Voorzitter van de RvB, en 2 vak
bondsafgevaardigden.

Onderwijsraad
De Onderwijsraad (OWR) adviseert 

de RvB voor alle aangelegenheden met 
betrekking tot het onderwijs verstrekt 
aan de VUB, met uitzondering van de 
daaraan verbonden personeelsaspec- 
ten.

Alle faculteiten (en dat zijn er acht) 
hebben 1 afgevaardigde van het Onder

wijzend Personeel (docenten), van het 
Wetenschappelijk Personeel en van de 
studenten in de OWR.

Onderzoeksraad 
De Onderzoeksraad (OZR) verstrekt 

aan de Raad van Beheer advies over het 
onderzoeksbeleid van de instelling, 
daarbij rekening houdend met de over
wegingen van wetenschapsbeleid. De 
OZR kan verder aan de RvB advies 
uitbrengen over alle onderzoekspro
jecten die de instelling of de leden van het 
personeel voornemens zijn uit te voeren.

Zowel de OWR als de OZR zijn sterk 
afhankelijk van de werking rond 
onderwijs en onderzoek binnen de 
verschillende fakulteiten.

Fakulteiten 
Elke fakulteit kent een aantal raden 

en commissies, die verschillen van 
fakulteit tot fakulteit, en waarin 
studentenafgevaardigden zetelen.

Tot daar deze korte informatieve 
bijdrage. Door ondergetekende zal ge
tracht worden om via dit medium (de 
Moeial, dus) de studentenbevolking ver
dere informatie te verschaffen omtrent 
de werking en de inbreng van de studen
tenvertegenwoordigers in de ver
schillende raden en commissies.

Luc Pauwels 
(02/641.21.56 

tussen 9u00en 17u00)

1 jaar SVS-beleid
Toen ik -net als al mijn collega’s- 

studenten- vorig jaar rond deze tijd een 
brief in de bus kreeg waarin de lijst 
STUDENTEN VOOR STUDENTEN zich 
presenteerde, was ik aangenaam ver
rast : er werd blijkbaar aan gedacht om 
van de Sociale Raad een instelling te 
maken die zich nog meer dan voortieen 
zou toeleggen op prioritaire zaken m.b.t 
de sociale omkadering van de studen
ten.

Opmerkelijk was dit rondsturen om 
verschillende redenen : ten eerste was 
het de eerste maal dat een campagne op 
deze schaal gevoerd werd (met de finan
ciële implicaties vandien); ten tweede

bestond de lijst uit bekende figuren uit de 
kringwereld, wat in theorie de feedback 
van de verkozenen naar de kiezers (via 
de kringen) zou kunnen garanderen en 
waarbij de verkozenen een min of meer 
permanente achterban zouden hebben, 
wat democratische controle van de raad 
kon vergemakkelijken; ten derde waren 
de voorgelegde standpunten (actiepun
ten?) zowel lovenswaardig als zeer con
creet. Alle voorwaarden voor een de
gelijk, efficiënt en doordacht beleid, 
gekoppeld aan een grotere openbaar
heid van bestuur naar de studenten toe, 
leken dus vervuld wanneer een meerder
heid van deze kandidaten verkozen zou

worden. De walk-over bij de verkiezin
gen waarbij ALLE kandidaten verkozen 
werden, werd dan ook door velen op 
gejuich onthaald...

De ontnuchtering kwam al snel en de 
ontgoocheling over één jaar STUDEN
TEN VOOR STUDENTEN-beleid is dan 
ook groot. Men kan inderdaad rustig 
spreken over een falen over de ganse 
lijn, terwijl alle troeven voorhanden 
waren om een cum laude jaarverslag in 
te dienen. Even alles op een rijtje : de 
standpunten (die iedere zinnig denkende 
student kan onderschrijven) zijn geen 
van allen omgezet in “actiepunten” (wat 
hopelijk toch de bedoeling was), laat
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staan dat er werkelijk iets concreet 
gebeurde: de grondige renovatie van de 
koten laat nog steeds op zich wachten; 
tijdens dit werkingsjaar werd beslist om 
(per 1/1/91) de maaltijdprijzen WEL te 
verhogen; er is niet ‘beantwoord aan de 
grootste actuele behoefte": het aanbod 
van studentenkoten staat nog steeds in 
wanverhouding t.o.v. de vraag, wat ern
stige financiële gevolgen heeft voor die
genen die privékoten moeten huren (wet 
van vraag en aanbod, weet je w e l);... 
Andere “standpunten", zoals het beleid 
(welk beleid?) t.o.v. andersvaliden, de 
veiligheid op de campus, enz... zijn klaar
blijkelijk in het vriesvak blijven zitten en 
ook van zeer concrete doelstellingen zo
als het vervroegd rondsturen van exa- 
menroosters, het verlengen van de twee
de zittijd, degelijke (en vooral méér) tele
foontoestellen op de campus en in de 
diverse gebouwen, kwam niets terecht.

De trage administratieve papier
molen van de VUB in gedachten, kunnen 
voor een aantal van deze niet-verwezen- 
lijkingen verzachtende omstandigheden 
ingeroepen Worden, maar de vaststelling 
dat er vrijwel niets concreets gebeurd is, 
blijft echter.

Het grote weerwoord van onze 
achtenswaardige raadsleden hiertegen 
is dat deze of gene beslissing reeds 
genomen is, de uitvoering van dit of dat 
wellicht snel zal plaats hebben... Hier

mee zijn we dan aanbeland bij de vol
gende gemiste kans: een onbekend is 
een onbemind beleid. Het is uitermate 
spijtig te moeten vaststellen dat de 
voorzitter (en de raadsleden met hem) 
GEEN ENKELE poging hebben onder
nomen om, eens ze verkozen waren, hun 
gevoerde en te voeren beleid naar de 
studenten toe openbaar te maken, terwijl 
de middelen daartoe ruimschoots voor
handen waren (studentenpublicaties, 
valva’s, pamfletten, enz...). Integendeel 
ze lfs: wanneer iemand zich publiekelijk 
beklaagt over het gebrek aan openbaar
heid van bestuur (de senior van Ger- 
mania-Romania in De Moeial nr. 2, p. 4), 
wordt het nodig geacht die persoon via 
een tussenpersoon (I. Merveille in De 
Moeial nr. 3, p.7) op zijn plaats te zetten 
via artikels uit een intern reglement, 
waarbij met het nodige sarcasme de 
vermeende domheid van de klager in 
kwestie aangetoond wordt. Zonder 
dieper in te gaan op de principes die aan 
de basis liggen van dit reglement of over 
de wijze waarop de raadsleden zich er 
achter verschuilen, is het misschien toch 
zinvol het volgende te overwegen: wan
neer personen op democratische wijze 
verkozen worden door kiezers die hun 
stem hebben gegeven aan die personen, 
maar ook aan het programma dat deze 
hebben voorgelegd, dan hebben de ver- 
kozenen de morele plicht hun kiezers in

te lichten over het gevoerde beleid, de 
genomen beslissingen, de verantwoor
ding voor niet uitgevoerde program
mapunten, enz...

Hoewel de vergelijking niet volledig 
opgaat, is het toch wel nuttig om weten 
dat een op nationaal vlak democratisch 
verkozen instelling (het parlement) er 
wel in slaagt openbare zittingen te hou
den, waar ook gevoelige materies be
handeld worden en er “vuile was buiten 
gehangen wordt’ . De notules van die zit
tingen kunnen daarenboven vrijelijk 
geraadpleegd worden. Het hoeft geen 
betoog dat een open, democratische 
opstelling primeert boven de belangen 
van enkelingen. Deze houding kan de 
werking en het belang van de Sociale 
Raad enkel gunstig beïnvloeden.

Eén jaar STUDENTEN VOOR 
STUDENTEN-beleid in de Sociale Raad 
heeft slechts geresulteerd in het feit dat 
de hoopvolle verwachtingen en de 
gemaakte beloftes niet ingelost werden, 
wat de status van deze belangrijke instel
ling slechts geschaad heeft. Indien deze 
lijst een nieuwe verkiezingszege boekt, 
zal dit veeleer het resultaat zijn van de 
aangewende middelen en de plots 
ontstane PR-ijver dan het logische gev
olg van een degelijk uitgevoerd en open
baar beleid.

Een ontgoochelde pro-senior, 
Joeri Comelis.

Opgefokte Kinderen voor Kin
deren

Je hebt het zelf al gezien, of je zou er 
eens op moeten letten. Er is op de V.U.B, 
voor tienduizenden Belgische Frank aan 
rommel in omloop. Balpennen, stickers, 
T-shirts en dergelijke zwermen hier rond 
alsof het niets is. Daarbij stel ik dan toch

de vraag of de kandidaten van de SoR- 
lijst Studenten voor Studenten het echt 
zelf verantwoord vinden om voor verk
iezingen voor de Sociale Raad massa's 
geld uit te geven aan campagne- 
materiaal, terwijl alles mijns inziens toch

nog steeds om het sociaal beleid op de 
V.U.B, draait.

Ik ben toch wel wat bezorgd over het 
in handen geven van dit sociaal beleid 
aan een groep Texas Rangers.

Geert Acke

Remember Burkina Faso
De 'a-politieke' Studenten voor 

Studenten zouden er dit jaar miss
chien beter aan doen om de tien
duizenden franken bestemd voor

verkiezingspropaganda, integraal 
op de rekening van de 11.11.11.- 
aktie te storten.

Gewoon een kwestie van geen

'blauwtje' te lopen !!!

Erik Weynants 
2de kan Moraalwetenschappen
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Het VTM-fenomeen :
Debat Studiecentrum Fran-

cisco Ferrer
Het debat dat doorgaat op do. 29 

november in Qb, zal gevoerd worden 
rond het tamelijk brede identiteits
vraagstuk. Het gaat er namelijk om 
de gesprekspartner te doen naden
ken over het -naar onze mening ai- 
thans- duidelijk verlies aan identiteit 
dat de laatste jaren de VUB ken
merkt.

We moeten het probleem echter 
dadelijk in een veel bredere context 
situeren. Want niet alleen op vlak van 
het (universitaire) onderwijs zien we 
een vervlakking, ook op politiek en 
sociaal terrein merkt men sinds het 
einde van de jaren ’60 een duidelijk 
verlies aan overtuiging, aan het vast
houden aan identiteit. Deze trend 
wordt meestal weergegeven door de 
nood aan een breder publiek, wat 
een vervlakking van het eigen imago 
blijkbaar rechtvaardigt. De economi
sche logica wint het steeds meer van

de ideologische overtuigingen.
Maar we mogen de discussie 

zeker niet al te theoretisch houden, 
aangezien we de mensen via dit 
debat pogen wakker te schudden. 
Het centrale thema raakt vele ver
schillende domeinen, zoals dat van 
de politieke partijen, de media, de 
religie, enz..

(I9W> Studiecentrum Francis«» Fm«
Zou dit logo ook 800.000 BEF 

gekost hebben ?

Het is dus een debat dat de markt
gerichtheid van de VUB in vraag wil

stellen (als die ten koste van de 
vrijzinnige identiteit moet gaan), 
maar dit onderwerp moet dan wel in 
een breder kader worden uitgewerkt. 
De grote hamvraag is uiteindelijk : 
“Heeft het Vrije Denken, het Vrij 
Onderzoek, op de fysiologische 
basis überhaupt een plaats binnen 
de hedendaagse context ? Heeft de 
Vrije Universiteit van Brussel, in haar 
oorspronkelijke zin, nog een reden 
van bestaan ?"

Op dit debat zullen we een 5-tal 
personen en een moderator rond de 
tafel zien zitten, die ieder een be
paald thema van de problematiek 
belichten en nadien in een open dis
cussie de voor- en nadelen van ei
kaars bijdragen proberen af te we
gen. Eventueel is er nadien nog 
pfaats voor concrete en vooral con
structieve voorstellen naar de leiding 
van de VUB toe.

Amnesty

Briefschrijfavond
De Amnesty International- 

briefschrijfkem op de VUB is in okto
ber 1990 aan haar zesde werkjaar 
begonnen. In de voorbije jaren 
schreven vele enthousiastelingen 
massa’s brieven aan autoriteiten 
over heel de wereld, om de vrijlating 
van gewetensgevangenen te beplei
ten, om te eisen dat gewetens- en 
andere politieke gevangenen een 
eerlijk proces binnen een redelijke 
termijn zouden krijgen, en in die 
periode zijn zij meerdere malen in 
hun pen geklommen om te ageren 
tegen op stapel staande executies. 
In de maand november gaat onze

aandacht in het bijzonder naar drie 
gevallen van grove schendingen van 
de mensenrechten, namelijk in Gua
temala, Iran en Mauretanië.

Luis Miguel Solis Pajarito, 25 jaar, 
leidde tot 3 mei van dit jaar de 
Guatemalteekse Nationale Raad 
voor Ontheemden. Toen verdween 
hij, zomaar... Amnesty eist ophelde
ring over zijn verdwijning en zijn 
onmiddellijke vrijlating.

Ali Ardalan, een 73-jarige ambte
naar op rust in Iran werd gearres
teerd in juni 1990 met ruim twintig 
anderen. Zij maakten deel uit van 
een groep ondertekenaars van een

open brief naar President Rafsan- 
jani. Hierin uitten ze kritiek op het 
economisch en buitenlands beleid 
van de regering en het niet naleven 
van de rechten en vrijheden zoals ze 
in de Constitutie van Iran worden 
gegarandeerd. Ali Ardalan is hartpa
tiënt en Amnesty is erg bezorgd 
omwille van zijn leeftijd en zwakke 
gezondheid.

Ladji Traoré, een 53-jarige vak- 
bondsmedewerker en politiek acti
vist in Mauretanië wordt sinds okto
ber 1989 vastgehouden zonder aan
klacht of proces. Wellicht heeft zijn 

Lees verder p. 10 onderaan.
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Studenten voor Studenten : meer
waar voor uw stem.

Vooral in tijden van verkiezingen 
is het zeer belangrijk om een nuchtere 
kijk op de VUB-(micro)cosmos te be
houden. Het kan inderdaad soms ver
draaid moeilijk zijn om door het bos de 
bomen te zien. Vandaar dat wij vandaag 
op u een beroep doen, omdat wij ervan 
overtuigd zijn dat u zich niet zult laten 
misleiden door waardeoordelen en las
terlijke aantijgingen die niet thuis horen 
op een universiteit waar het Vrij Onder
zoek hoog in het vaandel staat geschre
ven. Het is immers niet altijd evident, 
maar wel van uitzonderlijke belang om 
een degelijke studentenvertegenwoor
diging te hebben in de bestuursorganen 
van onze instelling. Veel mensen besef
fen immers niet dat de VUB de studenten 
de kans biedt om kwasi autonoom een 
grote KMO te beheren. Wees daarom 
bij de volgende verkiezingen op uw 
hoede voor niet al te objectieve adjec- 
tieven en bijwoorden. Wees 
onwrikbaar bij het vormen van uw 
mening, want uw eigen mening is ten
slotte het enige dat telt bij de keuze van 
uw afgevaardigden.

Wij verschuilen ons niet achter 
maskers. Wij komen er open en bloot 
(alhoewel) voor uit dat wij de volle steun 
genieten van de studentenkringen, die, 
gelet op hun samenstelling, er tevens

voor zorgen dat wij een pluralistische en 
a-politieke groep vormen. Dit blijkt duide
lijk uit ons jarenlang engagement ten op
zichte van de studentengemeen- 
schap.

Wij vervallen niet in eindeloze 
utopische discussies, maar 
houden wel van degelijke en 
duidelijke afspraken die re
sulteren in snelle en con
crete oplossingen.
Zoals:

* de bouw van 
450 nieuwe 
studentenwon- 
Ingen

* geen verhoging van het in
schrijvingsgeld

* uitbreiding van het cafetaria en de 
krantenkiosk

* verlenging van de 2e -zittijd tot 
drie weken.

* betere kwaliteit en een grotere 
variëteit van de middagmalen

Dit zijn slechts enkele van onze be
langrijkste verwezenlijkingen van het 
voorbije jaar.

De meest opvallende actiepunten 
voor de toekomst, zijn :

* andermaal een stabilisering van 
het inschrijvingsgeld op 11.500 BEF.

* oplossen van het fileprobleem in

het restaurent (betere coördinatie 
lessenroosters, eventueel een 3de 
toog ,...)

* uitbouw van de sportfaciliteiten 
op de campus te Jette en beter 

sportmateriaal op beide cam
pussen.

* het toegankelijker 
maken van de VUB-ge- 

bouwen voor anders- 
validen

* integration of the 
foreign students

* Verdere en 
betere uitbouw 

van de cursusdiensten en secretaria
ten, opdat ook avond- of werkstuden
ten ‘s avonds cursussen kunnen 
kopen en inlichtingen zouden kunnen 
Inwinnen.

U hebt het nu wel door: “geen 
woorden, maar daden", inderdaad.

Het is van uitzonderlijk belang dat en
ige continuïteit in de afvaardiging be
waard blijft. Onze unief kan het zich 
immers niet veroorloven om veel tijd te 
besteden aan het inwerken van een 
onervaren vertegenwoordiging. Laat ons 
daarom niet in de steek op 21,22 en 23 
november, stem Studenten voor 
Studenten!

Namens SvS.

StudentenForum : omdat jouw 
carrière belangrijker is dan die 

van je vertegenwoordigers.
Het voorbereiden van verkiezin

gen moet ongetwijfeld gezien wor
den als één element van een vol
waardige en dynamische studen- 
tenwerking. Vandaar dat voor deze 
verkiezingen een aantal mensen, 
met jarenlange ervaring en actieve 
inbreng in de verschillende beheers
organen van de VUB, het initiatief

hebben genomen tot het oprichten 
van een open studentenwerking. De 
ervaring van de betrokkenen strekt 
zich uit tot alle beheersorganen : 
Beheerraad, Sociale Raad, Onder
wijsraad, faculteitsraden, sectie- 
raden, Vrij Onderzoek, bewoners
commissies en studentenkringen. 
De combinatie van ervaring en

nieuwe krachten staat hierbij borg 

voor een dynamische en continue 
studentenwerking.

De werking van bovenvermelde 
groep (StudentenForum) moet 

vooral gezien worden als reactie op 

de groeiende passiviteit van vele 

studentenvertegenwoordigers.
Lees verder p. 10.
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Agenda
dinsdag 13 november

•PK: Spel Zonder Grenzen, ergens op de kampus
•VSKM: Doop in PK-zaal
•Apia: Film “Paris Texas” in QD
•BSG, GK, PK, SK & VRG: Inter-Kringen TD in BSG

woensdag 14 november
•GK: Doop in zaal “De Witte Leeuw" te Vilvoorde 
•Apia: Doop in PK-kelder om 19 uur 
•VSKM: Film “Young Einstein” in QC 
•RPGC: TD in BSG

donderdag 15 november
•LIA: Doop
•Al: Film “Bourn on the 4th of july" in QC 
•GERROM: Kantus & TD in BSG

vrijdag 16 november
•CM: TD in BSG

maandag 19 november
•KBS: Film “Look who’s talking” in QC 
•BSK: 3e PRE ST-VE cocktail-TD in BSG

dinsdag 20 november
•BSG & ACE: ST-VE 
•BSG: ST-VE TD in BSG

woensdag 21 november
•Historia: Film in QD
•WK: Spaanse avond in de Shamrock met optreden van 

Esta-Loca 
•KEPS: Kantus om 20 uur in BSG

donderdag 22 november
•AVSG: Film “Married to the mob’ in QC
•BSK: Snookertornooi om 19.30 uur in de Brosser
•FARMA: TD te Jette
•KBS: TD in BSG
•VRG & SK: TD in Oceadium

vrijdag 23 november
•VESALIUS: TD in BSG

zaterdag 24 november
•LIA: Kantus in Hasselt om 20 uur

maandag 26 november
•PK; Kantus in BSG 
•LVSV: Film in QC 
•KB: Film “Black Rain’  in QD

dinsdag 27 november
•WK: Oceadium
•LIA: Kroegentocht om 19.30 uur in de Confrater 
•BSK: Film “Tatie Danielle’  in QD 
•KB: TD in BSG

B W C
Lees eerst p. 3 onderaan. 
mogelijke manier gebeurt.

Dit heeft tot gevolg dat de be
langen van de bewoners en de HU 
niet altijd gelijk lopen. Zo wil 
Huisvesting bijvoorbeeld af en toe de 
koten komen inspecteren, om te 
kontroleren dat alles in goede staat 
blijft. Voor de bewoners is dit m.i. 
echter een inbreuk op de privacy, 
waartegen de BWC moet ageren. 
Een ander voorbeeld is het dreige
ment geen post te verspreiden in die 
bussen waarop geen naam is ver
meld. Huisvesting mag dan wel van 
oordeel zijn dat dit de makkelijkste

weg is om efficiënt de post te verde
len, voor de BWC kan dit niet, omdat 
dit chantage is, en er betere mani
eren zijn om hetzelfde doel te 
bereiken.

Op andere gebieden lopen de 
belangen van bewoners wél gelijk 
met die van dienst HU, en daar kan 
dus wel samengewerkt worden. Een 
goed voorbeeld hiervan is het kuiss- 
chema, dat elke week wordt gekon- 
troleerd op een vergadering van HU, 
waar telkens een BWC-lid aanwezig 
is, en waar zeer constructief wordt 
samengewerkt.

Ook op andere vlakken wordt

samengewerkt tussen de BWC’s en 
dienst HU. Deze samenwerking 
moet ons inziens echter gebeuren op 
gelijkwaardige basis, waarbij beide 
partijen onafhankelijk zijn van elkaar. 
Het kan dus niet, dat een BWC de 
Dienst HU in alles naar de mond 
praat. De voorzitter van die BWC 
wordt dan (een voorbeeld uit de 
praktijk) wel beloond met een job op 
Dienst Huisvesting, maar van een 
effektieve verdediging van de 
bewoners kan dan geen sprake meer 
zijn.

Luc Verhelst 
BWC Oefenplein
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PRUSBEESTEN
FILM

'KINDERHUWELIJK'
(China, 1985, Huang Jianzhong)
Een 18-jarig meisje wordt volgens 
de Chinese traditie uitgehuwd aan 
een jongetje van 6 jaar. Het intieme 
portret van een vertederende relatie. 
Prijs Filmvondsten 1986 
Woensdag 21 november - '90 
Galery' - 12.30u,
Aula Q - 20u - 50fr

JOS & JIMMY
IN C O N C E R T

Gitarist en geluidsbricoleur Jos 
Steen wordt wel eens de Captain 
Beefheart van de lage landen 
genoemd, een titel die hij zeker niet 
gestolen heeft. De manier waarop 
deze moderne bard zijn instrumen
ten bepotelt is op zijn minst halluci
nant. Tegendraadse blues- en im- 
provisatiemuziek in een humoris
tisch jasje.
S narenwonder Litt le Ji mmy maakte 
in de jaren vijftig de Europese podia 
onveilig met zijn blitse rock'n’roll 
formatie 'The Robots'. Sindsdien valt 
deze rot niet meer uit het rockcircuit 
weg te denken. Net als Jos Steen 
beschikt hij over 'een sterk 
ontwikkeld muzikaal ego en een 
eigengereide kompositiemethode. 
Een titanenslag van formaat!

Mr. Jos Steen: zang,mandoline 
Ms. Viviane Fortuné: tuba 
Mr. Little Jimmy: gitaren 
Ms. Yellow Doll: zang, stem

Donderdag 22 november '90 - 21u 
Kultuurkaffee - gratis

'OBSCENE FABELS'
DARIO FO door JAN DECLEIR 
'HET BELEG VAN BOLOGNA' 
en 'DE POEZEMUIS'

Dit vijfkoppige rebellenkommando 
geschaard rond muzikant-producer 
Dolf Koeienverhuur (cfr. The Ex, 
Negazione) komt regelrecht uit de 
Amsterdamse ondergrond. Hun 
muziek is instrumentaal - drie gi
taren, bas, drums - en refereert 
zowel aan het konstruktivistische 
geluid van Henry Kaiser en Arto 
Lindsay, als aan de dissonante punk 
van The Fall.

DULL SCHIKSAL

Het vijf man sterke ensemble Dull 
Schiksal uit Rotterdam geldt als een 
van de grootste live-sensaties die 
onze Noorderburen momenteel te 
bieden hebben. Vertrekkend vanuit 
rabiaat anti-commerciële principes, 
heeft dit potige vijftal in zes jaar tijd 
een oeuvre opgebouwd dat qua 
originaliteitswaarde en spanningsk- 
racht nauwelijks te evenaren is. In 
de goede traditie van groepen als 
TV-Personalities en Henry Cow.

Donderdag 29 november '90 - 21u 
Kultuurkaffee - gratis

Een reprise van Jan Decleirs 
suksesrijke vertellingen over sex, 
fecaliën, en andere menselijke on
gemakken. Sappig en ongezouten. 
Fatsoenrakkers zijn bij deze ge
waarschuwd.
Woe. 28 november '90 - 
Aula Q - 20.30u - 200 / 250 FR

JAN PAP
K A R I K A T U R E N &
SCHILDERIJEN

Galery' - 20u
De tentoonstelling loopt tot don
derdag 13 december 1990
in de Galerv' en het Kultuurkaffee



StudentenForum : omdat jouw carrière belangrijker is 
dan die van je vertegenwoordigers.

L eerst p. 7 onderaan.

Hierbij moet de vraag gesteld 
worden of het belang van de studen
ten wel verdedigd wordt. Hoewel wij 
als uitgangspunt het voeren van een 
positieve campagne hebben ge
steld, moeten toch een paar puntjes 
op de i worden gezet.

•Zo is er de trieste aanwezigheid 
(of liever afwezigheid) van de 
studentenvertegenwoordigers. In de 
Beheerraad komt regelmatig slechts 
1/4 van de studenten-leden 
opdagen.

•Daarnaast moet melding worden 
gemaakt van het algemeen beleid 
m.b.t. prijsstijgingen binnen de So
ciale Sector, het afgelopen jaar : 
prijsstijgingen voor huisvesting 
studenten, maaltijdtickets studenten 
(+ 10 fr/maaltijd vanaf 1 januari 90), 
Kultuurkaffee en cafetaria.

De lezer moet hierbij indachtig zijn 
van het gegeven dat constructieve 
kritiek geen synoniem is voor iemand 
door het slijk halen.

Anderzijds wil het StudentenFo
rum geen carnavaleske vertoningen 
rond de komende verkiezingen, 
evenals onnodige geldverspillingen. 
Dergelijke zaken dragen trouwens 
niets fundamenteels bij tot het beleid 
van de universiteit, en vormen 
slechts een hulpmiddel ter verdoeze

ling van de nietszeggendheid van 
kandidaten.

Daarom wil het StudentenForum 
een actieve en geëngageerde 
studentenwerking met een open 
karakter in alle geledingen van het 
universiteitsbeheer. Volgende pun
ten stellen wij hierbij centraal:

•Installatie van een sociale om
budsman, waar men terecht kan 
met alle vragen en problemen i.v.m. 
Huisvesting, Restaurant, SJERP, 
Gezondheidscentrum, Jobdienst, 
Dienst Kuituur, enz.

•Restaurant en cafetaria : 
verkorten van de wachtrijen, 
uitbreiding van de zitplaatsen, en 
plaatsen van lockers voor boeken- 
en handtassen.

•Huisvesting:
-Verzekeren van de bouw van 

minimum 300 koten aan sociaal ta
rief in het Arsenaal (uitgangspunt 
goedgekeurd op Beheerraden van 
1987)

-Inspraak van studenten in de 
bouw van het Arsenaal : geen 
nieuwe bunker

-Modernisering en renovatie van 
bestaande koten (dringend)

-De VUB-overheid aanzetten tot 
een beleid en akties gericht op het 
drukken van de prijzen van privé- 
kamers.

•Plaatsen van een geldautomaat

en meer telefoons op de campus.
•Het verhogen van de veiligheid

op en rond de campus, ook qua 
verkeersveiligheid.

•Campus Jette/Rode : meer en 
betere samenwerking met HIPB o.a. 
i.v.m. sportinfrastruktuur, en het in
leggen van een busdienst tussen 
campussen Jette, Rode, Oefenplein, 
in samenwerking met M.I.V.B.

•Sport : moderniseren van de 
looppiste campus Oefenplein en het 
verzekeren van voorrang aan interne 
gebruikers (o.a. studenten) van de 
sportaccomodatie.

•Bibliotheek: het verzekeren van 
langere openingsuren en het ver
lagen van de copieprijzen.

Het StudentenForum staat hierbij 
een vernauwen van de kloof tussen 
de studentenpopulatie en de studen
tenvertegenwoordigers voor. Hierbij 
gaat onze aandacht uit naar een 
degelijke informatiedoorstroming en 
het betrekken van de studenten bij 
het beleid. Dit laatste kan via maan- 
delijkse.studentenforums (Cfr. Dikke 
Van Dale: “Bijeenkomst waarop één 
of meer deskundigen een inleiding 
houden over een bepaald onderwerp 
en daarna daarover in discussie tre
den met het publiek”).

U bent zodoende méér dan een 
stem voor ons.

Lees eerst p11 onderaan. 
arrestatie te maken met zijn kritiek op 
de regering die zwarte Mauretaniërs 
verdrijft naar het naburige Senegal.

Ook jij kunt iets doen! Op dinsdag 
20 november om 18u30 organiseren 
we een speciale briefschrijfavond 
voor deze drie gewetensgevan- 
genen in ons lokaal op de Triomf laan 
74 (schuin tegenover het KK). Je

Amnesty

hoeft enkel een zwarte of blauwe 
balpen mee te nemen. Wij zorgen 
voor het briefpapier, de enveloppen 
en de postzegels.

Dus:
Briefschrijfavond 

Amnesty International 
Dinsdag 20 november 1990 

om 18u30 
Triomflaan 74 ( tgo het KK)

Tot dan !

En tenslotte nog d it:

Goed Nieuws I De door ons ge
adopteerde gewetensgevangene, 
de Rus Pavel Solovyov, waarvan we 
in de vorige Moeial berichtten, is 
VRIJ I Bedankt aan iedereen die 
schreef I
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Days of Stella and 
Tequilla Sunrise (part 4)

De meest misbruikte datum van 
het academische jaar, is zonder 
twijfel 20 november. Wie hier langer 
dan twee oktobers rondhangt weet 
wel waarom: na St.- Vé beginnen we 
met studeren, niewaar! Na St.- Vé 
gaan we niet meer naar TD. Tot er 
weer ergens een licht fantastisch 
feestje georganiseerd wordt door het 
een of het andere vreselijk sympa
thieke kringetje. En zo blijven we aan 
de gang, of moet ik zeggen aan den 
boemel.

Dat is dus de nadelige zijde van 
die dag, maar ze heeft er zovele 
goede. Als daar zijn : bloem, eieren 
en varkensingewanden. Aan stroop 
heb ik een gloeiende hekel, dus de 
eerste die mij dat goedje op 20 no
vember eerstkomend rond de oren

kladdert, stop ik met zijn mond open 
in de PK-doop-wandelende-mayon- 
naise-overschot. Of ik laat zijn foto in 
De Moeial zetten, natuurlijk.

But anyway, ik vindt vanmorgen 
een brief van de OSB-voorzitter in 
mijn bus waarin staat, ik citeer: “Wij 
zouden er willen op aandringen een 
bijzondere inspanning te leveren bij 
de versiering (van schachten ?,im), 
zodat de unieke gebeurtenis die St.- 
Vé is, niet vervalt in een troosteloze 
optocht van bierwagens, waarbij de 
enige opgemerkte prestaties de 
consumptie van mateloze hoeveel
heden gerstenat is (welk laatste feit 
nochtans verre van negatief zou 
worden ingeschat door de jury-le- 
den).” Dat belooft!

Maar wat als wij, in een poging

een bijzondere inspanning te leve
ren, onze camion willen verkleden in 
bakkerij ? Basisbenodigdheden zijn 
dan bloem, eieren en melk, zoals de 
lieve lezertjes wel weten. De laatste 
jaren heeft er iemand echter in zijn 
kop gestoken dat deze attributen op 
de verboden lijst thuishoren. OK, dan 
veranderen we onze camion in een 
viswinkel (op aanraden van de senior 
van OP). Wat blijkt: ook vis is ten 
strengste verboden, zelfs verse.

En dat allemaal dankzij banket
bakkerij Wittamer. Ik wil niemand tot 
dwaze dingen aanzetten, maar naar 
ik onlangs vernomen heb zal diezelf
de bakkerij dit jaar kotsbakjes 
voorzien aan haar vooruit.

Ook dat belooft!
lm.

Medegedeeld

PIN is een artikel ! ! !
Pin draagt een rok I Pin mist zijn 

poesje I Pin heeft een fiets I 
Pin is alomtegenwoordig op de 

VUB-campus. In luttele weken is Pin 
erin geslaagd overal zijn -of is het 
haar ?- stempel achter te laten, 
dankzij een bliksemsnel systeem 
van zelfklevers. Het lijkt haast onge
looflijk dat dit het werk kan zijn van ! 
enkele persoon, maar laat ons de 
energie van onze medestudent (?) 
Pin vooral niet onderschatten.

Deze guitige knaap is zeker niet 
van originaliteit gespeen, elk van 
zijn/haar stickers doet een glimlach 
opkomen. Zijn/haar relativerende , 
absurde uitspraklen kunnen gerust 
naast Kamagurka geplaatst worden.

Aan de andere kant is het effect 
door Pin teweeggebracht beangsti
gend. Wanneer aan het raam van 
een meisjeskamer plots “Pin is a 
sexmaniac” hangt, dan moet je toch 
wel eventjes doorslikken. Je weet

immers nooit of Pin wel degelijk een 
exhibitionistische pervert is (zou nog 
een interessant gegeven voor een 
film zijn trouwens).

De meest aanvaardbare hy
pothese is echter dat het om een 
ludieke grapjas gaat die zijn stem wil 
laten horen. Hij doet dat bovendien 
op een manier die weinig of geen 
schade toebrengt aan de gebouwen, 
in tegenstelling tot vroegere grafittis- 
puiters (bv. ACC, BHO, “?", e.d.).

MUTS is een auteur I
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Semeurs vaillants du rêve

St-Vé 1990 : Het Paci-
Op dinsdag 20 november wordt 

naar jaarlijkse traditie de oprichting 
van de U.L.B. herdacht door een 
studentikoze optocht door Brussel. 
Dit jaar staat St-Vé in het teken van 
het pacifisme en er wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de honderd
ste verjaardag van “Le Semeur”, het 
officiële lied van onze franstalige 
zusteruniversiteit.

Semeurs vaillants du rêve,
Du travail, Du plaisir,
C’est pour nous que se lève 
La moisson d’avenir.
Ami de la science,
Léger, insouciant 
Et fou d’indépendance 
Tel est l’étudiant!

fisme Zoals elk jaar wordt er vóór St-Vé 
door de studenten in de stad gebe
deld. Dit bedelen mag pas op 15 
november beginnen en mag enkel 
gebeuren door studenten die hun 
studentenkaart op een zichtbare 
plaats bij zich hebben, bijvoorbeeld 
aan een touw rond de hals.

De deelnemende kringen ver
trekken met hun leden om 12 uur aan 
de VUB en gaan samen naar de 
Grote Zavel waar de optocht begint. 
Ook dit jaar blijft het motto “Ambi
ance zonder clashen” en wij hopen 
dat iedereen daaraan zal 
meewerken. Na afloop is er natuurlijk 
de St-Vé TD in de BSG-zaal.

Veel plezier, 
Namens het B.S.G., 

K.L.

Alfa seminarie :

Vrij onderzoek en buitenzin
tuiglijke waarneming

Ook vorig academiejaar heeft 
Studiekring Vrij Onderzoek een alfa- 
seminarie georganiseerd. Toen ge
beurde dat in navolging van de activi
teiten rond pseudo- en paraweten- 
schappen van het voorgaande aca
demiejaar. N.a.v. die activiteiten 
hadden de betrokkenen het gevoel 
dat een aantal zaken die verband 
houden met buitenzintuiglijke waar
neming onteredht over dezelfde kam 
geschoren worden. Studiekring Vrij 
Onderzoek zou zichzelf niet zijn, 
moest dat gevoel geen aanleiding 
gegeven hebben tot een poging het 
fenomeen op een objectieve manier

onder de bupe te nemen.
Die poging was een alfa-semi- 

narie; onder begeleiding van Lode 
Willems, redacteur wetenschappen

ongemeen boeiend. Bovendien was 
het zeer ontspannend en een wel
gekomen afwisseling. Die algemene 
tevredenheid is de reden waarom we 
het seminarie dit jaar herhalen.

Bij een alfa-seminarie gaat men 
ervan uit dat iedereen over een 

“zesde zin-
Studiekring Vrij Onderzoek tuig” be

schikt (het is 
dus geen uitzonderlijke gave), 

maar dat tal van factoren het gebruik 
ervan verhinderen. De bedoeling is 
deze remmingen op te heffen, en dit 
zintuig te leren gebruiken. Het is dus 

Les verder p. 14 onderaan.

van Knack. En we mogen het een 
geslaagde poging noemen. Het was 
niet op spektakel gericht, maar toch

13 De Moeial • nummer 4 (14 november)

\



Studenten tegen racisme

STeR
13 oktober 1987, het Vlaams Blok 

haalt in Antwerpen ca. 20 % van de 
stemmen bij de gemeenteraadsver
kiezingen. De kampanje van het Zwart 
Blok (VI. BI.) bestond uit navrante racis
tische leugens en totaal buiten propor
ties opgeblazen ‘ feiten’ . Kortom, hun 
grote voorganger Goebbels had het niet 
beter kunnen doen!

Een aantal scholieren en leerkrach
ten zag het gevaar van deze partij en stak 
de koppen bijeen. Scholen Zonder 
Racisme was geboren. Men besliste om 
in zoveel mogelijk middelbare en lagere 
scholen aktief aan antiracistische 
vorming te beginnen vermits ook onder 
de jongeren de sympathie voor het Blok 
niet gering was. De respons was onge
meen groot en al snel wordt de aktie in 
heel het land gevoerd aan diverse 
scholen.

Ongeveer een jaar later vindt een 
groepje Antwerpse hogeschoolstuden
ten dat in het hoger onderwijs (HOBU's 
en uniefs) ook een degelijke antiracis
tische kampanje nodig is; daar kent men

Lees eerst p. 13 onderaan. 
vooral praktijkgericht. Theoretische 
beschouwingen komen er niet aan te 
pas. Met “ zesde zintuig “ bedoelt 
men de eigenschap om de realiteit 
waar te nemen op plaatsen waar 
men niet fysiek aanwezig is. Hierbij 
spelen wel alle andere zintuigen een 
rol, net zoals we in dromen of in 
herinneringen beelden zien en gelui
den horen, met dit verschil dat wat 
onze zintuigen in “alfa” waarnemen, 
overeenstemt met de werkelijkheid 
van een gekozen tijdstip, waarbij 
afstand geen rol speelt. Verleden, 
heden en toekomst vormen een 
geheel. De kunst bestaat erin in
beelding en waarneming te leren on
derscheiden. in een eerste fase 
worden ontspanningsvaardigheden

immers het NSV, het studentenverbond 
van het VI.BI. (Filip Dewinter is daar nog 
ooit mee naar de VUB gekomen). Zo is 
dus de beweging STUDENTEN TEGEN 
RACISME (STeR) ontstaan. Zowel wat 
aktiemethode als wat doel betreft is deze 
beweging de gelijke van Scholen Zonder 
Racisme. Het enige verschil ligt in de 
respektieve aktieterreinen.

Belangrijkste aktiemiddel is de peti
tie ; men probeert van studenten en per
soneel van zijn hogeschool of fakulteit 60 
% een petitie te laten ondertekenen 
waarin z ij:

•het racisme verwerpen 
•eisen het racisme uit hun instelling te 

weren
•hun instelling oproepen racistische 

theorieën en uitspraken te weerleggen 
•hun instelling oproepen de kennis 

van andere kuituren en migranten te 
vergroten

•oproepen tot het weren van racis
tische organisaties en propaganda.

Als nu het doel van 60 % wordt 
bereikt, begint het tweede luik van de

Alfa-seminarie

aangeleerd (het gaat dan ook eerder 
om een ontspannings- dan een in- 
spannings-weekend!).

Een belangrijke voorwaarde voor 
deelname aan de verdere fazen is 
dat men openstaat voor de mogelijk
heid dat zoiets als boven omschre
ven zesde zintuig bestaat, en dat 
men, als het bestaat, het ook zelf kan 
leren gebruiken (men hoeft er dus 
niet op voorhand vast van overtuigd 
te zijn, men moet wel de intellectuele 
eerlijkheid kunnen opbrengen om 
wat men tijdens dit weekend ervaart 
onbevooroordeeld te evalueren, Vrij 
Onderzoek dus!).

Het alfa-seminarie gaat door van 
vrijdagavond 14 december 1990, tot 
en met zondagavond 16 december, 
onder begeleiding van Lode Wil-

aktie ; men trekt met de petities naar de 
akademische overheid om deze te 
overhalen aan de voorwaarden tege
moet te komen.

Nu zijn er mensen aan de VUB die 
beweren dat zo'n aktie aan de VUB niet 
nodig zou zijn. Aan die mensen zou ik het 
volgende willen zeggen; het is inderdaad 
zo dat het NSV al jaren verboden is aan 
onze unief, maar nooit omdat ze een 
racistische organisatie zijn. En verder 
schept datzelfde NSV er al even lang 
over op dat ze wel degelijk leden hebben 
aan de VUB.

In Antwerpen en Leuven loopt de 
aktie nu al ongeveer twee jaar, het wordt 
dus tijd dat we de ‘kaloten’ eens laten 
zien wie er in de tweede wereldoorlog 
gesloten werd door de fascistische 
bezetter en welke unief effektief kan 
zeggen dat verzet tegen de nazi’s tot zijn 
studentenfolklore behoort (hé, BSG).

met vrijzinnige groeten 
namens studiekring 

Vrij Onderzoek

lems. Waar het precies plaatsvindt 
wordt nog meegedeeld, maar we 
vertrekken vanop campus Oefen
plein. De kostprijs bedraagt niet 
meer dan 1000 fr (inclusief vervoer 
vanuit Brussel, verblijf en maaltij
den). Inschrijven doe je op het buro 
van de studiekring, campus Oefen
plein, gebouw Y’, naast de deur van 
het Kultuurkaffee. Je kan ook bellen 
opnr. 02\641.23.28 of 641.28.35. Er 
kunnen maar 20 personen deelne
men! Een tekst met alle inlichtingen 
over het verloop van het seminarie, 
en praktische wenken is beschikbaar 
op het buro vanaf 13 november, en 
wordt opgestuurd naar alle inge
schrevenen .

voor Studiekring Vrij Onderzoek 
Geert Acke

8e jaargang (’90-’91) • De Moeial



Vr
ij 

On
de

rz
oe

k
Aktie

Ontdopen
Alles wat u wilde weten over uittreden uit de Rooms-Katholieke Kerk (ontdopen), maar niet heeft kunnen 

vragen door een gebrek aan pastoors in uw buurt.
Geloof

Velen onder ons werden, toen we nog 
maar enkele weken oud waren, door 
onze ouders in een bepaalde 'zuil' van 
deze maatschappij geplaatst waar we 
gedurende onze jeugd niet altijd uit 
geraakten (katholieke opvoeding, op 
zondag naarde kerk, katholieke scholen, 
katholieke jeugdbewegingen,...)

Als men wat ouder en zelfstandiger 
wordt, gaat men over het geloof naden
ken en sommigen besluiten dat de kerk 
hen niets te bieden heeft. Men gaat op 
zondag niet meer naar de kerk, en 
daarmee is de kous af, of niet ?

Daar men gedoopt is, blijft men voor 
de statistieken een gelovige. Wie zich
zelf niet meer als dusdanig beschouwt, 
en ook niet wil dat anderen hem/haar zo 
beschouwen, kan zich laten ontdopen.

Dopen
Het doopsel is een heilige ceremonie 

waardoor men wordt opgenomen in de 
(Rooms-Katholieke) christelijke ge
meenschap. Hierbij ontvangt de dope
ling één of meerdere voornamen, wordt 
de ziel van de dopeling gereinigd van alle 
zonden, legt de dopeling de belofte af dat 
hij/zij een christelijk leven zal leiden (d.i. 
de doopbelofte, die men via de Plechtige 
Communie hernieuwt) en wordt de naam 
van de dopeling in het doopregister ge
schreven.

Het doopregister speelt een belang
rijke rol bij het bepalen van het aantal ge
lovigen. De Rooms-Katholieke Kerk in 
België krijgt jaarlijks een aanzienlijke 
toelage van de Belgische staat. Dit is een 
vast bedrag en hangt dus niet af van het 
aantal gelovigen.

Ontdopen
Daar dopen het toetreden tot de 

Rooms-Katholieke Kerk betekent, be
tekent ontdopen dus het uittreden uit de 
Rooms-Katholieke Kerk.

Soms wordt onder ontdopen het 
schrappen van zijn/haar naam uit het 
doopregister verstaan. Dit is echter, hoe

jammer het ook moge zijn, onmogelijk! 
Wanneer iemands naam in het doop
register staat betekent dit dat die per
soon gedoopt werd; deze gebeurtenis 
heeft plaatsgevonden. Men kan toch 
later de 'geschiedenis' niet wijzigen, of 
toch ? (remember George Orwell: 1984)

Hoe
Hoe kan men zich ontdopen ?
Door het schrijven van een brief aan 

de Vicaris-Generaal van het bisdom 
waartoe de parochie waar je gedoopt

r .Aan de heer Vicaris-Generaal

Betreft : uittreding uit de Rooms- 
Katholieke Kerk.

Mijnheer de Vicaris-Generaal,

Mag ik u verzoeken op het Bisdom 
akte te nemen van het volgende :

...... .................... (naam, voornaam),
geboren te .....................en gedoopt op
de parochie..................................en nu
verblijvende te ..................................
heeft besloten uit de Roóms-Katholieke 
Kerk te treden.

Mag ik u eveneens verzoeken mij een 
schriftelijke bevestiging van het feit dat ik 
uit de Rooms-Katholieke Kerk getreden 
ben, te laten bezorgen.

Hoogachtend, 
Naam, adres

Opmerkingen:
Ofwel werd je gedoopt op de paro

chie, waar je ouders woonden bij je 
geboorte, ofwel op de parochie waar het 
moederhuis gelegen is waar je ter wereld 
kwam (indien je in het moederhuis werd 
gedoopt).

De vermelding van de volledige 
namen van je ouders en de datum 
waarop je geboren werd kan nuttig zijn 
om je inschrijving in het doopregister 
terug te vinden.

werd, behoort. (Zie voorbeeld hiernaast.)

Gevolgen
Het enige gevolg van het ontdopen is 

datje geen doopakte (= schriftelijk bewijs 
dat je door het doopsel tot de Rooms- 
Katholieke Kerk behoort) meer kan 
krijgen. Zo’n doopakte is noodzakelijk 
indien je voor de kerk zou willen trouwen 
of kerkelijk begraven wil worden.

Indien je ontdoopt bent en je partner, 
die gelovig is, wenst met je voor de Kerk 
te trouwen, is dit toch mogelijk daar de 
Rooms-Katholieke Kerk een huwelijks
ceremonie kent voor een huwelijk tussen 
een gelovige en een niet- of anders- 
gelovige.

De gevolgen beperken zich zuiver tot 
de kerkelijke ceremonies. Indien je tot 
katholieke organisaties behoort (b.v. 
Christelijke mutualiteit, ...) zal men je 
daaruit niet weren. Bovendien wordt een 
doopakte niet gevraagd als je in de 
toekomst tot zulke organisaties zou 
willen toetreden.

Adressen Vlaamse Bis
dommen

Antwerpen 
Mechelsesteenweg 65 
2018 Antwerpen 

Brugge 
Heilige Geeststraat 4 
8000 Brugge 

Hasselt 
Vrijwilligersplein 14 
3500 Hasselt 

Gent 
Bisdomplein 1 
9000 Gent

Aartsbisdom Mechelen-Brussel 
Wollemarkt 15 

2800 Mechelen 
Opmerking : De grenzen van deze 

Bisdommen stemmen niet volledig over
een met de provinciegrenzen. Dit is 
belangrijk als je wil bepalen tot welk bis
dom jouw gemeente behoort. Belnaarje 
pastoor, en hij zal het je zeker kunnen 
zeggen.
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Carpooling
De BWC-Oefenplein start met 

een carpooling-project. Zij roepen 
iedereen op die op kot zit in Brussel 
hieraan mee te werken. Als je zin 
hebt om met andere VUB-studenten 
en/of personeel af te spreken om 
samen naar de VUB te komen, geef 
dan een seintje aan de BWC-oefen- 
plein. Vertel hen wie je bent, of ie een 
wekelijkse lift wil krijgen, of er één 
aanbieden, hoeveel plaatsen je hebt 
(of eventueel inneemt), wanneer en 
waar je zou willen vertrekken, zowel 
heen als terug, enzovoort. De BWC 
zal al deze informatie verzamelen, 
uithangen op de valvas van dienst 
Huisvesting op de campus en publi

ceren in de Moeial.
Je kan je informatie best opsturen 

naar :
BWC-Oefenplein 
VUB-Dienst Huisvesting 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel
Je mag ook een briefje afgeven op 

de Moeial, of aan één van de BWC- 
leden.

Luc Verhelst, BWC Oefenplein

Voor alle duidelijkheid : We 
richten ons hierbij niet enkel op 
campusbewoners. Integendeel, 
hoe meer cars, hoe meer pooling 
Dus: kruip in je pen en doe mee.

De Moeial
Deadline Moeial 5 : 21 november om

15.00h
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