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Verhoging inschrijvingsgeld

Op het randje ontsnapt...
Op de laatste vergadering van de 

Raad van Beheer is een belangrijke 
beslissing genomen omtrent de inschrij
vingsgelden voor het volgend acade
miejaar. Zoals u weet bepaalt het ma- 
moetdecreet van Coens dat de inschrij
vingsgelden voor de universiteiten in de 
toekomst vastgelegd moeten worden 
tussen een bepaalde minimum en 
maximumgrens. In de overgangsmaat
regelen bij het decreet staat dat het de 
VLIR (Vlaamse interuniversitaire Raad, 
het clubje van de Vlaamse rectoren) is 
die over deze minimum- en maximum
grenzen advies moet uitbrengen aan de 
Vlaamse executieve. Het studenten- 
standpunt ter zake is dat er één, zo laag 
mogelijk, inschrijvingsgeld zou moeten 
worden vastgelegd (principieel zou er 
zeltsgeen inschrijvingsgeld mogen zijn, 
om het recht op hoger onderwijs voor 
zoveel mogelijk mensen te garanderen). 
Tijdens de perikelen rond het decreet 
bleek dat de executieve oorspronkelijk 
van pfan was affe unfefs een eerrvorrmg. 
maar hoog, inschrijvingsgeld opteteg- 
gen. Als gevolg van het protest kwam 
dan het variabel inschrijvingsgeld uit de 
bus, om de uniefs die hun inschrijvings
geld zo laag mogelijk wensten te houden 
toch een zekere speelruimte te bieden. 
Op de laatste VLIR-bijeenkomst bleek 
echter dat men blijkbaar een enigszins

andere interpretatie had van de zaak. Er 
werd voorgesteld om het minimum vast 
te leggen op 16.500 Bfr.!!! Dit zou voor 
de VUB een verhoging met minstens 
5000 Bfr. betekenen. Plaatsvervangend 
rector Loccufier stelde dat een beslis
sing in deze toekwam aan de Raad van

Beheer. Op de laatste RvB-vergadering 
verdedigden de studenten hun princi
pieel standpunt tegen een verhoging, en 
haalden bovendien aan dat bovenop een 
aantal doorgevoerde prijsstijgingen deze 
verhoging ondraaglijk zou zijn. De Raad 
verwierp het VLIR-voorstel. Wat echter

wel te denken geeft is dat dit gebeurde 
met een meerderheid van slechts één 
stem. Een groot deel van de Raad -oa. 
de top en het OP (de proffen)- stemde 
voor! Hebben wij daarvoor heel het jaar 
tegen het decreet gevochten?!?

K.V.

Roddel

G Mac 23
Waar veel mensen samenzijn, wordt 

ook ongelooflijk veel geroddeld. Ook op 
de campus, natuurlijk, en wel meer dan 
men zo op ‘t eerste zicht zou zeggen. 
Een paar computerfreaks wilden de proef 
op de som nemen, en staken de hoofden 
bijeen.

De volgende dag waren de compu
ters van de Moeial en Studiekring Vrij 
Onderzoek besmet met het ‘G Mac 23"- 
virus. Dit “virus’ verscheen met de vol
gende woorden:

“This is the G mac 23 virus. Your 
computer is totaly damaged for you in
serted an infected disc. You’ll not be 
able to continue. Please call the Mac-

hotline: 02/641 61 11."
Wat je ook probeerde, je kon enkel 

aan dit ‘virus' ontsnappen door terug op 
te starten (met als gevolg dat je tekst die 
nog niet gesaved was verloren ging). Of 
je kon natuurlijk ook het kodewoord in
tikken, als je dat kende tenminste. En-

het aangegeven nummer, en stonden in 
verbinding met de rijkswachtskazeme 
van Etterbeek. Nog hadden de meesten 
niet door dat het een grap betrof, en ze 

’ gingen naar de info-groep hulp vragen. 
Daar werd zo hartelijk om het voorval 
gelachen, dat al gauw de ronde deed dat 
info-groep dat ‘virus" geïnstalleerd had.

Het bleef hier niet bij. Na een paar 
weken deden zulke fantastische roddels 
de ronde, dat we ze u moeilijk kunnen 
onthouden:

- iemand van de info-groep had ruzie 
met iemand van de Moeial, en infec-

Daar dachten ze  e ch te r d a t  he t iem and

van V.O. geweest was, en dus brachten 
ze met een discette het virus over naar
V.O.

- De computers in Y’ zijn volledig stuk 
door een virus dat het hele geheugen 
wegveegt.

- Niet naar de info-groep gaan voor je
taak: er zijn daar virussen die 
je tekst opslorpen!

De beste was echter: 
-Heb je het al gehoord van 

dat virus dat de rijkswacht is 
komen installeren op de VUB?

Zullen al die roddelverko- 
pers raar op hun neus Kijken 
als ze ontdekken dat er een 
programma bestaat dat After 
Dark heet en dat je toelaat 
tekeningen -en dus ook tekst- 
tedoen verschijnen bij pauzes. 
En als je weet dat dit program
ma ook plaats heeft om kodes 
in te voegen, dan weet je al dat 
het G Mac 23-virus enkel een 
beetje gezond verstand nodig 
heeft om onschadelijk gemaakt 
te worden.

Nu ja, veel blokgenot, en 
heb maar niet teveel last van 
virussen, enne... roddel maar 
lekker door, dan hebben we 
nog stof tot babbelen en la
chen.

Eddy Depelsmaeker
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Examenvrij stellingen Reaktie

Een driedaagse trip Schrijven over
naar Gesjoemel (Nl)

Geen mens te lande die volgend 
postmodern verschijnsel niet kent: een 
buslading eenzame oudjes en verveelde 
huismoeders zet schokkerig maar vast
beraden koers naar een godvergeten 
gehucht diep in het hinterland, brengt er 
inderhaast een obligaat blitsbezoek aan 
de door eeuwen heen talloze malen 
verwoeste, maar telkens wederopge- 
richte plaatselijke pstoor, om terug thuis 
de bus slechts leven uit te mogen na 
aankoop van even waarde- als nutteloze 
rommel: een kernaangedreven mixer, 
een authentiek jodelende wekker, het 
verzameld oeuvre van Silvie MekxJy.

Steevast hield ik dergelijke situatie 
voor ogen wanneer trip en boerenbe
drog in één adem werden genoemd. 
Sedert kort moet ik hier noodgedwongen 
de driedaagse februarietrip naar Den 
Haag, ingericht binnen de rechtsfaculteit 
door de Kring voor Internationale Be
trekkingen, aantoevoegen. Beter ge
zegd, de voorkeursbehandeling die 
mogelijke deelnemers door professor N. 
Sybesma-Knol werd toegezegd.

Wat voorafging 
De KIB bedacht het op zich lovens

waardig initiatief voor de rechtsstuden- 
ten om Den Haag als internationaal 
rechtscentrum (het Vredespaleis waarin

l hdt h\tamabonaal Ge-

txengen. Wegens aanhoudende ge
ringe belangstelling werd de inschrij
vingsprijs voortdurend naar omlaag 
gehaald tot hij een behoorlijk democra
tisch peil had bereikt van 1000 fr. per 
deelnemer. Zelfs deze drastische in
grepen brachten geen zoden aan de dijk, 
noch reislustige studenten op de in- 
schrijvingslijst. Professor Sybesma, die 
deze kring om begrijpelijke redenen een 
warm hart toedraagt, besliste hen te hulp 
te snellen : alle studenten die zich

meldden voor de studietrip zouden vol
strekt niet onderworpen worden aan de 
schriftelijke toets omtrent de practica 
‘Volkenrecht en Internationale Instellin
gen', dus deels vrijgesteld van het exa
men. Aldus is reeds geschied. Hierover, 
gepolst door o.a. de decaan, hield prof. 
Sybesma opmerkelijk voet bij stuk en 
beriep zq zich op haar academische 
vrijheid. Gedane zaken nemen geen 
keer. Eerder al bleek een voorgenomen 
interpellatie terzake door de studenten 
op de faculteitsraad uitgesloten omdat 
prof. Sybesma bericht van verhindering 
had gelaten, zoals dat heet. Sindsdien 
zit deze onverkwikkelijke zaak muurvast. 
Eèn en ander heeft ondertussen al aar
dig wat kwaad bloed gezet in de 1ste 
licentie rechten, en terecht. De vragen 
daargelaten of de deelnemers drie da
gen opofferden uit welgemeende be
langstelling dan wel uit platvloers op
portunisme, welke punten zij dan wel in 
de schoot geworpen krijgen voor de test, 
en of er überhaupt voldoende plaatsen 
beschikbaar waren voor aüe studenten, 
laat de ganse toestand een wrange 
nasmaak na.

Hij is manifesten keihard in strijd met 
art. 22 van het examenreglement, waarin 
onoverkomelijk gesteld wordt dat aüe 
studenten verplicht zijn deel te nemen
aan c*oeveo rond practica opgebouwd. 
Prof. Sybesma roept haar academische 
vrij heid in. Academische vrijheid waar
toe, gaat mijn gezond verstand dan 
wrevelig mompelen ? Om te begunsti
gen ? Te sjoemelen ? Te bevoordelen ? 
Je hoeft niet meteen over een flinke 
portie verbeelding te beschikken om aan 
te voelen dat geen van deze begrippen 
zich goedschiks laat rangschikken on
der de noemer van de academische 
vrijheid. Nog steeds luisterend naar mijn 
gezond verstand lijkt rtiij 'bevoorrechten' 
de meest aangewezen term: im mers, de

vrijstellingen werden uitgedeeld naar 
eigen goeddunken, op volstrekt wille
keurige wijze. Stort 1000 fr. op de re
kening van de KIB en ik geef u een 
vrijstelling. En omgekeerd evenredig 
hiermee : even gretig bereid om een 
bankje van 1000 neer te leggen, dan 
zorgt u wel voor een vlotte vrijstelling. 
We raken hier verdwaald in een ge
vaarlijk schemeriandschap, waar we door 
de mistflarden heen op kwalijke begrip
pen als chantage en smeergeld botsen. 
Neen, zoals ze in deze zaak gebezigd 
werd, is 'academische vrijheid’ een al te 
gemakkelijke, een al te kneedbare 
dooddoener.

Misschien is het niet aan een simpele 
student om een internationaal gerepu
teerde en alom gewaardeerde autoriteit 
aangaande volkenrecht inhoud en 
draagwijdte van begrippen als onrecht 
en rechtvaardigheid diets te maken; maar 
een aantal illusies omtrent deze univer
siteit en de waarden waar ze voor be
weert te staan blijven bq mij voorgoed 
verbrijzeld achter, dat wel. Bovenal 
hebben soortgelijke wanpraktijken schuld 
aan de malaise die nu ontegensprekelijk 
binnen de rechten heerst: de kloof van 
wederzijds onbegrip en ongenoegen 
tussen studenten en profs wordt als
maar breder en dieper.

Frank Pirard 
1ste lic Rechten

PS. Als bisstudent ben ik formeel 
vrijgesteld voor 'Internationale Instellin
gen’en bijgevolg ook voor de om streden 
schriftelijke proef. Bovenstaand artikel 
is dan ook niet ingegeven door en be
nepen naijver of korzelige afgunst, maar 
wel door een hartsgrondig gevoel van 
fundamentele onbillijkheid die de andere 
studenten te beurt is gevallen.

NVDR: Prof. Sybesma heeft ons, 
na een schriftelijk vraag van onzent- 
wege, laten weten af te zien van com
mentaar op bevenstaand artikel. -LV.

jobstudenten, 
een risicovol 

beroep.
In de vorige Moeial verscheen een 

artikel over jobstudenten (Jobstudent, 
een risicovol beroep) geschreven door 
één van de redactieleden.

De jobdienst betreurt dat er daarvoor 
op haar geen beroep werd gedaan. Meer 
nog, op het einde van het artikel wordt er 
enkel verwezen naar ‘De jeugddienst 
van een vakbond" voor hulp bij even
tuele problemen.

De jobdienst is steeds bereid infor
matie door te geven zowel aan studen
ten als aan studentenorganisaties (of 
publikatles). De jobdienst biedt ook 
ondersteuning bij eventuele problemen 
en werkt daarvoor zonodig samen met 
de juridische dienst van SJERP.

Elke (VUB-) student krijgt deze 
dienstverlening gratis.

Inhoudelijk is er op het artikel weinig 
aan te merken. Toch is het nodig enkele 
kleine korrekties aan te brengen.

1) ‘Zonder kontrakt kan je niet bewij
zen dat je  voor hem gewerkt hebt’.

Dat kan je wet. De wet op de ar
beidsovereenkomsten zegt (3 juli 1978, 
art 121) : 'de overeenkomst tussen 
werkgever en student gesloten, vermoed 
wordt een arbeidsovereenkomst te zijn, 
tenzij het tegendeel bewezen is". Als je 
dus een prestatie kunt aantonen is het 
aan de werkgever om te bewijzen dat dit 
niet onder de vorm van een overeen
kom st was (een overeenkom st hoeft niet 
schriftelijk te zijn). Je hebt er natuurlijk 
alle belang bij een geschreven over
eenkomst te eisen. Het kan je veel

ellende besparen. Bij de jobdienst kan je 
terecht voor een modelovereenkomst.

2) Hoeveel mag je verdienen ? Hier 
zaten we in Moeial 13 zelf behoorlijk fout. 
We hadden de cijfers op twee ministe
ries aangevraagd (Tewerkstelling & 
Arbeid, Financiën) en hun cijfers bleken 
verschillend. Bij het schrijven van het 
artikel (en van de brochure van de job
dienst) hadden we nog maar antwoord 
van één ministerie. Inmiddels kregen we 
andere cijfers en die bleken (na kontrole) 
de juiste te zijn.

Hier zijn ze :
- student ten laste van een belas- 

tingsplichtige die als echtgenoten wordt 
belast: netto 64.000

bruto 80.000
- student ten laste van belastings- 

plichtige die als alleenstaande wordt 
belast: netto 96.000

bruto 120.000
- als die student meer dan 66 % 

gehandicapt is : netto 128.000
bruto 160.000

Boven die bedragen val je weg als 
persoon ten laste en moeten je ouders 
meer belastingen betalen. Je betaalt 
pas zelf belasting als (niet gehuwde) 
jobstudent als je meer verdient a ls: 

netto 176.000 
bruto 213.333

Deze en andere informatie vind je in 
de nieuwe brochure van de jobdienst. 
Gratis te verkrijgen aan het onthaal 
sociale sektor (gebouw Y).

Jan Kuypers

Studentenhuisvesting

Het Arsenaal
De studenten in de Raad van Beheer zijn verheugd U de goedkeuring te kunnen 

melden van het project ‘Het Arsenaal".
Na een lange en moeilijke bevalling werd het dossier aan de Raad van Beheer 

voorgelegd. Maart 1994 wordt het einde van de werken verwacht

Postzegels
In de nabije toekomst zal men postzegels kunnen kopen in de ‘krantenkiosk’, mits 

aankoop van minimum een 10-tal postzegels.
Dit is er gekomen door de veelvuldige vraag vanwege de studenten.
Hiervoor danken we de coördinator SSS Jan Marcelis en in het bijzonder het 

diensthoofd restaurant.
Namens SVS 

Pierre-Philippe Vandenberghe (Dolf II) 
eff. lid verbruikerscom. en SOR

De Moeial distantieert zich van de inhoud van de gepubliceerde lezersbrieven. 

Iedereen die persoonlijk of als groep wenst te reageren, wordt de mogelijkheid 

geboden zijn reactie eveneens te laten verschijnen De redactieraad houdt zich 
het recht voor met met volledige naam ondertekende brieven gedeeltelijk of 
volledig te weigeren.

Bemerkingen van Moeder Lambic

Changing times,...
Toch merkwaardig hoe de dingen veranderen. Bij een bezoekje aan de vijfde 

verdieping van de M (het Rectoraat) viel het mij op dat een kunstzinnige wind daar 
de geesten beroert Want wat zag ik ? De mooie zwart-wit foto’s die de gang aan de 
deur van de rector sierden zijn vervangen door een reeks kleurrijke schilderijtjes. 
Ongetwijfeld dragen die bij tot de fleurigheid van de omgeving, maar ik vraag mij toch 
af of het mijn paranoïa is die mij de vraag influistert: is het echt alleen maar een toeval 
dat op de meeste van de verdwenen foto's rector Renneboog stond afgebeeld ?

Een woord 
van dank.

Langs deze weg wens ik iedereen te 
bedanken die mijn verblijf aan de VUB 
mogelijk hebben gemaakt. De mensen 
van het VUBIG, huisvesting, technische 
dienst huisvesting, medische dienst, 
secretariaat rechten (in het bijzonder 
deheer Swinnen), de professoren, de 
assistenten en mijn medestudenten. Ook 
al de personen die mij okasioneel ge
holpen hebben.

Het is werkelijk een bijzondere erva
ring geweest.

Dank.
Eddy Gysbr echts.
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Verslag Onnodig indien niet ernstig

Raad van 
Beheer

30 april : Part II
Vorige Moeial meldde ik U reeds dat 

de vergadering van de R.v.B. voortaan 
gesplitst worden. De 1ste vergadering 
stopt om stipt 21.00 uur en wordt de 
dinsdag erop volgend verdergezet

Rondvraag "Arsenaal"
Op de vergadering van 30 april werd 

door ondergetekende een vraag gesteld 
omtrent het project‘Arsenaal’ . In Moeial 
7 lichtte ik U reeds in over de problema
tiek van dit dossier. De voorzitter. Prof. 
Rik Van Aerschot, deelde mee dat eer- 
langs het uiteindelijk voorstel op de Raad 
van Beheer zal komen. Zowel hij als de 
V.U.B.-administratie doen het onmoge
lijke, zo werd mij meegedeeld. Immers 
voor mirakels en wonderen moet men 
aan de K.U.Leuven zijn.

Buitengewone Raad van 
Beheer

Op maandag 6 mei diende Prof. Dr. 
Ir. Jean Renneboog zijn ontslag in als 
Rektor, bij de voorzitter van de Raad van 
Beheer. In extremis werd er een bui
tengewone R.v.B. bijeengeroepen om 
akte te nemen van het ontslag van de 
Rektor. Tevens werd er een vereen
voudigde verkiezingsprocedure goed
gekeurd. Dit impliceert dat we reeds 
midden juni zullen weten wie Prof. Dr. Ir. 
J. Renneboog zal opvolgen. Tot die 
datum neemt Prof. Dr. Sylvain Loccufier 
het rektorschap waar.

Aanwezigheid studenten 
Iris Merveille, Anita Lelieur, Filip 

Moeykens, Yves Goister, Jean Marie de 
Meester (S.v.S.), Nic Vander Marliere : 
voorzitter SoR, Stefaan Deneweth : 
ondervoorzitter SoR, allen afgevaardig
den van S.v.S.

21 mei
Het Arsenaal

Donderdag 15 mei mochten wij in 
bijlage een voorstel tot beslissing inzake 
het Arsenaal ontvangen. In het kort 
houdt dit voorstel het volgende in :

t . min400 studentenkamers, waar
van min. 100 aan V.U.B, (sociaal) ta
rief zullen worden vertiuurd.

2. een innovatiecentrum, waarvan 
min. 2000 m2 voorbehouden wordt 
voor Research and Development-ac- 
tiviteiten.

3. een congrescentrum met over- 
nachting sfaci Iiteiten. Met een priori- 
teitensysteem voor de V.U.B.

»-----naKrunuPn.

De uiteindelijke aanbiedingen van 
geïntresseerde “investeerders" wordt 
ingewacht voor 31 december 1991. De 
werken zullen waarschijnlijk van start 
gaan in het voorjaar van 1992. De wer
ken dienen beëindigd te worden in het 
voorjaar van 1994. Het voorstel werd 
door de Raad van beheer van 21 mei 
goedgekeurd.

Inschrijvingsgelden.
Gelijktijdig met “het Arsenaal’ stond 

de verhoging van de inschrijvingsgelden 
op het programma van de Raad. De 
academische overheid stelde een in
dexaanpassing voor van het inschrij
vingsgeld, een verhoging tot 16.500 Bfr., 
of een status quo. De indexaanpassing 
en de verhoging stuitte op felle kritiek 
vanwege het wetenschappelijk perso
neel, het administratief technisch perso
neel en de studentengeledingen in de 
Raad van Beheer.

Door het inschrijvinggeld bijzonder 
laag te houden blijft de V.U.B, in verge
lijking met de andere Vlaamse universi-

London Calling
Deze maand viert de Jobdienst de 

tweede verjaardag van haar samenwer
king met British Airways voor de koe- 
rierdienst tussen Brussel en London. Dit 
aanbod was vanaf het begin een groot 
succes. Vele studenten en personeels
leden hebben op een voordelige manier 
(opnieuw) kennis kunnen maken met 
deze wereldstad.

Maar voor wat, hoort wat. De koe- 
rierdiensten danken hun succes aan hun 
snelheid en punctualiteit. De V.U.B.-ers 
en de Jobdienst zijn maar een schakel in 
een ketting en zoals dat gaat met ket
tingen bepaalt de zwakste schakel de 
sterkte van het geheel. En zoals dat ook 
gaat met kettingen : schakels zijn ver
vangbaar.

Waarover gaat het ?
Wij, als jobdienst VUB, garanderen 

dat er van maandag tot zaterdag elke 
dag een koerier is die het trajekt Brussel- 
London aflegt. We zorgen ook voor de

aflevering van tickets en vergoeding (500 
BF per vlucht). In 90 % van de gevallen 
verloopt dit vlot. Die andere 10 % baren 
ons zorgen.

De afspraak is dat de koerier ten 
laatste een week op voorhand zijn of 
haar ticket komt afhalen en dat er bij 
eventuele afzegging zo snel mogelijk 
verwittigd wordt. Zo hebben wij er zicht 
op dat er steeds een koerier zal vertrek
ken en hebben we tijd om een eventuele 
vervanger te zoeken.

En daar loopt het al eens spaak. We 
moeten de student dan (soms via thuis) 
opbellen en/of aanschrijven om er zeker 
van te zijn dat hij zijn ticket komt ophalen. 
Nog steeds geen groot probleem, alleen 
wat extra werk. Maar soms zijn die 
studenten niet te bereiken of willen ze 
opeens niet meer gaan (en vonden ze 
het niet de moeite dat te melden). Dan 
moet er nog snel een vervanger gevon
den worden, moet Britisch Airways ver
wittigd worden, enz.. En dat is heel wat

extra werk....
Tot hiertoe is het altijd goed afgelo

pen. Elkedag is er een koerier geweest, 
al was het heel af en toe met wat ver
traging. Dit is echter op lange termijn niet 
vol te houden en zou kunnen leiden tot 
het overslaan van een dag. Dat kunnen 
we ons niet permitteren. Het zou het 
verlies van de koerierdienst kunnen 
betekenen.

Daarom deze oproep tot alle studen
ten en personeelsleden die al eens als 
koerier naar London gaan. Wees zo 
punctueel mogelijk en verwittig bij het 
minste probleem de Jobdienst (voor je 
vertrekt) of British Airways (als je on
derweg bent). Op die manier zijn we 
zeker dat we de koerierdienst kunnen 
behouden.

En elke 15de van de maand om 09u00 
is het weer zover, dan kan je je inschrij
ven voor een trip naar London. Elke 
regelmatig ingeschreven student en elk 
personeelslid is welkom.

Jobdienst

teiten, één van de meest sociale. Naar 
alle waarschijnlijkheid is het dit jaar de 
laatste maal dat het inschrijvingsgeld zo 
laag zal kunnen gehouden worden. Het 
mammoetdecreet van ‘vriend’ Coens zal 
een hoger minimuminschrijvingsgeld 
opleggen (ctr. art 208 decreet U.O., 
overgangsmaatregelen).

Uitbetaling loon V.U.B.- 
job studenten.

Naar aanleiding van een in de Moeial 
14 verschenen lezersbrief van de heer 
Wouter Walgraeve, werd er in de Raad 
van Beheer een vraag gesteld in ver
band met het uitbetalen van de lonen 
van oe jousmucmou. t>v uu:«v
Pieters, directeur financieën en perso
neel, bevestigde de nogal laattijdige uit
betalingen ( soms meerdari 5 maanden 
). Hij betreurde dit, doch verwees hier
voor naar de moeilijkheden die begin dit 
jaar waren ontstaan bij de toelating van 
de regeringscommissaris en de Raad in 
verband met de rekeningen. Daardoor 
konden de tonen van de jobstudenten 
niet uitbetaald worden. Wel verzekerde 
de heer W. Pieters mij dat hij in geval van 
nood, bereid is tot het helpen zoeken 
naar een tijdelijke oplossing voor de nog 
niet uitbetaalde jobstudenten. In elk 
geval zal er gezocht worden naar een

Doe de (vrijwilligers)job
Via een gunstige wind kwam de bro

chure van het ‘platform voor voluntari- 
aat' op de jobdienst terecht.

En alhoewel vrijwilligerswerk niet 
voldoet aan de eisen die we stellen aan 
onze werkgevers (o.a. een redelijk loon) 
willen we dit toch niet aan ijverige stu
denten onthouden.

Neem nu V.I.A., de Vrijwillige Inter
nationale Aktie, zij organiseren werk
kampen in meer dan dertig landen op vijf 
kontinenten (van Australië tot Zwitser
land). Op zo’n kamp leef je twee è drie 
weken in een internationale groep 
(maximum 2 personen per land) en je 
werkt er aan een zinvol projekt. Dat 

— j* u-mTQorruim7iin lanti-fascisme, 
gehandicapten, ekologie en landbouw, 
vrouwenkampen, enzovoort. Naast wer
ken (5 è 6 uur per dag) staat dikwijls wat 
vorming op het programmaen er is steeds

aandacht voor de ruimere omgeving van 
het projekt (ook toeristisch). De akko- 
modatie is meestal eenvoudig en koken 
is dikwijls een groepsaangelegenheid. 
Kost en inwoon zijn gratis, je moet wel 
zelf ter plaatse geraken.

Service Civil International (SCI), de 
internationale organisatie waar V.I.A. bij 
aangesloten is, heeft al een lange tradi
tie in het opzetten van werkkampen. In 
1920 is alles begonnen in Verdun. Een 
internationale groep, met o.a. Fransen 
en Duitsers, nam deel aan de herstel
werkzaamheden in die verwoeste stad. 
Dat was toen zeker niet vanzelfspre
kend. Sindsdien is SCI blijven verder 
werken op hetzelfde stramien: met prak- 
tiscn Wem een uijumgv. Qan
rechtvaardigheid en vrede en dit over 
nationale, raciale en levensbeschouwe
lijke grenzen heen.

In de jaren zestig kwam er een ver
dieping van de idealen die vast liggen in 
een Internationaal Manifest. Er wordt 
sindsdien meer gezocht naar oorzaken 
van wantoestanden en naar belemme
ringen voor het opheffen ervan. ÜonnjM  
komt meer centraal te staan en dit zowel 
voor de deelnemers aan het kamp als 
voor de betrokkenen zelf. Werkkam pen 
zijn dan niet langer éénrichtingsverkeer 
helper-geholpene, maar een vorm van 
solidariteit.

Als je in V.I.A. of een andere organi
satie voor vrijwilligerswerk geïnteres
seerd bent, kan je meer informatie be
komen op de jobdienst. Daar liggen ook 
twee brochures ter inzage.

V IA  vzw. Draakstraat 37, 2018 
Antwerpen, 03/235.94.19

Platform voor Voluntariaat, Spastraat 
57,1040 Brussel, 02/230.15.40

Zoekertjes

Aanwezigheden :
Yves Goister, Anita Lelieur, Iris Mer

veille, Filip Moeykens, JeanMarie de 
Meester (S.v.S.), Herman Sweldens, Luc 
Pauwels (S.F.), Gerlant van 
Beriaer(onafh.)

Namens S.v.S. 
Jean Marie de Meester 

Anita Lelieur

Trektocht
Gezocht: jongeren die zin hebben 

om er met tent en rugzak op uit te trek
ken. Wij gaan naar Joegoslavië, Italië, 
Sardinië, Zuid-Frankrijk, Spanje, Portu
gal,... Ook even een paar weekjes Afri
ka, maar dit dan onder andere omstan
digheden (jeugdherbergen en plaatselij
ke hotels).

Indien je hier meer over wilt weten, 
kan je steeds terecht bij De Brouwer 
Inge, Terracottastraat8,9620 Zottegem. 
Graag vóór eind juni iets laten weten, 
zelfs al ben je nog niet zeker van je 

. deelname, we houden er dan rekening 
mee.

Vereniging van Vlaamse 
Studenten zoekt gewetensbe

zwaarde.
Liefst met ervaring in de studenten

wereld. Indiensttreding vanaf 1 augus
tus. Geïnteresseerden kunnen kontakt 
opnemen met WS, Kleerkopersstraat 
15-17, Blok 3 bus 321,1000 Brussel, of 
telefonisch: 02/223 05 05.

Dak restaurant 
Gezocht: dakwerkers om de gaten in • 

het dak van het restaurant te dichten.
Kamiel Seniel & Wiel Debiel.

Dak restaurant
Namens alle studenten die tijdens de 

laatste 365 dagen het restaurant voor
bijgeslenterd zijn, willen wij onze harte
lijke gelukwensen aanbieden aan de 
dakwerkers die aldaar gedurende deze 
periode het wereldduurrecord kleuren- 
wiezen hebben verpulverd.

Kamiel Seniel & Wiel Debiel.

Uitbetaling
De financiëledienst van de VUB zoekt 

jobstudent(e) om achterstallige kontrak
ten te behandelen. Duurarbeidsperiode 
: ongeveer 8 uur.

Uitbetaling binnen de termijn van zes 
maanden.
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De enige echte Moeial-handleiding
/

Zoals de traditie dat vereist brengt de 
Moeial ook nu weer in exclusiviteit het 
VUB-examenreglement. Gelieve te 
bestuderen, ondervraging volgt.

Examenkommissie 
Uit artikels 1 tot 6 onthouden we het 

bestaan van een examenkommissie per 
fakulteit die uiteindelijk over elk studen- 
teniot mag beslissen. De naam van de 
voorzitter van jouw examenkommissie 
wordt ad valvas bekendgemaakt.

Examenregeling 
Art. 7: Per akademiejaar zijn er twee 

zittijden. De eerste begint ten vroegste 
na de lentevakanbeeneindgt ten laatste 
in de loop van de maand juli, de tweede 
eindigt voor de opening van het daar
opvolgend akademiejaar. De juiste slui
tingsdata worden jaarlijks bepaald door 
de Raad van Beheer. [...\

Art. 10: l- . ]  De student kan per jaar 
slechts aan twee zittijden deelnemen.

Art. 11: Andere vormen van evalua
tie, die aanleiding geven lot verreke
ning in het eindresultaat moeten op
genomen worden in de fakuitaire exa
menreglementen.

Art. 12: Een volledige examenrege
ling (uur- en lokaal rooster) met betrek
king tot de eerste zittijd wordt één maand 
voor het begin van de zittijd en uiterlijk 
veertien dagen voor het einde van de 
normale lesperiode ad valvas bekend 
nemaavt Voer wai öe tweede examen- 

zittijd betreft worcfen de termijnen ge
reduceerd tot tien dagen. Bij de sa
menstelling van het examenrooster zal 
rekening gehouden 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 aanmelden wor
den, na overleg met de betrokken stu

in overeenstemming met de bepalin
gen van het V.U.B, reglement (art. 41 
E.R.) stelde de rektor, waarvan akte- 
name in de zitting van de Raad van 
Beheer van 4 december 1990, Prof. M. 
Geivaerts aan tot ombudsman 1990/91, 
campus Oefenplein.

Te bereiken in gebouw T (Transito
rium). lokaal 205, Tel : 02/641.30.32, 
30.31 en 30.30.

den ten, opgesteld door de Administra
tieve Sekretaris van de fakulteit of door 
een door de dekaan aangeduid lid van 
het administratief personeel. De om
budsman wordt op zijn verzoek betrok
ken bij het opstellen van de definitieve 
examenregeling.

Art. 13 : De fakulteitsraden bepalen 
zelf de regels volgens welke studenten 
toegelaten worden tot de examenzittijd. 
Deze regels moeten in het begin van het 
akademiejaar 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. Eer eerste 
verwittiging gaat de mededeling van niet- 
toelating vooraf.

Alt. 14: De studenten waden slechts 
toegelaten tot het afleggen van examens 
als zij op reglementaire wijze zijn inge
schreven voor het betrokken akademie
jaar. Een regelmatige inschrijving voor 
de examens is slechts mogelijk indien 
alle nodige getuigschriften voor een in
schrijving op de rol werden ingeleverd en 
het kollegegeld vereffend werd. Oor
spronkelijke diploma's moeten voor de 
opening van de eerste examenzittijd op 
het adm inistratief sekretariaat ingeleverd 
worden.

Art. 15 : De studenten zijn verplicht 
zich in te schrijven op de ad valvas

Bij problemen i.v.m. de examens kan 
je steeds beroep doen op de ombuds
man. Tevens kan je steeds terecht bij 
uw afgevaardigden in de R.v.B. (lijst zie 
vorige Moeial of informeer bij de sec. van 
de faculteiten).

Anita Leüeur 
Jean Marie de Meester 

Leden Raad van Beheer

bekendgemaakte dagen en mits het 
vervullen van de voorgeschreven for
maliteiten. Een laattijdige inschrijving is 
slechts mogelijk, voor uitzonderlijke 
gevallen, mits gemotiveerde aanvraag 
bij de rektor. Deze aanvraag moet in
gediend worden bij de administratieve 
sekretaris die ze doorstuurt, met advies 
van de dekaan naar de rektor.

Examenverloop
Art. 17: De examinator en de student 

houden zicht strikt aan de vastgestelde 
uurregeling en plaats van de ondervra
ging. Elke overmacht moet zo snel 
mogelijk aan het sekretariaat van de fa
kulteit gemeld worden. De voorzitter van 
de examenkommissie kan onmiddellijk 
een nieuwe schikking treffen, die echter 
niet tot het vervroegen van het examen 
mag leiden. Ingeval van afwezigheid 
van de examinator en bij gebrek aan 
berichtgeving van deze laatste vervalt 
de examenregeling na een wachttijd van
2 uur to.v. de voorziene schikking. (...)

Art. 18 : Het examen wordt afgeno
men door de titularis van het vak of door 
degene die als plaatsvervanger het vak 
dat jaar gedoceerd heeft In geval van 
overmacht of wettige reden van verhin
dering kan degene die het examen af
neemt een gemotiveerd verzoek richten 
tot de dekaan om ontheffing van het 
geheel of deel van zijn examenopdracht. 
De dekaan stelt, in overleg met de 
voorzitter van de betrokken examen
kommissie, een plaatsvervanger, lid van 
het onderwijzend personeel, voor aan 
de rektor.

In geval van bloed- of aanverwant
schap tot vierde graad tussen een stu
dent en de examinator wijst de voorzitter 
van de examenkommissie een plaats-

aanwfezigheid van één of twee kommis- 
sieleden aan te vragen.

Art. 19.: Eindverhandelingen worden 
onderzocht door ten minste drie kom- 
missarissen, waarvan tenminste één lid 
van het onderwijzend personeel. Indien 
de beoordeling van een eindverhande
ling niet berust op een openbare verde
diging brengt elke kommissaris schrifte
lijk verslag uit over de onderzochte 
eindverhandeling en kent een waarde
cijfer toe. De toekenning van het globaaL
cijfer gebeurt volgens regels bepaald 
door de fakulteitsraad.

De promotor dient een lid van het 
onderwijzend personeel of van het we
tenschappelijk personeel met doctors- 
diploma te zijn.

Art. 20: Alle examens zijn openbaar 
en worden afgenomen in een lokaal van 
de universiteit, dat op elk moment toe
gankelijk moet zijn voor het publiek. In 
uitzonderlijke omstandigheden en met 
akkoord van de dekaan kan voor wat de 
plaats van het examen betreft hiervan 
afgeweken worden. De openbaarheid

van het schriftelijk examen is verzekerd 
wanneer de belanghebbenden en/of 
belangstellenden inzage kunnen krijgen 
van de kopijen. Deze kopijen liggen 
gedurende een termijn van 60 dagen 
vanaf de proklamatie ter inzage.

Art. 21: De examens worden in be
ginsel mondeling afgenomen. Tot een 
andere vorm van examen over het ge
heel of een deel van de materie kan door 
de examenkommissie worden beslist, 
op voorstel van de titularis of op verzoek 
van de studenten. De studenten be
houden evenwel onverm mderd het recht 
om daarna nog een mondeling examen 
over dezelfde materie af te leggen.

Art. 22: Aangepaste proeven kunnen 
over de praktika georganiseerd worden. 
De deelneming is verplicht voor alle 
studenten.

Art. 23: De student kan om redenen 
van fysieke of psychische aard aan de 
voorzitter van de examenkommissie 
vragen een andere vorm dan mondeling 
examen af te leggen over de leerstof van 
één of meerdere kursussen.

Art. 24: Wanneer een student hoe
wel ingeschreven, zich niet meldt voor 
de examenperiode of zijn deelneming 
stopzet, deelt hij dat onmiddellijk en 
schriftelijk mee aan de administratief 
sekretaris van de fakulteit die voorzitter 
en de leden van de examenkommissie 
op de hoogte stelt. Bij stopzetting om 
medische reden, dient een medisch at
test bijgevoegd te worden.

Art 25: Onregelmatigheden door een 
student begaan tijdens het afleggen van 
de examens, kunnen aanleiding geven 
tot uitsluiting voor de examenzittijd. 
Klachten over onregelmatigheden die
nen door het akademisch personeelslid 
dat ze vaststelde onmiddellijk overge
maakt te waden aan de voorzitter van 
de examenkommissie. Alle betrokke
nen worden gehoord doa de dekaan en

die'beslissen over de onregelmatigheid 
en de te treffen sanktie.

Art. 26 : De examinator dient er ob- 
jektief naar te peilen of de student het 
examenvak kent en begrepen heeft. De 
examinator verschaft de studenten in de 
loop van het akademiejaar informatie 
over de doelstellingen en de vorm van 
het examen en bakent tevens de exa
menstof af.

Deliberatie
De examenkommissie kan alleen 

maar op een geldige manier beraadsla
gen over het studentenlot wanneer ten
minste 2/3 van de stemgerechtigde le
den aanwezig zijn. Als geen 2/3 van de 
kommissieleden aanwezig zijn mag er 
geen deliberatie worden gehouden. 
Binnen de week roept men dan opnieuw 
de leden van de examenkommissie 
samen voa een tweede deliberatie.

'Eerste deliberaties' die met minder 
dan 2/3 van de leden toch zouden doa- 
gaan zijn onwettig. Eventueel benadeel
de studenten kunnen in zo'n geval klacht 
neerleggen bij de ombudsman. Opeen

‘tweede deliberatie' wordt er echter so
wieso wettig gestemd, ongeacht het 
aantal leden dat erop aanwezig is.

Art. 31: [...] Elk lid [van de examen
kommissie] beschikt over één stem, 
ongeacht het aantal vakken waarover hij 
ondervraagd heeft

Art. 33: De fakulteitsraad beslist -na 
konsultatie van de examenkommissie- 
over de toegepaste weging voor de ver
schillende vakken, over de manier waar
op deze gebeurt, evenals de kriteria 
waarop ze steunt. De manier waarop de 
weging gebeurt, wordt opgenomen in 
het fakultair examenreglement en aan 
de studenten bekendgemaakt in het 
begin van het akademiejaar.

Bekendmaking van de 
resultaten

Art. 34 : Na de deliberatie prokla- 
meert de voorzitter van de examenkom
missie in het openbaar de examenre
sultaten.

Art. 35. : Na de proklamatie wadt 
individueel aan elke student, op zijn 
verzoek, een gedetailleerde uitslag van 
zijn examen meegedeeld.

Overdracht van punten en 
vrijstellingen

Art. 36: Een student die een gemid
deld exameneijfer behaalt beneden elf 
op twintig is niet geslaagd. Hij bekomt 
van de examenkommissie overdracht 
van examenei jfers naar de tweede zittijd 
van eenzelfde akademiejaar onder vol
gende voorwaarden:

1. over alle vakken examen afgelegd 
hebben;

2. een gemiddeld examencijfer van 
10 op 20 behaald hebben;

3. voa het betrokken vak tenminste 
13 behaald hebben.

Art. 37 : Aan een student, die door
vwi»n f iL l  • ■ «Q—— u w i  UC CAd"

menkommissie, niet aan alle examens 
kan deelnemen en als gelijkgesteld met 
de niet-geslaagde wordt geproklameerd, 
kan de examenkommissie overdracht 
van cijfers toestaan, zowel van de eerste 
naar de tweede zittijd van eenzelfde 
akademiejaar als naar het daaropvol
gend akademiejaar.

Art. 38 : Een student die niet ge
slaagd is bekomt van de examenkom
missie overdracht van examencijfers 
onder volgende voorwaarden:

1. over alle vakken examen afgelegd 
hebben;

2. een gemiddeld examencijfer van 
10 op 20 behaald hebben;

3. voa het betrokken vak tenminste 
13 behaald hebben.

Art. 39 : De student mag evenwel 
afzien van de overdracht van één of 
meerdere examencijfers. Aan een stu
dent aan wie het voadeel van examen- 
overdracht van één of meerdere cijfers 
wordt toegekend, kan in de tweede 
examenzittijd een graad verleend w a 
den. Overdracht van examencijfers is 
slechts mogelijk voa programmaonder
delen die overeenstemmen met afzon

vervanger aan. [...]
Iedere student heeft het recht, ten

laatste veertien dagen voa het doa
hem af te leggen examen, de 
van oe examoiKommissie schnftelijk de

Ombudsman
Examens
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tot het examenreglement

derlijke kwoteringen op de deliberatie.
Individuele regelingen vanwege de 

examinator zijn niet toegelaten. (...)
Art. 40 : De examenkommissie kan 

de titularis toelating verlenen om voor 
praktika, seminaries, oefeningen en 
stages, vrijstellingen te verlenen voor 
het volgend akademiejaar.

Ombudsman
Sk jaar wordt er een ombudsman 

gekozen. Dit akademiejaar is dat prof. 
M.Geivaerts.

Art. 42: Klachten in verband met het 
verloop van de examens worden gericht 
aan de voorzitter van de examenkom
missie of aan de dekaan, met kopie aan 
de ombudsman. Na uitputting van de 
fakultaire mogelijkheden treedt de om
budsman op als bemiddelaar tussen 
studenten en examinatoren. Hij kan 
geen ombudsman zijn voor de studen
ten

Art 45: Klachten in verband met de 
uitsluiting voor de examenzittijd ten 
gevolge van de toepassing van art 13 of 
art 25 worden door de student of de 
ombudsman ter beslissing voorgelegd

aan de rektor.
Art. 46.: Klachten in verband met art 

26 of het verloop van de examens wor
den door de student, ombudsman of 
examinator gericht tot de voorzitter van 
de examenkommissie of de dekaan. De 
klachten worden bij hoogdringendheid 
behandeld. Daarbij worden de betrok
kenen gehoord. De getroffen regeling 
wordt onmiddellijk meegedeeld aan de 
betrokken partijen. De klachten dienen 
uiterlijk twee werkdagen voor de delibe
ratie te worden ingediend.

Art. 47 : Klachten in verband met 
beslissingen van de examenkommissie 
die berusten op materiële vergissingen 
bij het verwerken van de examencijfers 
kunnen neergelegd worden door de 
leden van de examenkommissie, de 
ombudsman en de betrokken student bij 
de voorzitter van de examenkommissie 
en dit binnen de drie werkdagen na de 
proklamatie. Na raadpleging van de 
leden van de examenkommissie, wordt 
een beslissing getroffen door de voor
zitter van de examenkommissie.

Art. 48 : Klachten in verband met 
beslissingen van de examenkommissie

die berusten op onregelmatigheden in 
de beraadslaging zelf kunnen neerge
legd worden door de leden van de exa
menkommissie en de ombudsman, bij 
de dekaan van de fakulteit en dit de 
eerste werkdag na de proklamatie. In
dien dit een invloed kan hebben op het 
totale examenresultaat van de betrok
ken student, dan beraadslaagt de exa
menkommissie onmiddellijk opnieuw op 
initiatief en op voorzitterschap van de 
dekaan. De examenkommissie maakt 
haar beslissingen openbaar bekend.

Slotbepalingen
Art. 49: Elke fakulteitsraad MOET dit 

examenreglement aanvullen met bij
zondere bepalingen en kriteria zoals 
voorzien in dit reglement. Hij kan ver
dere aanvulling toevoegen in konformi- 
teit met dit algemeen reglement. De 
fakultaire aanvullingen worden, na ad
vies van de onderwijsraad, bekend 
gemaakt bij het begin van het akade
miejaar.

Art. 52: Al de bepalingen in het al
gemeen reglement zijn ondergeschikt 
aan de wettelijke bepalingen aangaande

het toekennen van de akademische 
graden en het programma van de Uni
versitaire examens.

Art. 53: Dit reglement geldt niet voor 
de examens voor het behalen van de 
wettelijke en van de wetenschappelijke 
graad van doctor, waarvoor een proef
schrift vereist wordt, van de graad voor 
geaggregeerde voor het hoger onder
wijs, en van de graad van bijzonder 
doctor.

Art. 54 verwijst ons verder naar het 
deontologisch reglement Dit bepaalt 
uitsluitend de plichten van het akade- 
misch personeel, en de tuchtmaatrege
len die kunnen genomen worden wan
neer niet aan die plicht wordt voldaan. 
Zo lezen we dat de leden van het aka- 
demisch personeel ertoe zijn gehouden 
persoonlijk en nauwgezet hun opdracht 
uit te oefenen, en dat van het een wer
kelijke voltijdse beschikbaarheid ver
wacht wordt, die niet beperkt blijft tot de 
opdrachten die hen uitdrukkelijk werden 
toegewezen. Klachten worden gehan
deld door de rektor, een speciale Tucht- 
kommissie, of een Tuchtraad. De rektor 
mag, zo nodig, elk lid van het akade-

misch personeel ontbieden, hem de 
opmerkingen maken en de raad geven 
die hij nuttig acht, en mag eventueel een 
tuchtprocedure inzetten (blaam of te
rechtwijzing). Zwaardere tuchtmaat
regelen worden in eerste aanleg ge
nomen door de Tuchtraad (samenge
steld uit 7 daartoe verkozen leden van 
het akademisch 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), een sekretaris 
(lid van het W.P.) en nog een extra lid 
van het O.P. De leden van de Tucht
kommissie worden aangeduid door de 
Raad van Beheer.

Bij hun ‘deontotogische onderzoeken' 
kunnen de verschillende tuchtinstellin- 
gen eventueel een beroep doen op stu
denten. Studenten die getuigen tegen 
een lid van het akademisch personeel 
hoeven nadien geen wraakneming te 
vrezen bij het examen. In zo'n geval 
wordt immers automatisch een plaats
vervangende examinator aangeduid.

A.V.

Tollegaar Po I Ieke

Eindstand
Globo-Prijs

Sporttroffee '90-'91 Win m 000 fr ,
Squash Basket Tafeltennis Zwemmen Zaalvoetb. VeWvoetb. 12-urenloop Volley H. Volley D Punten

1 HILOK 18 6 18 20 28 16 20 22 16 164
2 WK 22 10 16 16 24 10 16 20 18 152
3 PK 16 14 24 18 18 8 18 16 0 132
4 KIN BABA 14 6 14 10 32 14 8 10 0 108 
4 SOLVAY 24 16 10 12 20 0 14 12 0 108
6 VRG 20 4 0 4 26 6 6 14 14 94
7 PERS 10 0 8 6 30 0 4 18 0 76 
8PPK 2 8 22 1 14 0 2.5 0 6 55.5

De Vereniging van Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid stelt een prijs in 
van 100 000 fr. voor licentiaatsverhandelingen voor de internationale handel: de 
Globo-Prijs. Alle studenten die dit jaar afstuderen met een licentiaatsverhandeling 
over de export of de internationale handel, komen in aanmerking.

Het werk dient vóór 15 september 1991 in zeven (7!) exemplaren bezorgd ie 
worden aan de KB (SPPR), Grote Markt 19,1000 Brussel.

Voor meer informatie en het volledige reglement kan u terecht op hetzelfde adres 
(tel. 02/517.56.73).
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Ondanks de examens ! Filmnieuivs.

Brusselen Verwacht...
Theater

+ Het Kaaitheater organiseert in de 
A.B. Jan Fabre’s “Sweet Temptations" 
op 14/6 en 15/6 om 20u30; de Need- 
company methet stuk ulnvictos"op basis 
van verscheidene van Hemingway’s 
kortverhalen op 28/6 en 29/6 eveneens 
om 20u30. Reservaties Kaaitheater tel. 
512.14.82!!!

Film
+ Spring eens het Filmmuseum bin

nen. Voor 50 of 80 frankskes kun je vanaf 
.17u30 films zien of herzien. PvSK, Baron 
Hortastraat 9, 1000 Brussel, tel. 
507.83.70.

Opera-Dans 
+ In de Munt wordt tussen 8 en 26 juni 

acht keer Monteverdi’s "L 'incoronazione 
di Poppea” op de scene gebracht. De 
moeite waard voor wie het nog niet zag 
en van een prachtige libretto kan/wil 
genieten. Reservaties tel. 218.12.11.

To I Iegaar Po I Ieke

In deze laatste filmrubriek van het 
academiejaar overlopen we het bios- 
coopaanbod tijdens de komende zo
mermaanden.

Allereerst gaat op 5 juni het aangrij
pende, waargebeurde drama ‘Not with
out my Daughter’ in première. Sally 
Field, haar man, een arts van Iraanse 
afkom sten hun dochtertje reizen voor 14 
dagen naar het Iran van Ayatollah Kho- 
meiny. De vakantie ontaard in een 
nachtmerrie wanneer de dokter besluit 
om er definitief te blijven. Samen met 
haar dochter zal de vrouw een gewaag
de ontsnappingspoging moeten onder
nemen om hun levens en vrijheid te 
redden. 'Not without my Daughter* is 
gebaseerd op de autobiografie van 
Betty Mahmody, waarvan de Neder
landse vertaling nu ook verkrijgbaar 
is in de boekhandel.

Andere vrijheidsstrijders zijn de 
Billy The Kid (Emilio Estevez) en zijn 
bendeleden Kiefer Sutherland, 
Christian Slater en de Indiaan Lou 
Diamond Phillips. In ‘ Young Guns II
- The Blaze of Glory’, moeten ze 
vluchten voor de gouverneur van New 
Mexico. John Bon Jovi maakte voor 
deze western een schitterende 
soundtrack.

Tom ‘Mr. Magnum’ Selleck speelt 
een Amerikaanse cowboy in de 
Australische thriller ‘Quigley Down 
Under’, die in juli in de cinema zal 
draaien voor de liefhebbers van dat 
genre.

Christian Slatter speelt ook de rol 
van DJ van de campusradio in het 
swingende ‘Pump up the Volume’. 
Naast hitmuziek doorspekt hij zijn 
radioshow met zelf relativerende sex- 
adviezen. Een soort ‘Eenzame Harten- 
Bureau’ voor tieners dus. Eind juli zal * 
atw.c }©ng© aotoi«• ook te zien zijn in de 
horrorprent ‘Tales from the Darxsioe, 
die dit jaar de Grote Prijs van Avoriaz 
wegkaapte. Hierin wordt een jongetje

gevangen genomen door Debbie Harry - 
alias Blondie. Om zijn dood uit te stellen 
zal hij haar drie griezelverhalen vertel
len.

Een andere zangeres, Cher, scoort 
momenteel een hit met de cover 'The 
Shocp Shoop Song’ uit de komedie ‘Mer- 
maids’, waarin zij de vrijgevochten 
moeder speelt tijdens de golden sixties. 
Dit vormt het begin van een amusante 
zomer, want we zullen overstelpt wor
den met de komedies. In ‘King Ralph’ 
moet de Amerikaanse, olijke dikkerd John 
Goodman (bekend van de tv-serie 
Roseanne) na de electrocutie van de 
hele Britse koninklijke familie de Engel
se troon bestijgen. Wanneer hij verliefd

En de 
winnaar

is...
Hieronder de winnaars van onze 

ongeevenaarde wedstrijden:

Wim Castermans!Brussel). Angeliki 

Maragdoudalki (please contact u s !). Els 
Adriaensens (Mechelen). Wim Patry. 

(Vilvoorde). Frariky Gevaert (Brugge) en 
Annick Sniismans (Smt-Pieters Leeuw).

Zij kragen één dezer dagen hun prijs 
.thuisgestuurd

wordt op een stripteaseuse, ontstaan er 
naast de roddel veel visuele gags ä la 
‘Naked Gun'. Hierop werd trouwens een 
«*r^.i80«maakt • ‘The Naked Gun 21/ 
2 - The Smell of Fear’ met op™**»« 
Leslie Nielsen en Priscilla Presley in de

Column

Moord eens een volkje uit
Je weet wel zeker dat J. P. onschuldig 

is, Hugo Coveliers weet dat ook, de 
andere gecipierbeperkte is het misschien 
niet maar ook met hem heb je medelij
den om de behandeling de hypocrisie - 
hij behoort tot het trotse teken Ram - hij is 
een gebroken man hoor je iemand zeg
gen en je zou hem graag de van Karin 
gekregen ‘Lazy man’s guide to Enligh- 
tenmenf sturen maar je bent bang datje 
jezelf te belangrijk vindt, huh, wie denk je 
wel dat je bent, een niet eens jezelf 
kunnen verheffende hou je als een vriend 
van F. en je begrijpt hem soms en hij

schreef iets min of meer over jou en je 
glundert en daarna ben je kwaad want 
vroeger zou je woedend geweest zijn 
over het feit dat hij je vastplakt en ‘ob
jectief’ doet -je kan er niet tegen iemand 
terug te zien na een paar jaar en hem 
bijna nog niet herkennen en vreemd en 
vreemd en in de zon gaan lopen en 
dansen en huppelen en nerveus zijn, je 
kan er niet tegen dat de m uuker zijn haar 
zwart verft en NOG STEEDS cynisch 
lacht, je zit en je kijkt en je schrijft ge
dichten over de kleutervriend B.die je 
terugzag (Ik zie hem terug na een paar

jaar/Wilde dat mijn hoofd op de deur een 
droom was, dat/Mijn haren feller jeuk
ten, ik jonger/ Was en Wilder en onge
lukkiger ik zou/Hem getrapt hebben zijn 
ogen volzonneplooiengetuimeld/Ben/ 
Een waaiertje met handpijn /  Angst en 
blauwe inkt in haar buik) je smoort, je 
hoort iets van Catharina na 3 maanden 
en je voelt je ongelofelijk gelukkig, en je 
drinkt en onthullingen kunnen je niet 
scheten en je loopt heftig ademend door 
de gangen van het paleis van F., je 
probeert zijn gebouw te beklim men, gooit 
een deur in en zit op het dak.

Je ouders zijn in Portugal en je gaat 
naar huis, laat de deur dichtvallen met 
kookpannen op het vuur en de sleutel 
binnen, je vloekt, mist je tram maar je 
hebt je kat gezien en je hebt veel van 
mensen geleerd maar nog meer van 
Spiri Gonzalez en hij ligt en knippert heel 
Zen met zijn ogen en je knijpt je ogen 
dicht en hij ook weer en hij is zo wijs en 
aanvaardend dat je het ook wordt en je 
slaapt in de garage met je kat op je 
schouder.

Dag 
Uw Paz

hoofdrollen. Omdat de regie in handen 
lag van David Zucker, de broer van de 
regisseur van ‘Ghosf, parodieert hij deze 
laatste film. Nog zo’n typisch Ameri
kaanse, goedkope humor wordtin ‘Mad- 
house’ gebruikt. Een jong koppel ver
huist naar Santa Monica en tegen wil en 
dank worden ze overstelpt met bezoe
kers, die er een echt gekkenhuis van 
maken.

Alsof dit alles nog niet genoeg is, 
gaan ook volgende komedies nog in 
Belgische première : ‘Quick Change’ 
van en met Bill Murray, ‘The Foolish 
Captlve’ met Steve Martin (in de U.S.A. 
kreeg deze film de titel 'My Blue Heaven’, 
maar deze werd veranderd omdat 

Koentje Wauters’ filmdebuut ook zo 
heette) en ‘Switch’ van Blake ‘Skin- 
deep’ Edwards waarin een playboy 
als vrouw terug naar de aarde keert 

De liefhebbers van aktiefilms en 
thrillers zullen ook niet ontevreden 
blijven. Midden juni komt ‘Mami 
Blues’ in de zalen. Alec Baldwin, 
bekend van 'The Hunt for Red Octo- 
ber’, komt netuitde gevangenis, maar 
is het moorden nog niet verleerd. Hij 
geeft zich nu uit als politieman om zijn 
gevaarlijke praktijken te blijven uit
oefenen. In ‘State of Grace’ speelt 
Sean Penn de undercover-agent die 
de maffiabende van zijn beste vriend 
moet ontmaskeren. Wat zeer bloe
derig eindigt. En eindelijk stelt Jack 
Nicholson ons het vervolg van ‘Chi- 
natown’ voor. Hij speelt zelf ook de 
hoofdrol in deze thriller, ‘The Two 
Jakes’ genaamd.

Ook Bruce Willis is opnieuw van 
de partij in ‘Hudson Hawk’, een 
mengeling van humor, spanning en 

aktie, vergelijkbaar met zijn 'Die Hard'- 
films.

Met meer aktie en geweld krijgt Jean 
Claude Van Dam me -alias Muscles from 
o—w e -  to makpn in ‘Doublé Impact’. 
De andere spierbunaersyrveswr-®«^ 
lone speelt de hoofdrol in ‘Oscar*, die 
vanaf eind augustus zal vertoond wor
den.

Rest ons nog de romantische films. 
Na ‘Do the Right Thing' en ‘Mo’ Better 
Blues’ vertelt de kleine zwarte regisseur 
Spike Lee ons een provocerend, anti
racistisch liefdesverhaal in ‘Jungle Fear’. 
Romantischere zielen kunnen hun hartje 
ophalen met ‘The Return to the Blue 
Lagoon’. Meer erotiek zit er in de op
hefmakende documentaire ‘Truth or 
Dare - In Bed with Madonna’. De 
blonde vamp van de jaren 90 laat ons 
openlijk meekijken achter de schermen 
van een concert. Ze praat vrij over haar 
werk, haar familie, haar relaties, haar 
lesbische vriendin, haar homosexuele 
danser en over haar Aidscampagne. 
Deze zeer persoonlijke film zal vooral de 
fans van Madonna boeien.

Het zal dus ‘hot’ worden deze zomer 
in de bioscoop.

Johan Vansintejan
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Witchcraft for Sale!! A vendre W itchcraft!! Hekserij te koop !!

Witchcraft : myth or reality ?
The question of witchcraft, wizardry, 

•juju*, or whatever you prefer to call it is 
one most Africans have grown up with: 
not necessarily Africans even Europeans, 
Asians, Americans, etc., either believe in 
the existence of witchcraft or deliberate
ly suppress such thoughts. It is not more 
than three or four centuries ago that 
■witches" were still being stoned to death 
on streets of Europe. Does witchcraft 
really exist? Or Did it?

These are the questions I posed to a 
number of international students. 
Ironically, even though most of them 
talked about the subject of witchcraft 
freely, at times with graphic illustrations, 
most of them did not want their names 
published because, they argue, they 
■believed in science". But the readers 
can judge for themselves if this was the 
real reason.

Dr. Tunde Adetunji (a medical doctor) 
argued:

■ I have seen people confess how they 
killed some person or persons using 
black magic. This is not unusual. 
Medically speaking, we treat such people 
as psychiatric cases. However, some
times such people are stoned to death. 
This is especially true in rural areas."

If the people who confess to their 
"crimes" are psychiatric cases, how is it 
that the people they claim to have 
bewitched were already dead (most of 
them died in what one would call mys
terious circumstances t o o T h i s  is the 
question I posed to another West African 
student.

"It’s all a mystery. That’s why it’s so 
hard to believe in witchcraft. In fact, most

of what is said about witchcraft is legend 
rather than reality. But don’tgetme wrong.
I can’t talk as I’m doing now if I was in my 
village."

"Why not ?" I inquired.
"I remem ber when Iwentto secondary 

school in my village, a friend of mine who 
came from an urban area was boasting 
around that the talk about witchcraft was 
nonsense. We tried to warn him that you 
don’t talk about such things in public. He 
ignored us. Later in the night when we 
were all asleep, the same boy woke up 
everybody in the dormitory claiming that 
when he was sleeping somebody had 
pulled his private parts."

That is the other side of witchcraft 
Witches, it appears, like to stalk their 
victims under the guise of darkness. Is it 
the reason why it is sometimes refered to 
as "Black magic’  ? According to Dr. 
Tunde, one should distinguish between 
black magic and white magic. What West 
Africans call "juju" is white magic. Here 
he gave an example of football match 
where it is alleged that 3 pigeons flew 
between one goal post and later flew 
away. Unfortunately, the home team 
captain without knowing what had taken 
place chose to start defending from that 
goal post They conceded a goal barely 
20 seconds into the match and by half- 
time, the home team was 3-nil down. 
And they never recovered.

But then why hasn’t an African team 
won the World Cup?

"I’m not suggesting that they used 
‘ju ju ’, but who expected the 
Cameroonians to do so well in the last 
World Cup competitions ? Moreover, it is

believed that ‘juju’ does not work if it 
crosses an ocean or sea," explained Dr. 
Tunde and then he laughed.

Black magic refers to acts in which 
people are either maimed or mysteriously 
killed.

Of late Nigerian newspapers (even 
the BBC and CNN) have carried reports 
in which some men had mysteriously lost 
the male sexual organs. I asked a 
Nigerian student (he chose to remain 
anonymous) to confirm the reports. He 
told me a story of how a teen-aged boy 
who greeted a stranger only to discover 
moments later that his sexual organs 
had disappeared. The teenager ran 
around the streets of Lagos looking for 
the stranger who had "stolen" his private 
parts. Fortunately, the teenager found 
the man and asked for his things’ to be 
restored. The stranger denied having 
stolen the teenager's "equipment". 
According to my informant, an argument 
ensued and the Pandemonium that 
followed attracted some passers-by who 
threatened to beat up the alleged thief to 
death. The stranger gave back the 
privates parts to the teenager. However, 
as the stranger was about to leave, the 
teenager a sked:" How do I know whether 
the things are still functioning properly or 
not?"

My informant said thata young woman 
volunteered to have the young man test 
his recovered manhood on her. The 
stranger was not allowed to leave until 
the young man was satisfied that all was 
all right.

The teenager and the woman went 
behind a store house. My informant told 
me that after an odd ten minutes, the 
teenager came back, the woman trailing

in his wake, and announced that 
everything wasall right. The crowd sighed 
with relief and they set the stranger free.

However, Dr. Tunde does not believe 
that these organs actually disappear. He 
said that those afflicted by such a 
misfortune claimed they couldn't see or 
feel their sexual organs and that does 
mean that, medically and clinically, the 
organs are not there. According to him, 
even women had alleged to have had 
their breasts stolen. When asked what 
was really taking place if these people 
were not really losing their parts, Dr. 
Tunde couldn’t offer any explanation to 
the mystery.

Another African student from a small 
West African state had this to say about 
witchcraft:

"Please, don’t quote my name 
because I don't want my name to be 
connected to an article on witchcraft. I’m 
a scientist, you see, but let me tell you 
th is: In my country, no one argues with 
a Malian". Then he went on to tell me 
about how a Malian was slapped for no 
apparent reason, and the Malian told the 
attacker that he was not going to see the 
sun set the next day. And truly, by 
afternoon that day the hand the attacker 
had used to slap the Malian was swollen, 
and by the next day afternoon his whole 
body was strangely distended. By dusk 
the man was dead.

A student from a South East Asian 
country said that in his country he had 
heard of stories about girls who would 
call some bachelors to their house at 
night and then use some magic to prevent 
the bachelors from leaving.

‘Sometimes a man will use some juju

on his wife, so that no other man can 
touch her, * said a Tanzanian student 
"What happens is that you can do 
anything with such a lady, but when you 
want to take her to bed you find that 
you’re not functioning. Sometimes if you 
do it, you find that you and the girl cannot 
disengage, until the husband of the 
woman finds you red handed."

Rutazaa, another Tanzanian student 
had heard that some African politicians 
were using witchcraft for their political 
gains, but then he wondered, if this was 
true, why Africans had not used such 
"technology" for their economic 
development instead, Africans have 
lagged behind in such ventures.

It is worthy of note that most people I 
talked to were willing to talk about what 
they thought about witchcraft, but they 
were unwilling to have their names 
published. Moreover, most of them 
claimed they were scientists, and there
fore they need not worry about witchcraft 
(science would protect them from witch
craft). But then why the fear of having 
their names published? This brings in 
the question of the credibility of their 
stories. In turn, this takes us back to 
where we started from: does witchcraft 
really exist, or is it just another myth ? 
The other possibility is that the students 
concerned feared being identified and 
thus making themselves into targets of 
European witches (African tor Asian\ 
counterparts!). It is believed that African 
and European witches exchange visits!!!!

Felix Banda

Blanke en zwarte student bezoeken Brussel

Zuid-Afrikaans bezoek
Maandag 25 maart kreeg de Vereni

ging van Vlaamse Studenten een fax 
binnen van de International Union of 
Students, de wereldorganisatie van de 
student, met de vraag of men bereid was 
twee Zuid-Afrikaanse studenten te ont
vangen en te begeleiden bij hun ge
sprekken met anti-apartheidsorganisa- 
ties en mensen uit de studentenwereld. 
Voor die eerste groep werd het Vlaams 
Anti-Apartheids Komite, het V.AAK., 
gecontacteerd. Tevens werd ook bij het 
Nationaal Comite voor Ontwikkelings
samenwerking, het N.C.O.S., een aan
vraag tot gesprek ingediend.

Op organisatorisch vlak rezen enkele 
problemen. Men kent ze of men kent ze 
niet, maar de organisatoren van deze 
Tour d’Europe (I.U.S.) zijn nogal bu
reaucratisch en ook hun practische aard 
is vaak ver te zoeken. Zo zaten wij met 
het probleem datwe niet wisten wanneer

onze gasten zouden aankomen. Een 
duidelijk antwoord kwam er nooit. Het 
enige wat men wist, was dat ze kwamen. 
Naveel gepalaver (en vooral veel tele
foons) kwam W S  op vrijdag 3/05 om 20 
h te weten dat op zondag 5/05, Moeti van 
Sansco (de Zuid-Afrikaanse zwarte stu
denten organisatie) en Leslee van Nu- 
sas (de blanke studenten organisatie) 
om 22 uur in Brussel gingen staan. Veel 
organisatietijd restte ons niet! Gelukkig 
was er met onze Waalse zusterorgani
satie F.E.F. afgesproken dat zij ‘s 
maandags zouden instaan voor onze 
buitenlandse gasten. Hierdoor kregen 
we toch nog wat tijd om een vrij uitge
breid programma voor dinsdag in elkaar 
te boksen.

Een overzichtje hiervan:
9:45 h : Een gesprek met VAAK in de 

kantoren van W S.
Drie zaken werden behandeld:
1 . De vraag tot het blijven boycotten

van Zuid-Afrika.
2. Het zoeken naar fondsen voor hun 

programma om Z-A uit de onderwijs- 
crisis te halen.

3. Het zoeken naar fondsen voor de 
fusionering van beide organisaties.

11u00 : Een gesprek met het ANC 
waarbij het vooral ging over de onder
wijssituatie in hun land (en die is enorm 
slecht)

14u00: Een gesprek met het NCOS 
dat niet al te geslaagd was omwille van 
twee reden:

1. Door een technish probleem met 
de metro (hij stond nogal fel te roken) 
waren we 30 min te laat.

2. NCOS is een koepelorganisatie 
die zijn fondsen uitdeelt aan andere 
organisaties en voor Z-A is dat het VAAK:

16u00 : Het voor de VUB-student 
meest belangrijke gesprek. Een gesprek 
met de voorzitter van de SoR (de andere 
^universiteiten waren blijkbaar niet

geïnteresseerd en dus geen gesprek 
met hun voorzitters). Onze dierbare Nic 
Van de Marliere (elke Moeialfan kent 
hen wel door de SvS mededelingen) 
haalde zijn beste Engels boven en ver
baasde onze gasten met zijn uitgebreide 
geschiedeniskennis. De twee belang
rijkste punten waar Nic uitleg over gaf, 
waren:

1. Hoe worden de Belgische studen
ten sociaal begeleid.

2. Hoe zit de Belgische staat (met 
Vlamingen, Walen, Brusselaars en 
Duitssprekenden) nu wel in elkaar.

Na deze uitleg van de Voorzitter deden 
we een kleine rondleiding over de kam
pus. Onze Zuid-Afrikaanse collega's 
waren geschokt..Dat zoiets prachtigs 
een unief kon zijn... Am aai. (Horen we 
hier enige ironie ? -nvdr.)

Om 18u00 uur moesten we in het 
gebouw van het Jeugdforum van de 
Europese Gemeenschap aan het Schu-

manplein zijn, waar de laatste vergade
ring zou plaatsvinden. Deze ging uit
eindelijk door in het stamcafé (an Irish 
pub) van de ondervoorzitter van het 
Jeugdforum. Moeti en Leslee herhaal
den ook hier de vragen die ze eerder op 
de dag hadden gesteld.

Daarna stilden we onze honger met 
een typische Belgische "stoemp-met- 
bloedpens’ in een restaurantje aan de 
Grote Markt 

Woensdagochtend toonden we de 
mooie plaatsjes en de trots van Brussel 
(Manneke &Jeanneke Pis). Die middag 
vertrokken ze richting Zaventem en dan 
naar hun thuis waar ze precies één 
maand en negen dagen geleden ver
trokken waren.

Koen Vandendurpel 
WS-verantwoordelijke BSG
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Ge v e n  is  l e v e n

Miljoenen levens aan een zijden draadje. Duizenden doden.

Slachtoffers die op dit moment sterven door gebrek aan voedsel en basisvoorzieningen. 

De draden worden doorgeknipt - 27 miljoen mensen bedreigd met de dood.

Hulp is levensnoodzakelijk...

Afrika sterft.

Woensdag 10 juli 1991 : Algemene 
Vergadering Moeial. Iedereen Welkom
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