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Dossier

Veiligheid zonder grenzen
De nacht van de eerste BSG -TD sloeg 

al onmiddellijk in als een bom. Het begon 
allemaal om half drie met P.V.B. die door 
een ruit viel (gestruikeld naar eigen zeg
gen) en zich hierbij kwetste aan zijn 
hand. Daar de wonde hevig bloedde 
werd er besloten naar de bewakings
dienst te gaan. Op dat ogenblik waren er 
geen bewakers aanwezig. Op de terug
weg slaagden we er dan toch in om een 
bewaker te onderscheppen en hem te 
vragen of hij ons kon helpen. Zijn ant
woord op de vraag of er een E.H.B.O.- 
doos voorhanden was, was kort en bon
dig : we hebben er wel één maar deze is 
tot onze grote spijt leeg. De nieuwe 
Moeial-redactie schrijft niet enkel arti
kels maar doet nu ook al aan humanitair 
hulpbetoon : zo bracht een redaktielid 
deze student naar het A.Z.. Blijkbaar 
was P.V.B. niet de enige littekenverza- 
melaar, één van zijn zielsbroeders kwam 
zich al snel bij hem vervoegen. Deze 
laatste had in de BSG-zaal een bierglas 
tegen zijn gezicht gekregen. Zijn verhaal

betreffende de bewaking 
was analoog, ook hij moest 
ergens anders hulp zoe
ken.

Verbanddozen
Deze feiten tonen dui

delijk aan dat er iets fout 
loopt met de E.H.B.O. op 
onze kampus. De Moeial 
ging zelf op onderzoek uit 
en kwam tot de vaststel
ling dat de best georgani
seerde dienst inzake de 
eerste hulp bij ongeval de 
sportdienst (gelegen in het 
HILOK-gebouw) is. Er is van 9 tot 22 uur 
permanent iemand aanwezig die een 
E.H.B.O.-cursus gevolgd heeft, daar
naast zijn er twee volledige verbanddo
zen. De tweede plaats wordt ingenomen 
door de BSG-zaal die net twee nieuwe 
verbanddozen heeft aangeschaft. De 
Dienst huisvesting volgt op de derde 
plaats meteen vrij rommelige maar toch

complete doos. Een verdere volgorde is 
zinloos :‘t Complex heeft geen E.H.B.O.- 
verbanddoos (dat zou -naar eigen zeg
gen- wel in orde moeten komen) en 
zowel in het Kultuurkaffee als bij de dienst 
bewaking troffen we lege verbanddozen 
aan. Dat deze laatsten nu net de dien
sten zijn die het langst open blijven maakt 
de situatie beangstigend.

Kursus
Reken maar niet op eerste hulp bij 

een ongeval want zelfs de bewakers 
hebben nooit een specifieke opleiding 
gevolgd. Men kan twee soorten bewa
kers op de campus onderscheiden: de 
V.U.B.-bewakers en de bewakers van 
de privé-firma Monitor. De V.U.B.-bewa
kers hebben vijf jaar geleden aan hun 
superieuren gevraagd om E.H.B.O.-cur

sussen te mogen volgen daar zij zich ook 
bewust zijn van het feit dat dit wel eens 
zeer nuttig zou kunnen zijn. Dit lumineu
ze idee werd echter verworpen. We zul
len maar veronderstellen dat dit past in 
het kader van de besparingen. De bewa
kers van Monitor die overdag en vrij
dagnacht wacht lopen blijken evenmin 
E.H.B.O.-cursussen te hebben gevolgd.

Hoofdkwartier
Daar de verantwoordelijken van de 

dienst bewaking zich niet eens de moei
te getroosten om de ligging van hun 
hoofdkwartier bekend te maken door 
middel van wegwijzers of andere aan
duidingen, organiseert de redactie een 
speurtocht met als thema 'Zoek ze !!!'. 
De eerste vijf juiste inzendingen mogen 
een volledige week onder begeleiding 
van een bewaker rondjes lopen.

Conclusies trekken uit deze onver
antwoorde situatie lijkt ons overbodig, 
de mens leert toch alleen uit situaties als
het HeizeVdrama en de Hetaki ot Ftee 
Enterprise.

Les Deux

Lees De Moeial
SoR & RvB

Verkiezingen
Op 19,21 en 22 november vtnden de jaarlijkse verkiezingen plaats voor 

de studentenafgevaardigden in de Soöafe Raad en de Raad -van Beheer 
Oe volgende procedure is van toepassing:
10/10 -bekendmaking verkiezingen
21/10 »samenkomst verkiezrngskommissie i.v.m. samenstelling 

kiesbureau's 
29/10 «einde kandidaatstelling (10u00)

•samenkomst verioezingskommissie f.v.ro. ontvankelijkheid der 
kandidaturen

4/11 -puWlkatie der beslissingen van de verkiezingskommissie 
•begindatum voor Machtmdtening 

5/11 -einddatum klachtmogelijkheid tegen de beslissing van de 
verfcezingskommtssie i.v.m. ontvankelijkheid (t6u30)

7/11 »oproeping der kiezers
19/11 »Verkiezingen eerste ronde { t0u00-16u00)
21/11 »Tweede dag verkiezingen (10u00-16u00)
22/11 »Derde dag verkiezingen (I0u00*16u00)
25/11 »publfcatie uitslag 

•begin beroepsperiode 
26/11 «einde beroepsmogelijkheid (12u00)

Weldra een feitelijke beperking ?

Recht op vrije 
meningsuiting

Op de éne plaats betreurt men een 
overheersende zwijgzaamheid onderde 
ijverig studerende studenten, elders doet 
men er ailes aan om de studenten on
mondig te houden. Zo bijvoorbeeld in 
Duitsland, die democratische buur van 
ons, het land van wurst und sauerkraut 
en andere historische aangelegenheden.

Bund zur Verbreitung 
unerwünschter Einsichten 
Aldaar vertoeft een studentenorgani

satie, de ‘Bund zur Verbreitung uner
wünschter Einsichten’*, goede pogingen 
ondernemend om in de universiteit van 
Karlsruhe te gedijen tussen allerlei buro- 
cratische gewassen. Zoals alle regelma
tige Moeiallezers van dit jaar hebben 
vernomen zijn deze laatste geen al te 
aardige plantjes. In Karlsruhe is de situa
tie dusdanig dat de groep zich heeft 
verspreid op alle niveaus, inclusief het 
rectoraat. Dit laatste heeft tot gevolg dat 
instanties die al te kritisch staan ten

opzichte van de universiteit en meer 
algemeen de Duitse samenleving, door 
juridische pesterijen het leven zuur wordt 
gemaakt. Om onduidelijke redenen im
mers wordt de erkenning van de Bund 
door de rector van deze universiteit ge
weigerd. Hij wordt hierin -bij wijze van 
commando- gesteund door de plaatselij
ke overkoepelende studentenorganisa
tie (AStA).

Lezingen 
De Bund houdt zich bezig met het 

organiseren van lezingen over contro
versiële onderwerpen met als onderlig
gende doelstelling het gebrek aan feite
lijke vrijheid in de Duitse samenleving 
aan de kaak te stellen. Omtrent de 
diepgang van die vrijheid kan men zich 
inderdaad vragen stellen. Zo bestaat er 
een wetdie godslastering strafbaar maakt 
en kan men op basis van de politieke 
overtuiging een beroepsverbod opgelegd 
krijgen ('Berufsverbote'). Interessant aan

het geval 'Bund' is dat bepaalde organi
saties en machtsinstanties van een u 
waarschijnlijk niet onbekende strekking 
meerdere vingers of beter -handen- in de 
pap blijken te hebben.

Dedijer 
Deze conclusie volgt overduidelijk uit 

de reakties die volgen op de aankondi
ging van een lezing, gepland op 3 no
vember 1988 door Vladimir Dedijer, lid 

Lees venter p. 2

In dit 
nummer:
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Bund zur Verbreitung unerwünschter 
EinsichtenLees eerst p. 1

van de Servische Wetenschappelijke 
Academie. De academische overheid 
stelde alles in het werk om deze lezing 
niet te doen plaatsvinden. Professor 
Dedijer, die recent is overleden, heeft als 
historicus een internationale re
putatie, getuige de vele gastpro- 
fessoraten op zijn naam : o.a. te 
Parijs, Oxford, Stockholm, Har- 
vard,... en zijn lidmaatschap van 
het Russel Tribunaal. Hij is tevens 
auteur van een boek met als titel 
‘Jasenovac. Het Joegoslavische 
Auschwitz en het Vaticaan’. De 
vertaling van dit boek in het Duits 
was de aanleiding voor de Bund 
om Dedijer uit te nodigen een le
zing te geven aan de universiteit 
van Karlsruhe. Het behandelt de - 
weinig bekende- en door de Rooms- 
Katholieke kerk aktief gesteunde mas
samoord op 800.000 orthodoxe Serven 
gedurende het Derde Rijk in Joegosla
vië.

Academische overheid 
De reaktie van de academische over

heid, met name door rector Kunle en de 
overkoepelende studentenorganisatie 
AStA doen sterk denken aan de werkwij
zen ten tijde van dit droevige imperium, 
fn eerste instantie werd niet gereageerd 
op lokaalaanvragen gedaan door de 
Bund. Herhaaldelijk aandringen leverde 
niets op. Slechts na een klacht vanwege 
de spreker zelf werd een lokaal toege
zegd. De affiches die de aktiviteit aan- 
kondigden werden systematisch over
plakt of verscheurd, onder andere door

«iar> WiV ctoe vxacAsV
men hem hierbij betrapt had de opmer
king maakte dat hij een opdracht van de

rector uitvoerde. Eén dag voordat de le
zing zou plaats vinden werd ter hoogte 
van het restaurant een bord geplaatst 
waaunee werd medegedeeld dat het 

verboden was om pamfletten uit 
te delen. Als verantwoording wist 
men te vertellen dat de nieuwe 

f y  kuismachine door de pamfletten 
zou kunnen defekt geraken. Een 
dag later werd het bord opnieuw 
verwijderd...

Weigering erkenning 
Verdere maatregelen volgend 

op deze flagrante schendingen 
van de grondwetsartikels betref
fende het recht op vrije menings
uiting en gelijkheid voor de wet 

blijven niet uit. Er komt een verbod om 
lokalen te huren op de campus, informa
tiestands te organiseren in het restau
rant, pamfletten uit de delen, affiches op 
te hangen. Uiteindelijk laat men het niet 
na om door middel van geweld deze 
verboden kracht bij te zetten. Verder is er 
door de AStA, onder andere via hun 
tijdschrift een lastercampagne gevoerd 
om hierdoor de interesse voor de organi
satie te temperen. Op grond van de 
onwaarheden gebruikt in deze campag
nes werd door Kunle besloten om de 
erkenning van de Bund definitief te wei
geren.

Democratie
Dat dit soort praktijken in een Euro

pees land hedentendage mogelijk zijn 
doet ernstige vragen rijzen omtrent de
geSooV-waard\gV>eid van de W esterse de
mocratie, meer specifiek in Duitsland. 
Het gebeuren blijft niet enkel beperkt tot

de universiteit van Karlsruhe. De Duitse 
pers besteed opvallend weinig aandacht 
aan het probleem van de Bund. Boven
dien laat ook het gerecht zich niet onbe
tuigd. Er werd gepoogd om via een pro
ces juridisch toch erkend te worden. In 
eerste aanleg kreeg de Bund gelijk. Rec
tor Kunle ging hiertegen in beroep. De 
nieuwe uitspraak ontlastte Kunle van 
zijn verantwoordelijkheid, terwijl hijzelf in 
hoogsteigen persoon de brief onderte
kend heeft waarin de weigering tot er
kenning wordt kenbaar gemaakt !

Huisvredebreuk 
Tegen de Bund is verder een klacht 

ingediend voor ‘huisvredebreuk'. Het 
betreft het uitdelen van pamfletten aan 
een openbare bushalte voor een school 
in Neureut. De direkteur van de betrok
ken school beweert dat de bushalte pri- 
vedomein zou zijn. De huidige situatie is 
zo dat het proces in beroep, onder in
vloed van herhaalde protesten van aca
demici in binnen- en buitenland syste
matisch uitgesteld wordt, om aldus het 
protest te temperen en het proces in alle 
sereniteit te kunnen voeren.

Buitenland 
Zoals reeds vermeld doet de Bund 

zur Verbreitung unerwünschter Einsich- 
ten een beroep op buitenlandse univer
sitaire instanties om protestbrieven te 
schrijven aan de rector van de universi
teit van Karlsruhe en het betrokken ge
rechtshof. Ook op de VUB wordt deze 
aktie georganiseerd.

Voor meer informatie kan u terecht bij 
Studiekring Vrij Onderzoek of het Brus-
se ls Studentengenootschap.

Bond ter verspreiding van onge
wenste inzichten, opgericht eind 1987.

Barcelona ?

New Olympic 
sport

C U
+ -X
U i

Uit de Pers
VUB-schimpen

In De Standaard van 9 oktober (p. 
9) lazen we de volgende lezersbrief. 
We konden hem u niet onthouden.

‘ Bij de opening van het nieuwe 
akademiejaar aan de VUB bteef het 
‘rituele nummertje schimpen op de 
katolieken’ niet achterwege (DS 2 
oktober).

Katolieken moeten niet zo klein
zerig zijn. Ze zouden het een grote 
eer moeten vinden op de korrel 
genomen te worden door een instelling 
die toch maar als eerste de Sovjet- 
staatsprijs voor Wetenschappen (de 
Lysenko-prijs ?) in de wacht sleepte. 
Ze moeten in de USSR geweten 
hebben dat de VUB zoiets niet zou 
weigeren.

Enkele jaren na de Kulturele 
Revolutie in China, kwam in het kader 
van de ‘Uitstraling van de VUB', in het 
Kon. Ateneum Mechelen, een prof. 
van de fakulteit rechten (!) van de VUB 
vertellen over zijn reis naar dat land. 
Zijn verlichte opvatting was dat de 
Chinezen al in het paradijs zaten, terwijl 
wij hier nog onder de knoet van de 
katolieken moesten zuchten.

Sindsdien ben ik mij gaan afvragen 
waarom de VUB te pas en te onpas 
over ‘Vrij Onderzoek’ praat.

Paul Walravens, Onze-lieve- 
Vrouw-Waver’

Recht op antwoord

V.T. BOSK
Open brief aan het voorzitterschap 
Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Met verbazing lazen wij dat U het 

publieke geheim van onze 
onbekwaamheid heeft be
kend gemaakt. Alhoewel wij 
de door U gereveleerde fei
ten niet tegenspreken, wil
len wij ten stelligste protes
teren tegen de publikatie 
ervan in De Moeial.

Uweet blijkbaar niet dat 
aan de VUB reeds een or
gaan bestaat dat advies 
geeft over het erfcennen van 
nieuwe studentenkringen.
Het BSG verricht deze taak 
op een meer genuanceerde 
manier dan deze waarvan U 
blijk geeft het te willen doen.

Met oprechte 
hoogachting,

Koen L, 
ondervoorzitter BSG 

Jack VH., 
ondervoorzitter VO 

KoenVDD., 
voorzitter W S

The Belgian Government has just 
announced plans to propose a new sport 
for demonstration status at the next 
Olympics. Although never officially de
clared as the national sport, its overwhel
ming popularity, appealing to numbers 
well over those attracted to traditional 
sports, has prompted the Government 
move. Undecided as to 
whether it should be entered 
in the summer or winter 
Olympics, the Government 
may commission a market 
research team to determine 
in which season the sport is 
most popular. To the untrai
ned eye however, it appears 
that inhabitants of Belgium 
participate with equal fervour 
all year round. Non-enthou- 
siasts may wonder how they 
do it, as it'sa dedicated player 
who is willing to endure months, some- 
thimes years of training without seeing 
any positive results. Not to mention the 
high casualty rate of over 430,000 
training-related deaths each year in the 
European Community Alone ! And the 
there’s the high cost of the equipment, 
varying in direct proportion to ones 
commitment to the sport Eighty one or 
so Belgian Francs could last a week, a 
day or only a few hours, if one is in 
serious training. Yet despite all these

hurdles, the ardent enthusiasts strive on, 
enduring against all odds, deterred by 
nothing and no one. Come rail, hil or 
shine they continue to train, persevering 
as only a true athlete knows how. In
deed, one can only guess that their 
passion for the sport goes beyond ratio
nal bounds and enters the realms of

addition.

Sprint Events :
1 speed smoking (1 cigarette)
2 speed chaining (1 packet)
3 quick light (first to light up after getting

off public transport)
4 wet light (first to light up in the pouring

rain - no umbrella)

Endurance events:
1 triathlon - having to light and smoke a 

cigarette whilst driving in Bel
gian traffic and turning the tape 
over

2 Pentathlon - having to light and smoke 
a cigarette whilst carrying a live 
baby, simultaneously ensuring 
that the dog defecates on any 
doorstep but your own, then run
ning in your pockets to find 
change and finally entering a 
phone booth only to find it out of 
order.

Samantha Graham 
Human Ecology

Lezersbrief

Liberal Sauna Enquiry 
Revisited

Geachte,
Ik heb Moeial nummer 1 gelezen. 

Gefeliciteerd met het verschijnen van dit 
eerste nummer op de openingsdag van 
het academiejaar zelf.

Ik wou even reageren op het artikel 
“Liberal Sauna Enquiry" op Hz. 2. Er 
moet weerlegd worden dat de sauna’s 
gesplitst zijn. Eén voor de vrouwen en 
één voor de mannen. Sedert een half 
jaar is deze regeling veranderd. De 
sauna's zijn gemengd en enkel tussen 
17u00 en 18u30 zijn ze gesplitst. Leer 
Nederlands.

Voorts komt men niet naar de sauna 
om er een douche te nemen. Mag ik er

u, Samantha Graham, op attent maken 
dat er een privé douchekabine in de 
gang staat, volledig ter uwer beschik
king.

Daarbij komt nog dat men een sauna 
naakt neemt en wanneer men preuts is, 
schaft men zich een handdoek van 5 bij 
7 aan. Nog even stellen dat een hand
doek verplicht is, dat omwille van hygië
nische redenen, zodanig dat ik niet met 
mijn poepeke in uw remspoor moet zit
ten.

Alvorens te besluiten nog even d it: u 
stelt dat de V.U.B, niet vrij genoeg of net 
te vrij is. Het valt moeilijk uit uw tekst op

te maken. Als uw godsdienst u verbiedt 
ergens in uw flikker te gaan zitten in het 
bijzijn van andere personen en u dus 
aangekleed moet blijven, dan zal deze 
zeker niet goedkeuren dat u, als voyeur, 
bij andere naakte personen, of het nu 
mannen of vrouwen zijn, gaat zitten.

Bevallen deze modaliteiten u niet, 
dan kan u steeds naar een pivé-sauna 
gaan en u blauw betalen. U krijgt er nog 
een massage bij ook. Maar waarschijn
lijk wil u aangekleed een massage ont
vangen van een mannelijke masseur.

Pamela Delmotte, oud-studente 
wetenschappen, sauna-'gangster".
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Vergadering SoR

Hebben de SoR-studenten nog zin ?
Donderdag 3 oktober vond de eerste 

maandelijkse SoR-vergadering van het 
academiejaar plaats. Op zich is dit na
tuurlijk geen groot nieuws, ware het niet 
dat ook deze vergadering bijna niet was 
doorgegaan.

SoR
Waarover gaat het ? De VUB wordt 

beheerd door een Raad van Beheer. 
Deze RvB heeft het bestuur van de So
ciale Sector -restaurant, dienst studie
advies, sociale dienst, gezondheidscen
trum, Sjerp, huisvesting,...-opgedragen 
aan de Sociale Raad (SoR). Deze raad 
telt 12 stemgerechtigde leden, waarvan 
6 studentenvertegenwoordigers, en een 
hele resem leden metraadgevende stem 
(waaronder de voorzitters van BSG, VO, 
en Moeial). De stemgerechtigde stu
denten worden jaarlijks in de maand 
november verkozen, samen met hun

vooral de de goedkeuring van de eerste 
aanpassing aan de begroting van 1991, 
en de erkenning van de kringen ‘Green- 
peace’ en 'Vriendenkring voor Homo's, 
LesbiennesenBi’s(HLB)'en de wijziging 
van de statuten van ‘Historia-Filosofia’ 
en van ‘KBS’.

Vervolgens kregen we de activitei
tenverslagen van de diensten Huisves
ting, Trefcentrum Y’ en Kinderdagver
blijf. Het reglement dat het misbruik van 
maaltijdkaarten moet bestraffen werd 
voor de zoveelste maal uitgesteld naar

een volgende vergadering.

Begroting
Op het vlak van het sociaal-financiële 

beleid keurde de raad de rekeningen van 
1990 en de tweede aanpassing van de 
begroting van 1991 goed. Ook werd er 
gekeken naar de ontwerpbegroting van 
1992.

Prijsverhogingen 
Ook opdeze SoR werden een aantal 

prijzen aangepast aan de gestegen le

de raad positief geantwoord, doch mijn 
inziens werd aan dit initiatief niet de 
nodige publiciteit gegeven.

Het geval "Sybesma" 
(Part I)

In de Moeial van 11 juni 1991 ver
scheen een artikel van de hand van 
Frank Pirard, momenteel 2de licentie 
student in de rechten. Een kort overzicht 
voor de korte geesten en de nieuwe 
studenten..

De Kring voor Internationale betrek
kingen organiseerde in februari jl. een 
driedaagse studiereis naar Den Haag,
waarin een bezoek aan het Internatio
naal Gerechthof vervat zat. Wegens de 
geringe belangstelling, mogelijkerwijze 
te wijten aan de te hoge studiebelasting, 
werd de inschrijvingsprijs omlaag ge
bracht tot 1.000 Bf. maar dit zette weinig 
zoden aan de dijk. De titularis van de 
cursus Internationale Instellingen, met 
name Prof. Sybesma-Knol, stelde toen 
in het vooruitzicht dat de studenten die 
zouden deelnemen aan deze studiereis 
zouden vrijgesteld worden van de 
schriftelijke toets over de practica van de 
betreffende cursus. Op die manier kon 
het aantal deelnemers aan de studiereis 
effectief opgekrikt worden.

Dit initiatief van de titularis is bij de 
meerderheid van de studenten in zeer 
slechte aarde gevallen. Het nut van een 
dergelijke studeiereis wordt niet betwist, 
wel de onterechte begunstiging van de 
deelnemers die de titularis daaraan kop
pelde en die totaal in strijd is met zowel 
de bepalingen van het examenregele- 
ment als met de algemene principes 
inzake gelijkberechtiging en billijkheid.

Meerdere tussenkomsten over deze 
aangelegenheden door de studentenaf
gevaardigden in de faculteitsraad 
Rechtsgeleerdheid hebben tot op heden 
niet kunnen leiden tot een rechtzetting 
van deze kwalijke toestand, o.m. doordat 
de titularis zich beroept op haar acade
mische vrijheid, (verslag RvB 18.06.91).

De studenten vroegen dan ook dat de 
academische overheid de nodige maat
regelen zou nemen aan om deze scheef
getrokken situatie een einde te maken.

De dekaan van de faculteit rechtge

vensduurte. Zo zal vanaf 7 oktober een 
pintje in het Kultuurkaffee 35 in plaats 
van 33 fr. kosten. In de BSG-zaal gaan 
de prijzen eveneens omhoog. De in- 
komprijs wordt verhoogd van 40/60 naar 
50/70 fr., terwijl de kringen voor een vat 
Stella of Hoegaarden 2700 i.p.v. 2600, 
en voor een vat Rodenbach 2000 i.p.v. 
1900 fr. mogen neerleggen. De huur 
van de zaal komt voor kringen op 1500 fr. 
waar het vroeger 500 fr. was. Wat niet 
omhoog gaat in de BSG-zaal is de prijs 
van een bier: je betaalt er nog steeds 25

leerdheid, Prof. M. Magits gaf hierop zijn 
versie van de feiten. Hij bevestigde dat 
de reis ingericht werd in het kader van de 
cursus Internationale Instellingen en dat 
dit met steun van de Belgische ambas
sade aldaar gebeurde. Het aantal be
oogde deelnemers werd niet bereikt en 
dit zou voornamelijk te wijten zijn aan de 
overbelasting van de studenten door de 
practica en de testen. Daarom verleende 
Prof. Sybesma-Knol vrijstelling van de 
practica, zodat de studenten ter plaatse 
zich over de werking van het Internatio
naal Gferechthof konden vergewissen. 
De decaan benadrukte dat hij op dat 
ogenblik gevraagd heeft om van deze 
intenties af te zien, doch door de verge
vorderde staat van de voorbereidingen 
en de korte termijn tot aan de test, was 
de titularis niet meer bereid om op haar 
belofte terug te komen.

Volgens de decaan moet in dit geval 
niet gesproken worden van gesjoemel 
(cfr. artikel F. Pirard, met als titel “Drie
daagse trip naar Gesjoemel’ n.v.d.r.) 
maar van een onhandigheid. Tevens 
betreurde Prof. Magits de Bild-verslag- 
geving in de Moeial.

Op vraag van de studenten in de 
Raad of bij het toekennen van de practi- 
cacijfers, aan diegene die vrijstelling van 
test hadden verkregen, objectieve'criteria 
waren toegepast, antwoordde Prof. 
Magits dat de evaluatie gebeurde op 
basis van de werkzaamheden van de 
studenten gedurende het ganse acade
miejaar. Tevens zouden de meeste 
studenten die deelnamen aan de de 
driedaagse trip, deelgenomen hebben 
aan de test.

Computerruimte "Info- 
groep"

Op de vraag van de studentenafge
vaardigden in de Raad om een facultaire 
beslissing in verband met het beperken 
van de toegang tot de computerlokalen 
in het F-gebouw tot de studenten van de 
faculteit wetenschappen, ongedaan te 
maken, antwoordde de decaan van de 
fac. Wetenschappen, dat de faculteitniet 
over de nodige financiële armslag be
schikt om een computerzaal voor de 
ganse universiteit te onderhouden. De

fr. Schandalig weinig eigenlijk...

Ontslag
Tot slot deelde de voorzitter mee dat 

twee studenten niet langer deel wensten 
uit te maken van de SoR : de plaatsen 
van Sven Jansen en Stefan Deneweth 
worden ingenomen door hun plaatsver
vangers.

Luc Verhelst

commissie Computerbeleid zal zich in 
de nabije toekomst over het probleem 
buigen.

Aanwezigheden:
Iris Merveille, Anita Lelieur, Filip 

Moeykens, Jean Marie de Meester 
(S.v.S.)

Nic Van der Marliere: Voorzitter SoR 
(S.v.S.)

2 juli 1991 
Het geval "Sybesma" (part II)

Hierboven kon je reeds uitvoerig het 
probleem omtrent de vrijstellingen prac
tica Internationale Instellingen lezen. 
Nu in de raad van 2 juli moest de decaan 
Prof Magits een aantal correcties aan
brengen aan de verklaring die hij aan de 
raad van 18 juni gegeven had.

De eerste betrof het het aantal stu
denten die gebruik hadden gemaakt van 
de vrijstelling. In de raad van 18 juni 
beweerde de decaan dat de meeste stu
denten vooralsnog hadden deelgeno
men aan de test. Na nader onderzoek 
bleek juist het omgekeerde. De meeste 
studenten haddengretig gebruikgemaakt 
van dit voordeel, wat te begrijpen is.

Ten tweede hadden alle studenten 
die hadden deelgenomen aan de reis en 
niet aan de test 5.5/10. Zodanig dat van 
een objectieve toekenning van de pun
ten geen sprake kon zijn.

Volgens Prof. Magits was dit te wijten 
aan de verkeerde informatie die hem 
door Prof. Sybesma-Knol was verstrekt. 
Om deze redenen heeft de examencom - 
missie dan ook een aantal maatregelen 
genomen die de ongelijkheden aan het 
begin van de deliberaties geheel weg
namen.

Aanwezigheden:
Iris merveille, Anita Lelieur, Filip 

Moeykens, Jean Marie de Meester
Nic Van der Marliere: voorzitter SoR.

Belangrijke beslissingen :
•Project Arsenaal is in eindfase be

land.
•Het behouden van het inschrijvings

geld op 11.500.
Jean Marie de Meester 

Lid raad van beheer

Raad van beheer
plaatsvervanger.

De SoR kan maar rechtsgeldig ver
gaderen en besluiten nemen indien 
tenminste 7 stemgerechtigde leden aan
wezig zijn, waarvan minstens 4 studen
ten. Leden die niet aanwezig kunnen 
zijn mogen hun plaatsvervanger sturen.

Afwezigheden
Van de twaalf studenten (6 effektie- 

ven en 6 plaatsvervangers) moeten er 
dus maar vier komen opdagen. En 
zelfs dat lijkt een probleem te zijn. Zo 
is de SoR van juli niet kunnen door
gaan omdat de studenten hun kat 
stuurden. Zelfs na pogingen om af-
wezigen telefonisch te bereiken, kwam 
men niet aan het quorum. Hetzelfde 
scenario dreigde zich donderdagavond 
af te spelen : alweer niet voldoende 
studenten. Na een schorsing van een 
half uur heeft men dan toch nog iemand 
uit het café kunnen sleuren, zodat de 
vergadering met veel moeite kon be
ginnen.

Vragen
Na afloop van de vergadering stel

den een aantal leden zich vragen bij de 
gang van zaken. Het stoorde hen dat 
de studentenvertegenwoordigers voor 
de tweede opeenvolgende keer de 
normale werking van de SoR dreigden 
plat te leggen. Men vond het des te 
ergelijker omdat op deze SoR een aan
tal besluiten bekrachtigd moesten 
worden die in juli bij hoogdringendhed 
genomen waren door de voorzitter. Dit 
toonde het problematische aan van de 
toestand : door niet aanwezig te zijn, 
geven de studentenvertegenwoordigers 
een volmacht aan de voorzitter, die op 
die manier de raad voor voldongen feiten 
kan plaatsen. De voorzitter is in dit geval 
zo demokratisch geweest eerst advies 
te vragen aan de in juli wél aanwezige 
leden, maar was hiertoe in het geheel 
niet verplicht.

Agenda
De vergadering begon dus met de 

bekrachtiging van een aantal besluiten 
van de voorzitter. Naast een aantal 
technische zaken onthouden we hier

18 juni 1991
Het nieuw academiejaar is inmiddels 

begonnen en tussen de eerste zittijd en 
het verspreiden van de Moeial hebben 
jullie afgevaardigden in de Raad van 
Beheer niet stilgezeten. Voornamelijk 
het decreet van onze geliefde, afscheid
nemende minister van onderwijs D. 
Coens zorgde voor een ware inflatie aan 

vergaderingen. Hieronder volgt 
een kort overzicht van de be
wegingen in deze vergaderin
gen.

Sigarettenautomaat 
Op de raad van beheer van

18 juni 1991 stond het plaatsen 
van sigarettenautomaten in “ t 
Complex" op het programma. 
Uit de discussie bleek dat Prof. 
Hebbelinck, ex-dekaan van 
HILOK, een hevige voorstan
der is van een algemeen ver
bod om sigarettenautomaten 
te plaatsen binnen de gebou
wen van het HILOK. Door de 
voorstanders van het verbod 
werd voornamelijk de positieve 
mentaliteitsverandering van de 
jongeren ten overstaan van het 
roken naar voren gebracht, ter
wijl de tegenstanders van zo’n 
verbod voornamelijk wezen op 
de persoonlijke vrijheid en het 
gebrek aan een juridische ba
sis om het roken en het verko

pen van sigaretten te verbieden. Bij de 
stemming moesten de voorstanders van 
een verbod het halen tegen de tegen
standers van het verbod tot het plaatsen 
van een sigarettenautomaat.

Gratis cursussen 
Voornamelijk de nieuwe eerste kan. 

studenten zullen het gemerkt hebben, 
de V.U.B, geeft gratis kursussen weg. 
De raad van beheer besliste in extremis 
om aan alle eerste-generatiestudenten 
de kursussen die uitgegeven worden 

-door de dienst Uitgaven gratis ter be
schikking te stellen. Varfuit de studen- 
tengeledingen werd gevraagd om de 
gratis bedeling met de nodige publiciteit 
gepaard te laten gaan. Hierop werd door
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Filmnieuivs

Nu in de bioscoop
Doc Hollywood 

Tijdens de voorbije zomer kreeg Mi- 
chael J. Fox al een harde politietraining 
te verduren in The Hard Way'. In ‘Doc 
Hollywood’ trekt hij een witte schort aan 
en als jonge arts heeft hij besloten om 
zijn praktijk in Washington te ruilen 
voor een opleiding als plastisch 
chirurg in Beverly Hills. Daar zal hij 
Cher en Michael Jackson kunnen 
opereren. Op de tonen van'l'm the 
one and only1 van Chesney Haw- 
kes rijdt hij met zijn Porsche richting 
Californiê. Toevallig neemt hij een 
verkeerde afrit en botst tegen de 
pas geverfde omheining van de 
vrederechter van het dorpje Grady.
Dit boeregat is enkel gekend om 
zijn pompoenen. Michael wordt 
veroordeeld om enkele dagen in 
het plaatselijk hospitaaltje te werken. 
Naast de strenge verpleegster is er nog 
de beeldschone ambulancierster waar
op hij stapelverliefd wordt. Hij zal dus 
moeten kiezen tussen de liefde of een 
carrière. ‘Doc Hollywood' is een cliché
matig opgebouwde tienerfilm van de 
Britse regisseur Michael Caton-Jones, 
die ook 'Scandal' en ‘Memphis Belle' 
maakte. Toch zijn er enkele originele 
grappen in het verhaal, zodat het voor 
sommigen wel een leuke, ontspannende 
filmavond kan worden.

Thelma & Louise 
Vanaf 16 september draait 'Thelma &

'\c\ o r a a  za V e n . VAveürv b re n g V

regisseur Ridley Scott (bekend van ‘Bla- 
de Runner* en 'Someone to watch over 
me') twee onafhankelijke vrouwen ten 
tonele. Thelma, vertolkt door Geena- 
'The Accidental Tourist'-Davis, is haar 
saaie huisvrouwleventje grondig beu. De 

oude vrijster Louise, rol van Susan 
Saradon, werkt -net als in ‘White 
Palace'- als dienster in een eet
huis. Ze besluiten er samen een 
weekend op uit te trekken. Eerste 
halte, eerste bar en eerste proble
men, wanneer ze worden aange
rand door een dronkaard. In een 
flits schieten ze hem neer en slaan 
op de vlucht. Beide vrouwen wor
den zware, voortvluchtige crimine
len en nemen geen blad voor hun 
mond. ‘Thelma & Louise’ is een 
boeiende ‘vrouwelijke' road-movie 

waarin nu eens de mannen voor paal 
staan.

Soap Dish
Ook in ‘Soap Dish’ zijn de mannen 

maar bijkomstig en worden ze als sex- 
object gebruikt. Deze parodie op alle 
Amerikaanse soapseries heeft een in
drukwekkende cast met o.a. Sally Held, 
Whoopie Goldberg, Kevin Kline en Ro- 
bert Downey Jr. (binnenkort zal deze 
acteur trouwens de hoofdrol spelen in de 
film over het leven van Charlie Chaplin). 
Zij zijn de sterren voor en achter de 
camera van ‘The Sun Also Sets’, 
Amerika's favorietste TV-serie die te

vergelijken valt met ‘Santa Barbara'. Al 
jaren slepen ze het merendeel van de 
TV-awards in de wacht. Maar door de 
dalende kijkcijfers moeten de schrijvers 
onmogelijke krachttoeren uithalen: ont
hoofde personages komen tot leven, 
doofstommen kunnen plots praten, her
senen worden getransplanteerd en nog 
meer van die onzin. Het dagelijks leven 
van die personen is net zo absurd; een 
kluif dus voorde roddelpers. 'Soap Dish’ 
is een verwarrende, smaakloze, luchtige 
pudding overgoten met een sausje van 
mambo-muziek en de acteurs spelen 
vaak druk en hysterisch. Enkel fans van 
zulke VTM-series zullen er misschien 
iets van snappen.

Quigley Down Under 
Nog een filmfiop is de western ‘Quigley 

Down Under1, waarin Tom ‘Mr. Magnum' 
Selleck naar Australië reist. Hij maakt er 
kennis met een nieuwe Far West, waar 
de indianen vervangen zijn door aborigi
nes en de prairiewolven door dingo’s. 
Na 'Die Hard' en 'Robin Hood, Prince of 
Thieves' geeft Alan Rickman opnieuw 
gestalte aan de slechterik in het verhaal. 
Ten slotte ontbreekt er nog een vrouw en 
deze rol wordt gespeeld door Laura San 
Giacomo (bekend van ‘Sex, Lies & Vide
otape'). Met deze film, die twee uur 
duurt, wordt nog eens bewezen dat dit 
filmgenre zijn gloriedagen reeds lang 
voorbij is.

See you at the movies.
Johan Vansintejan.

Het blauwe sprookje
Boy loopt op het voetpad, z'n voeten 

op de tegels. Niet op de gleufjes ertus
sen want dan wordt hij naar binnen ge
zogen, verder & verder & verder & 10 
miljardduizendmiljoen maal diepertot het 
middelpunt van de aardbol waarde mon
sters eten & eten & eten tot alles op is. 
Dat wist Boy al toen hij drie was nu is hij 
vijf een hele hand vol vingers.

Nu is het etenstijd & dan Sesamstraat 
wat zie je in Sesamstraat de grote vogel 
is grappig Bert is grappig Emie is grap- 
P*9-

Boy houdt van Sesamstraat. Niet van 
haar wassen wel van Donald Duck tand
pasta is lekker maar niet om op te eten 
alleen een klein beetje want dat ziet 
mama niet. Wel als hij zijn fluortabletjes 
vergeet te slikken, eigenlijk moetje erop 
bijten want ze zijn voor je tanden maar 
dat vindt Boy vies. ‘s Nachts brandt er 
een klein lichtje & papa zegt dat er geen 
spoken onder z'n bed zitten. Die be
staan niet maar Boy kijkt altijd wel & ook 
in de kast & in de sokkenla.

Boy wordt groot Boy houdt van teken
films Boy houdt van tv. Boy houdt van 
zijn vriendjes & z'n zusje die lacht als hij 
haar kriebelt maar niet te hard.

Boy = jongen. Er zijn veel te veel 
namen om uit te kiezen dus heet hij maar 
Boy & ook Johan Alexander. Dat staat 
op zijn identiteitskaart. Die heeft hij al

want nu is hij groot mag met de fiets 
fietsen goed kijken naar links & rechts 
fietsen voorzichtig tot school & terug & 
weer naar school & terug & skateboar
den & flipperen in het lunapark als hij 
zegt dat hij op het speelpelin speelt & 
kijken kijken kijken efkes maar naar het 
kowboyspel maar niet zelf spelen 
wachten tot iemand anders het doet & 
dan

Pinball wizard: When I was a young 
boy I played the silver ball from Soho 
down to Brighton I must have played 
them all. En Boy denkt & de radertjes in 
z'n hoofd draaien & draaien & kraken & 
wentelen rond zo snel snel snel snel dat 
hij niet meer kan volgen & ‘s nachts 
fluisteren de elfjes dromen in z’n oor & 
vliegt hij door de wolken naar de regen
boog zoals Peter Pan die altijd mag 
spelen & nooit moetgrootworden. Soms 
komen de trollen & dan valt hij naar 
beneden heel diep diep diep.

Maar dat gebeurt niet zo vaak bijna 
nooit

Dan moet Boy werken & studeren 
want Boy is volwassen aan het worden & 
dan moeten mensen al die dingen kun
nen. Niet alle mensen zijn mensen. 
Soms lijken illusies op mensen, soms 
lijken illusies op patchouliwolken met 
een meisje erin & bloemen veel -  y *  
allerlei ■ • maar niet gekocht altijd

Agenda
van 15 oktober tot 9 november

geplukt ook lavendel ruikt lekker.
Iedereen ziet het meisje niet de illusie 

& ook niet de regenboog kleuren soms 
vrolijk geel of felrood of kalm groen maar 

meestal diepblauw zo diep 
dat Boy erin blijft kijken zon
der het einde te zien & hij 
merkt ook niet de illusie al
leen een grappig onvoor
spelbaar, onverklaarbaar & 
onberekenbaar meisje maar 
nooit de gekleurde zeepbel.

Die is heel dun & broos & 
doorschijnend & spat uit el
kaar in honderdtriljoenmil- 
jard deeltjes. Erg is het niet 
want dat moet nu eenmaal 

gebeuren met illusies want het staat niet 
in de wet dat die mogen bestaan dus zijn 
die er niet & dan is Boy volwassen & 
zoekt hij geen spoken meer & is het 
midden van de aarde alleen een gloeien
de massa & ook de elfjes zijn wegge
vlucht & koopt hij een BMW & een 
CDspeler & kan ieder jaar op reis.

VUB-zakagenda
Studenten die nog niet in het bezit zijn 

van een V.U.B.-zakagenda kunnen deze 
gratis afhalen op het onthaal Sociale 
Sector Studenten (gebouw Y) van 9u00 
tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00.

dinsdag 15 oktober
•LIA : TD in BSG
•BSK: film “Flatliners" in QC
•GK: tennisfuif

woensdag 16 oktober
•Sportdienst: TD in BSG 
•ZWK : film ‘Ghost’  in QC

donderdag 17 oktober
•GERROM : TD in BSG 
•WL: film “L'Empire Des Sens" in QC 
•GERROM : film in QD 
•APIA : prehistoriefuif met gratis vat in 

Luigi’s
•TK: overdrachtskantus te Jette 
•BM: kantus

vrijdag 18 oktober
•APIA: kroegentocht, 21 uur in Hill Diar

maandag 21 oktober
•APIA: film “Millers Crossing" in QC 
•KIB: film in QD
•WK: schachtenverkoop in Luigi’s 
•GK: dansles
•BLO: Concert ■KILLER"+ fuif: 21 uur in 

BSG

dinsdag 22 oktober
•PPK, GERROM, KEPS : doop in PK- 

zaal
•PPK, GERROM, KEPS : TD in BSG 
•GK: schachtenonthaal en TD te Jette 
•VSKM: film "Die Hard II’ in QC 
•ESN : Informatieavond beurzen in het 

buitenland in QA om 19 uur

woensdag 23 oktober
•PERS : TD in BSG
•WK :film “Come And See The Paradise" 

inQD 
• FK & TK : doop

donderdag 24 oktober
•VRG : doop in PK-zaal
•VRG : TD in BSG
•BM : film ‘Wild At Heart' in QC
•KEPS : film in QD
•GK: Night of the Proms

zaterdag 26 oktober
•APIA: Night of the Proms

maandag 28 oktober
•MLB : film in QC
•PK: film “another 48 Hours’ in QD 
•APIA: taphangwedstrijd in Luigi's 
•GK: dansles

dinsdag 29 oktober
•HILOK: doop in PK-zaal 
•HILOK : TD in BSG 
•RPGC : film in QC

woensdag 30 oktober
•SK: doop in PK-zaal 
•SK: TD in BSG 
•HLB : film "Querell’  in QC 
•GERROM : film in QD

donderdag 31 oktober
•FA: fHm ‘Kindergarten Cop" in QC 
•VO: film inQD
•GK: Dick-Tracy-fuif in Toulouse d'Autrec 

te Asse

maandag 4 november
•WK : doop in PK-zaal 
•WK: TD in BSG 
•FA: film in QC 
•IG : film in QD 
•GK: dansles

dinsdag 5 november
•KBS : TD in BSG
•A l: film ‘Postcard from the Edge' in QC

woensdag 6 november
•WL : TD in BSG
•KBS : film “Bird on a Wire” in QD 
•APIA: film “The Stones” in IMAX

donderdag 7 november
•PK: doop in PK-zaal 
•PK: TD in BSG
•AVSG : film Toto Le Heros’  in QC 
•VO: film in QD

zaterdag 9 november.
•APIA: parachutespringen



KQNCERTEN
Het Ensemble António Pinho Vargas 

Het Ensemble Maria Joao 
Het Ensemble Mario Laginha

Drie Jazz-ensembles op één avond. Een bloemle
zing van de Portugese Jazz.

Pinho Vargas studeerde piano aan het conser
vatorium van Porto. Hij volgde seminaries bij oa. 
Klaas de Vries, John Cage, Louis Andriessen, 
Boesmans, Ligeti.... Zelf schreef hij muziek voor 
theater en film.
Het Ensemble António Pinho Vargas bestaat u i t : 
José Nogueira (saxofoon) Pedro Barreiros
(contrabas) Quico (synthesizer) Rui Junior (per
cussie) Mério Barreiros (percussie).

Maria Joéo studeerde aan de 'Escola de 
Jazz do Hot Club'. Zij zong onder meer met de 

virtuose Japanse pianiste 
Aki Takase.
Zij is in Portugal zeer 

I geprezen voor haar impro- 
visatietalent en haar sen-

I suele  stem. Z ij verweeft 
poezie, Fado en populaire 

1 Portugese muziek tot een 
eigenzinnig repertorium. Belangrijke concerten 
waren oa. de festivals in San Sebastian, Berlijn, 
Moers, Montreux en Rotterdam.
Haar begeleiders zijn : Carlos Bica (bas) Peter 
Wafter (piano) José Peixoto (gitaar) Mario Bar- 
reirs (percussie) Jorge Reis (saxofoon)

Mario Laginha studeerde piano aan het na
tionaal conservatorium van Lissabon en volgde 
seminaries bij Gary Burton, John Abercrombie, 
John Tchikai... Hij werkte aan een album dat gepro
duceerd werd door Wayne Shorter.
In het Kultuurkaffee speelt hij met: Sérgio Pelagio 
(gitaar) Bernardo Moreira (bas) 
Mério Barreiros (percussie)

org : tem. Europalia Portugal 31

Donderdag i7o k to o e r - 20u - Kultuurkaffee - gratis

UUB Hll-Stars
Het Kultuurkaffee bestaat 10 jaar en dat vieren we. 
Een surpriseconcert met iedereen die ooit nog op deze 
kampus rond zwierf met partituren,gitaarsnaren of 
drumsticks in zijn boekentas in plaats van de gebruike
lijke cursussen.
Verwacht worden: Geert Van Roeien, Cas Van Der 
Taelen, Laurens Leurs...(en ook al diegenen die we 
vergeten uit te nodigen zijn).

Donderdag 31 oktober - 21 u - Kultuurkaffee - grati:

EXPO

GUIDO LA COMBE
30 jaar binden ons, 30 jaar standvastigheid, 

koppigheid, overlast en onredelijkheid.De een
zaamheid maakt tot slaaf - er is nooit een weg terug.

Ik heb geen beter beeld, ik ken geen duide
lijkere bestendigheid, en moest men nu die onrede
lijkheid willen inschatten, de klassieke onrede
lijkheid, buiten haar verwantschap met de droom en 
het misverstand, dan moet men deze niet verstaan 
als zieke redelijkheid, of verbijsterd, of verloren - 
maar enkel als 'Verrukte rede" (raison oublié; in 
Michel Foucault: "histoire de la folie1).

Deze "verrukking", zegt Foucault nog, is de 
nacht in volle dag, de duisternis die heerst in het 
midden zelf, van wat bijzonder is aan de schittering 
van het licht. De "verrukte rede" opent de ogen op 
de zon en ziet "niets", d.w.z. "ziet niet" (ne rien 
penser, c'est ne pas penser, ne rien voir, c'est ne 
pas voii).

Dit is dan ook geen kunst om zonder bril naar 
te kijken. La Combe kon het met geen andere taal 
gezegd krijgen.

Expo nog tot 30 oktober in Galery' VUB

In het kader van ’Europalia Portugal':
O N D E  BA TE O SOL<Waardezon blaakt)

Joaquim PINTO, Portugal, 1988. KI., 88'

'Onde bate o sol' draait rond het onuitgesprokene. De 
film hangt van de geheimen aan elkaar. Van twee in 
het bijzonder: de klandestine affaire van Laura met 
Francesco, de zoon van haar veel oudere 
echtgenoot, en de al even klandestiene 
liefdesgeschiedenis van Nuno, haar broer, met 
Alberto de knecht.
Hun bestaansrecht ontlenen beide geschiedenissen 
aan hun illegaliteit en de daarmee samenhangende 
stilte. Het drama neemt dan ook pas werkelijk een 
aanvang op het moment dat erover gesproken wordt. 
Dat is het begin van het einde...
Het 'geheim' overheerst niet alleen het verhaal, maar 
ook de wijze waarop Pinto het verhaal vertelt. Daarin 
schuilt ook het interessante van Pinto: de wijze 
waarop hij in zijn films, bewust of onbewust, het 
zwijgen tot esthetisch principe verheft.
'Onde bate o sol' is tweede langspeelfilm van Joaq
uim Pinto. Net zoals in zijn eerste neemt hij niet 
alleen de regie, maar ook het scenario en het kamer- 
awerk voor zijn rekening. Hij behoort tot de jongste 
generatie van Portugese cineasten.

Dinsdag 22 oktober - 20u - Aula - 50fr

NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS.

F.W. Murnau. 1922, Duitsland. z./w., 63'
Live muziekbegeleiding.

Het is één van de standaardwerken van de Expres
sionistische Cinema. Het is de eigenzinnige verfilming 
van het boek 'Dracula' van Bram Stoker. Nosferatu is 
een vampier die rondwaart in de wouden van de 
Karpaten. Sinds zijn laatste slachtoffer hem onttrok
ken werd door de zuivere liefde voor een jonge vrouw, 
maakt hij heel de wereld onveilig. Diezelfde jonge 
vrouw zal hem uiteindelijk echter onbevreesd weer
stand bieden en zal de boze geest definitief verjagen. 
De enscenering en kameravoering bezitten een lugu
bere schoonheid, en roepen een beklemmende en 
vervreemdende sfeer op die eigen is aan de 
Expressionistische Film.

Dinsdag 29 oktober - 21 u - Kultuurkaffee - aratis



Het jeugdwerk

De B.L.O. gaat nationaal
Overal zie je ze, op concerten, fuiven, 

hogescholen en universiteiten : de 
B.LO.'ers. Daar binnenkort de statuten 
van vzw B.LO. in het Staatsblad ver
schijnen lijkt dit het geschikte moment 
om een babbeltje te slaan met de harde 
kern : Spiep, Freddy, Sara en Juan.

MOEIAL : art.3 : “De vereniging 
heeft tot doel het bevorderen van het 
dragen van lang haar bij de mensen 
en het beschermen van mensen die 
lang haar dragen, ongeacht diens 
leeftijd of sexe, het integreren van 
langharlgen in de maatschappij, het 
tegengaan van discriminatie van 
langharigen en cultuurspreiding.” 
Hoe komen jullie er in gods
naam bij ?

Spiep : De B.L.O. is eigen
lijk onstaan doordat wij gedis
crimineerd werden door onder
nemers, de economische orde, 
de maatschappij.

Het begon allemaal bij de 
pendeldienst Brussel-Londen.
De jobdienst recruteerde stu
denten om gratis een dagreis 
als koerier te maken naar Lon
den. Daar deze recrutering zich 
nog maar in een beginstadium 
bevond werden er niet genoeg studen
ten gevonden om die job te doen. Wij zijn 
toen veel meegegaan, ook op voor ons 
minder goed gepaste ogenblikken. Maar 
enkele weken later kreeg de jobdienst 
een vermanende brief van British Air
ways omwille van ons onverzorgd lang 
haar.

Het begin
MOEIAL : La naissance ?
Spiep : Freddy zei : 'Moesten we nu 

eens de B.L.O. oprichten ?" waarop ik 
zei : 'Ja, er is al het Bijzonder Lager 
Onderwijs'. Hij zei dan : “De Bond van 
de Langharige Onderdrukten'.

Freddy : Ik zei tegen Spiep : “Zullen 
we de B.L.O. oprichten ?". Spiep ant- 
woorde toen : “Ja, het Bijzonder Lager 
Onderwijs'.

MOEIAL : Dat verhaal heb ik pre
cies al eens eerder gehoord.

Freddy : Ja, ik weet het, ik heb een 
beetje last van déjà vu.

Organisatie
MOEIAL : Jullie hebben een vzw 

opgericht, met onderafdelingen in 
zowat alle uithoeken van België. Ver
liep de organisatie hiervan vlot ?

Spiep : We hebben vzw B.L.O. niet 
alleen opgericht, er was een vraag naar 
een dergelijke organisatie vanwege de 
onderdrukten van de maatschappij. We 
hebben onderafdelingen in Hasselt, 
Kasterlee, Scherpenheuvel, Gent en 
Leuven.

MOEIAL : Nu jullie een nationale 
vzw hebben opgericht maken jullie 
kans op subsidies vanwege de over
heid, de maatschappij die jullie on
derdrukt !

Spiep: Waarschijnlijk wel.
Juan : Wij gaan eigenlijk de 

maatschappij subsidiëren.
Freddy : Alleen indien de 

maatschappij een aanvraag tot er
kenning bij ons binnenbrengt!

Budget(je)
MOEIAL: Jullie doel is zeker 

geen winst te maken, jullie lid- 
kaarten (5 BF), inkomprijzen 

(meestal 20 BF) en andere ac
tiviteiten zijn vrij goedkoop. 
Kunnen jullie wel werken met 
zo een klein budget ?

Spiep: Dit levert totaal geen 
problemen op, je moet er trou
wens rekening mee houden dat 
ons publiek niet bestaat uit de 
welgestelden van de maat
schappij. Door de lage prijs van 
onze lidkaarten zijn wij er trou
wens in geslaagd vorig jaar 900 
leden te werven. Het eerste jaar 
300, daama 500.

MOEIAL : Julie bestaan dus 
drie jaar.

Spiep: Neen, twee.
MOEIAL: ????
Spiep: Laat die 500 dan maar 

vallen.

Hoofdhaar 
MOEIAL : In de statuten lees ik : 

“A rt 7 Er zijn twee soorten leden. De 
echte leden wiens hoofdhaar lang 
genoeg is om ze in de mond te steken 
en de sympathisanten die dat niet 
kunnen...” . Hoe zit dat nu met snor
ren en vrouwen ?

Freddy: De snor moet men drie maal 
rond de nek kunnen draaien en de vrou
wen moeten gewoon, zoals de mannen, 
hun hoofdhaar in de mond kunnen ste
ken. Dit omdat wij voorspellen dat in de 
toekomst alle vrouwen kort haar zullen 
dragen en dan dus ook de langharige 
vrouwen zullen gediscrim ineerd worden. 
Tot onze beroemste leden behoren : 
Herman Brusselmans, Jean-Pierre Van 
Rossem, Spiep, de decaan van Letteren 
& Wijsbeheerte, PIN, alle leden van Kil
ler, Laurence (The Romans), Peter (Hei
bel), Spiep en Bobbejaan Schoepen. 
Danny Fabri niet.

Studenten!
MOEIAL : Mag ik vzw B.L.O. be

schouwen als een studentenkring ?
Spiep: Neen, als een anti-kring. We 

hebben wel een voorzitter (Frank De- 
poortere) maar die doet op dit ogenblik 
een studiereis met als thema: “De ver- 
geetputten in Spanje". Hij komt hopelijk 
nog eens terug. Frank -ook bekend als 
het beest uit Moen- is makkelijk herken
baar met zijn imposante figuur, zijn KISS- 
botten, zijn SM-jas, zijn golvend zwart 
haar en zijn spierwitte tanden. Omwille 
van zijn knap uiterlijk hebben we hem 
ook gekozen. Capaciteiten, dat hoeft niet,

gewoon op ‘t zicht. De rijkswachters zijn 
trouwens ook al op de V.U.B, geweest 
om hem te arresteren, hij is heel berucht, 
de maffia van Brussel zal hem zeker

kennen. Men noemt hem wel eens de 
Godfather. Sarah is secretaresse, ik ben 
bestuurslid...

Freddy: Juan is de rest van het be
stuur.

(Spiep leest de statuten)
Spiep: Officieel is Freddy secretaris 

en Sarah penningmeester. Eigenlijk 
spelen de fucties totaal geen rol, in prak
tijk is iedereen bestuurslid.

MOEIAL : Geen overdrachtscan- 
tus?

Spiep : Wij geven geen cantus, wij 
geven gewoon vaten. How we drink is 
how we rock.

Konkurrentie, gvd !
MOEIAL: Jullie hebben jullie eigen 

krantje.
Freddy : De BLOB verschijnt vanaf 

dit jaar driemaandelijks en is geen echte 
concurrentie met De Moeial.

Spiep: Het is meer een jeugdblaadje 
waarin de activiteiten worden bespro
ken. Het komt uit het diepste van ons 
hart. We staan trouwens met ons blaadje 
eenzaam aan de top.

MOEIAL : Welke top ?
Spiep: De top van de onderdrukten 

van de maatschappij!
Moeial: Hallo!!?
Freddy : Ons blad heeft alles, arti

kels, foto’s...
Spiep: Platenbesprekingen...
Freddy: sexfoto’s...
Juan: Sport, muziek, sex, alles...
Freddy: Sex, drugs en rock’n' roll...
Spiep : Zelfs strips, vervolgverha

len... Deze zijn zelfs in de meerderheid! 
Je kan ook artikels schrijven in de BLOB.

Freddy: Als je kan schrijven !
Spiep: Ons adres staat in de BLOB.
Freddy : Brieven naar Bobbejaan 

worden niet beantwoord!
Spiep : Dat van Bobbejaan mag je 

weglaten, dat hoeft niemand te weten, 
dat moet zeker niet in De Moeial komen.

Potentie
MOEIAL : Komt in orde Spiep ! 

Eigenlijk hoor ik alleen maar Spiep en 
Freddy praten.

Freddy : Logisch, wij zijn de zegs- 
mannen!

MOEIAL: Sexmannen ? ? ? Hoe zit 
het trouwens met de potentie van de
B.L.O. ?

Freddy: Ook hier staan we eenzaam 
aan de top.

Spiep: We kunnen alleen lengtema
ten geven.

Freddy : Maar die gaan niet in je 
cassetterecordertje van 7 cm.

De bestuursleden
MOEIAL: Veel lezers van De Moei

al kennen julle (nog) niet. Kunnen 
jullie elkaar even voorstellen.

Freddy over Spiep : Fenomenale 
Spiep, de man met het haar langer dan 
hijzelf, hij lijkt een beetje op de figuur 
afgebeeld op onze bekende B.L.O.-T- 
shirts. De Bobbejaanverhalen, de Mer- 
cedes-verhalen, de rechtenverhalen, al 
die verhalen gaan over Spiep.

Spiep over Freddy : Freddy is ge
groeid van stille jongen tot... stille jon
gen. Hij zegt niet veel maar hetgeen hij 
zegt is goed. Hij zit hier zijn vierde jaar, 
hij is slimmer geworden, hij heeft Filo 
gekozen voor PK.

Freddy en Spiep over Juan: Juan is 
een verhalenverteller, hij kent alle straffe 
verhalen.

MOEIAL: Verhalen over afgebeten 
teelballen ?

Freddy : Neen, die zijn van iemand 
anders. Juan weet ook alles van muziek, 
hij werkt in de AB, we weten eigenlijk niet 
wat hij daar doet.

Spiep : Zijn bekendste verhaal gaat 
over zijn grootvader, een ex-generaal. 
Die deed elke morgen om zeven uur de 
groet voor de vlag, Juan moest de wacht 
houden in uniform...

Freddy: Hij moest dan roepen: “Eer
betoon aan jouw persoon".

(SHIT...chaos, gelach allom...de 
Moeial-reporter is erin geslaagd vier 
pinten van de tafel te keilen, na dweil, 
vod en handdoek there we go again... 
B.L.O. take 2... KLAP)

Spiep : Test één, twee... OK... dag 
Freddy!

Freddy: TSE...TSE
Spiep : Freddy is, zoals ik reeds zei 

een stille jongen maar zijn moppen zijn 
toch altijd te pruimen.

Freddy :TSE...TSE
MOEIAL : Een mop ter afsluiting, 

Fred?
Freddy: Ter afsluiting een keukentip 

van Fred : Beste huisvaders, plant uw 
prei in Mei dat maakt de vrouw blij.

MOEIAL: Komt in orde Fred!
Wouter

Column

Université
de

Bruxelles,
Ökker ökker mobelstrött
Matun möker ökkun
Möker matun mobelstrött,

AssemWée des Notables.
Uw rebel op bevel,

PAZ

Nieuw in de 
BSG-Shop
Stevige studentenklakken 800,-
Sterren & boulons 25,-
Letters 50,-
Affiches Francisco Ferrer 250,-
VUB-speldjes 80,- 
Stikkers & fakultaire symbolen

BSG-lokaal gebouw Y\ open van 11 
tot 14 uur.

BLO .-Killer
Nu maandag, 21 oktober, organiseert 

de B.L.O. zijn eerste optreden met 
niemand minderdan de Belgische Heavy- 
Metal-legende Killer op het programma. 
Het begint om 21 uur en de inkom 
bedraagt 100 frank in voorverkoop.

Het is een aantal jaren stil geweest 
rond Killer tot ze twee jaar geleden de 
draad weer opnamen. In de zomer van 
1990 werd de nieuwe LP/CD  
opgenomen, en die mag je binnenkort in 
de platenwinkels verwachten. Sedert 
april 1991 aanvaardt Killers weer 
optredens, zodat ze nu de 
podiumstabiliteit van '85 en '86 aan het 
herwinnen zijn. Naast oude krakers als 
Kleptomania, Wall of Sound en 
Shockwaves, is er nog een selectie van 
de beste live-nummers van de nieuwe 
LP zoals Kick on your Ass, Evil on the 
Road, Middle Ages en l’m on Fire (nog 
een nummer van de in 85 opgenomen en 
ter ziele gegane live-LP Still Alive in 
Eighty-five). Ook AC/DC moet eraan 
geloven.

Killer is momenteel een 
viermansformatie met naast 
oudgedienden, Spookyen Shorty, twee 
jonge snaken, Rudi Simons, het beest 
achter de drums, en Jan van Springel, 
gitaarvirtuoos. Ze beloven u in ieder 
geval de pannen van het dak te spelen 
op 21 oktober in de BSG-zaal. Niet te 
missen dus voor de Heavy Metal- 
liefhebber.

Cabriolet te koop
Rat X1/9 Bertone : 1981,96 000 km., 

1500 cc., hardtop roof, 102 % rijplezier,
5 versnellingen, koetswerk & motor 
perfekt onderhouden, atelierboek erbij.

Proefritje ? tel. 02/641.23.28 (‘s 
namiddags) of 03/664.24.59 en vraag 
naar Geert.

135 ooo BEF.

> / i i i l  i i ’ l  o e i  i i ' j i '
Een stud ie toe lage . van 

de vlaamse Gemeenschap 
fcatv nog to t 31 oktober aan- 
: ge v,aagNd rd-e»
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HAAAAAA!!!!!!!!
HOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!

HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUiSi

EURK!
BURPS!

Misyt Pitryuz 
Laat het u verder smaken!

IK ZIE NIET IN WAAROM IK EEN 
SNOR ZOU MOET LATEN GROEIEN,

Deze rubriek is er om alle gefrustreerde geesten de kans te geven hun gal uit te spuien. Nozems aller tijden, verenig u ! 
Post Jullie briefje in de Moeial-brievenbus in de cafetaria (tussen kiosken kassa).

PETRA
Groeten, N.P Neill

Geheime mededeling : IK HEB PER 
ONGELUK ELS WITTE’S “ONDER
DELEN" GEZIEN. ZIJ IS GEEN MENS. 
Zij is een elfje.

Zij zou altijd een rood bloesje met 
groene collants moeten dragen en verder 
niks, en voorzien in haar eigen typex- 
produktie zoals de schone natuur het 
heeft geregeld.

KING KONG.

We lopen door de gangen en 
ontheiligen de graven, we pissen tegen 
de brievenbus en kakken op de com puter; 
dan zegt moeder opeens : “doe onmid- 
delijk die sjaal om". Vreemd. Zij heeft al 
jaren niet meer gesproken.

Hitler, de man die werk vond.
Niet op de Moeial-brievenbus 

pissen, alsjeblieft! (en laat ook onze 
computer met rust)

Te koop : konijnen in alle maten, 
degressieve prijzen vanaf 30 stuks, bestel 
nu.

Houba De Strooper

Verloren op Campus Oefenplein : 
Kuisvrouwen. Fikse beloning.

Mr. Proper

Gezocht: rollen aluminiumtape om 
de “gaten’ in de rijkswachtkazernes te

dichten. Liefst vóór nieuwe studenten
betogingen.

B. Etoger

En Hij zei: gaat en maak alle volkeren 
tot leerling...

Tekst te lezen op alle kalotenkerken 
in Vlaanderen.

Gezondheid

Twijfel aan geneesheer...
Vooraleer de redaktie van een tijd

schrift als de Moeial een individu in een 
kwaad daglicht stelt, moet er al reden te 
over zijn.

Reden te over is er volgens de Moeial 
in het geval van dr. Moreels van het 
gezondheidscentrum in gebouw Y 
op campus Oefenplein.

Vele studenten die enige erva
ring hebben met het gezondheids
centrum komen er nog wel terug - 
er werken immers sympathieke 
mensen en affes verloopt weinig 
bureaucratisch- maar vragen vaak 
onmiddellijk na het binnenkomen 
welke dokter van dienst is. Een 
veeg teken aan de wand : velen 
stappen met hoofd-, buik- en/of 
spierpijn terug buiten als dokter 
Moreels van dienst is.

Het gaat hier niet langer om een ge
rucht. De redaktie heeft weet van veel 
mensen (studenten en V.U.B.-personeei) 
die teleurstellende tot hailucinante erva
ringen gehad hebben n.a.v. de soms 
zeer korte consultaties bij deze arts. 
Natuurlijk kan de redaktie niet oordelen 
over zijn medisch-deontologische kwali
teit, maar we kunnen ons bijvoorbeeld 
wel de vraag stellen of daar bij de aan
werving van dhr. Moreels juist over 
geoordeeld werd en of alle kandidaten 
op dezelfde manier beoordeeld werden. 
Om te weten dat het voorschrijven van 
medicamenten waarvan op de verpak
king staat vermeld dat ze niet samen 
mogen genomen worden medisch- 
deontologisch niet kan, moet je echter 
geen student geneeskunde zijn...

Iedereen die zich tekort gedaan voelt 
bij dr. Moreels heeft het ook over zijn 
houding. Hij geeft helemaal niet het 
gevoel echt geïnteresseerd te zijn in de 
patiënt en is vaak al aan het schrijven als 
hij een halve zin gehoord of het puntje 
van je tong gezien heeft En hier raken 
we wellicht de kem van het probleem. In 
de geneeskunde spelen er bij 60 % van 
de klachten psychologische faktoren en 
iemand die bij een dokter buitenstapt 
met de indruk goed geholpen te zijn door

m

iemand die interesse had in zijn pro
bleem, zal veel makkelijker genezen. 
Dat verklaart ook het succes van de 
alternatieve geneeskunde. Een groot 
deel hiervan is klinkklare onzin maar het 

tovenaarseffekt doet vaak wonde
ren. En dat realiseert dokter Mo
reels zich niet. Iemand die bij een 
dokter binnenkomt heeft behoefte 
aan iemand die hem helpt, niet aan 
iemand die een briefje schrijft. Een 
buitenlandse student die binnen
komt, acftter een aspfrientje vraagt 
en uitgekafferd wordt met " t Is hier 
verdomme geen apoteek, ga daar 
naartoe!”, komt natuurlijk onthutst 
buiten en voelt zich een stuk slech
ter.

Wij zijn dan ook bezorgd om de 
gezondheid van de studenten en perso
neelsleden die zich aan de zorgen van 
de gezondheidscSensttoe vertrouwen. De 
vele onaangename ervaringen die ons 
ter ore zijn gekomen en die de gezond
heid van de betrokkenen bepaald niet 
ten goede kwamen, overschaduwen de 
werking van het gezondheidscentrum 
dat de Sociale Sektor jaarlijks 2,5 mil
joen kost en zeker niet op zijn eigenlijke 
capaciteit draait.

Enquête
Meer dan een jaar geleden heeft dr. 

Moreels n.a.v. het dalend aantal patiën
ten dan zelf een enquête uitgevoerd die 
naar de mening van de gebruiker peilde. 
Blijkbaar zaten daar teveel negatieve 
reakties tussen, want de enquête zit nu 
in de kast van dr. Moreels. Ze werd nooit 
voor openlijke evaluatie gebruikt.

Het enige resultaat van de enquête 
was het installeren van een tandheel
kundige afdeling in het gezondheidscen
trum.

Niemand van zijn superieuren heeft 
de enquête ooit te zien gekregen, en of 
iemand ze ooit nop volledig te zien zal 
krijgen, dat is nog maar de vraag.

' Klachten
Er werden al zeker zes schriftelijke

klachten ingediend bij de direkteur-ge- 
neraal van de V.U.B. Van eventuele 
andere klachten heeft de Moeial (nog) 
geen weet. Wel weten we dat de men
sen die klacht indienden geen enkele 
reaktie kregen en dat er ondertussen 
mensen bijgekomen zijn die stof genoeg 
hebben om een klacht in te dienen.

Een arts heeft echter altijd gelijk en 
weet zich beschermd door het feit dat 
zijn adm inistratieve superieuren niet over 
zijn medische kwaliteiten kunnen oorde
len. Destudentengemeenschapzouhet 
dan ook op prijs stellen dat de admini

stratieve en akademische overheid een 
evaluatiecommissie van geneesheren 
opricht. Die kan de schriftelijke klachten 
dan beoordelen en de patiënten die deze 
indienden aanhoren indien deze laat- 
sten dat'wensen.

Reakties 
Reakties en klachten in verband met 

deze kwestie ontvangen we graag in 
gesloten omslag en ondertekend op de 
redaktie (gebouw Y') of in de Moeial- 
briévenbus in het V.U.B.-restaurant, die 
onlangs tussen de kiosk en de tickets-

kassa bevestigd werd. Wij garanderen u 
absolute diskretie.

In Moeial 4 komen we zeker nog op 
deze kwestie terug, na alle betrokkenen 
hopelijk gehoord te hebben.

f o l u t i n i s  l

O p g e i e t  - meu' . ve  ^  

o p e m i K j s u r e n  | o b d i c n s t  *-! 

öuJO 'i^n ïO  en I mi j  j-
1 1 uOO

Diensten
Zoals beloofd vindt u op deze en de volgende bladzijde het vervolg op onze gids tot de VUB. Wat u niet hier of in vorige Moeial 

vindt, kan je opzoeken in de nieuwe VUB-zakagenda, die nog te verkrijgen is op het Secretariaat van de Sociale Sector, gebouw 
Y.

Uitstraling Permanente 
Vorming
naar permanente vorming. Aansluitend 
hierbij werd door UPV een basisfilosofie 
opgebouwd die streeft naar het popula
riseren van wetenschappelijke kennis 
naar een ruim publiek toe via bijscho
ling en het aanbieden van de mogelijk
heid tot kunstzinnige vorming.

De activiteiten van UPV zijn ge
groepeerd in 2 hoofdbestanddelen.

Er is het Centrum Permanente Vor
ming dat in het Brusselse functioneert, 
in de lokalen van de VUB en dat bij
scholingen, seminaries en voordrach
ten op het programma heeft staan. De 
inhoud van deze activiteiten wordt tel
kens aangepast. Globaal gesteld ko
men jaarlijks verscheidene onderwer
pen aan bod, zoals geneeskunde - ge
schiedenis - economie - informatica - 
muziek - welzijn - literatuur - kunstzinni
ge vorming.

Uitstraling Permanente Vorming VUB 
steunt op het beginsel van het Vrij On
derzoek en heeft tot doel via educatieve 
activiteiten de wetenschap, de resultaten 
van het wetenschappelijk onderzoek, de 
filosofische overtuiging van het vrije 
denken en de vrijzinnige levensbe
schouwing te verspreiden onder de be
volking, teneinde de bekendheid van de 
Vrije Universiteit Brussel en haar 
grondbeginselen naar best vermogen te 
bevorderen en aldus bij te dragen tot het 
pluralisme in onze samenleving.

UPV opereert voornamelijk op hen 
niveau van het vormingswerk. Verschil
lende maatschappelijke ontwikkelingen 
als de invloed van democratisering van 
het onderwijs, werWoosheid, het feno
meen van prepensionering en snelle 
vooruitgang van wetenschap en techno
logie bepalen een toenemende vraag

Vervolgens zijn er in diverse steden 
kernen van UPV werkzaam (20 in to
taal). In die kernen zijn er telkens een 
aantal personen die, zich aansluitend bij 

de basisprincipes van de VUB, 
jaarlijks een uitgebreid cultu
reel vormingsprogramma aan
bieden.

UPV is geen statische vere
niging, en zowel haar activitei- 
tenpakket als haar uitstralings- 
kemen worden jaarlijks ver
nieuwd en uitgebreid. Zo wor
den in de nabije toekomst nieu
we kernen opgericht in de rand 
van Brussel. De administratie, 
publiciteit en centrale coördina

tie gebeurt in het Brusselse hoofdsecre
tariaat.

Alle activiteiten georganiseerd door 
UPV zijn voor iedereen toegankelijk, 
ongeacht leeftijd of diploma.
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ERASMUS of de grenzen van je eigen 
kennis en kuituur verleggen

Go Abroad !
UCOV

Het werkterrein van U.C.O.V. -het 
Universitair Centrum voor Ontwikkeling 
en Vrede van de VUB- ligt op het vlak van

•informatie over en hulp rond de alter
natieven van de legerdienst (gewetens
bezwaarden, burgerdienst) 

•militiewetgeving
•werkaanbiedingen voor ontwik

kelingshelpers 
•advies voor en onthaal van bui

tenlandse studenten
•voorlichtingsaktiviteiten en do

cumentatiecentrum rondde thema's 
‘Vrede' en ‘Derde Wereld'.

Militiewetgeving
Een deel van de akti viteiten heeft 

betrekking op de dienstplicht. Men 
kan er informatie krijgen over mili
tiewetgeving en er zijn eigen pro
bleem stellen in verband met bij

voorbeeld uitstel vrijlating, vrijstelling op 
lichamelijke grond, broederdiensten, 
verdaging van oproeping kostwinner
schap, militievergoeding, afstand van 
uitstel, enzovoort.

Gewetensbezwaarden
Dienstplichtigen die geen legerdienst 

willen vervullen omdat ze overtuigd zijn 
dat ze hun evenmens niet willen doden 
en dat de huidige bewapeningswedloop 
moet worden stopgezet, kunnen het sta
tuut van gewetensbezwaarde aanvra

gen. Hierdoor kunnen ze een vervan
gende burgerdienst in België verrichten.

Bij U.C.O.V. kan men terecht voor 
inlichtingen omtrent:

•het statuut van Gewetensbezwaar
de : hoe en wanneer aanvragen, waar 
kan men tewerkgesteld worden, welke 
instellingen en diensten willen iemand in 
dienst nemen, de vormingscycli voor 
gewetensbezwaarden, de rechten en 
plichten van werknemer en werkgever 
binnen de burgerdienst, enzovoort.

•de ongewapende legerdienst

Derde wereld 
Sommige afgestudeerden kunnen 

vrijgesteld worden van dienstplicht door 
zich ten dienste te stellen van de ontwik
keling van de armste bevolkingsgroepen 
in de derde wereld.

De meeste werkaanbiedingen in de 
ontwikkelingssamenwerking richten zich 
tot de sectoren van de exacte en toege
paste wetenschappen.

Waar ?
UCOV organiseert een permanentie 

op donderdagnamiddag. Men kan er 
ook op andere uren terecht voor dringen
de problemen of op afspraak. UCOV is 
gelegen op de VUB-campus Oefenplein, 
gebouw Y (Sociale Sector), naast de 
dienst Inschrijvingen. Telefoon 02/ 
641.23.13 (Sam Biesemans, verant
woordelijke UCOV).

Geestelijke
Gezondheidszorg
De Universitaire Dienst voor Geeste

lijke Gezondheidszorg (UDGGZ) van de 
VUB is één van de Nederlandstalige 
centra voor geestelijke gezondheidszorg, 
verspreid over de Brusselse regio. Deze 
centra werken met een multidisciplinaire 
equipe aan preventie, diagnose en be
handeling van psychische stoornissen, 
persoonlijke en relationele moeilijkhe

den.
De UDGGZ is voornamelijk gericht 

op oudere adolescenten en jongere vol
wassenen. Ook personen, extern aan 
de VUB kunnen er terecht.

De UDGGZ biedt zijn kliënten advise
rende, medisch-psychiatrische, sociale 
of psychotherapeutische begeleiding, 
individueel of in gezinsverband. Er 
worden ook geregeld kortdurende

Heb je zin in avontuur ? Wil je andere 
kuituren ontdekken en vreemde talen 
leren spreken ? Of zou je graag samen
werken met andere Europeanen ? Wel, 
dan moetje dit artikel lezen. We gaan het 
namelijk hebben over het European 
Action Scheme for the Mobility of Uni- 
versity Students (ERASMUS) en over het 
Erasmus Student Network.

Erasmus is een initiatief van de Euro
pese Gemeenschap dat studenten van 
de tweede kandidatuur tot en met het 
doctoraat van universitaire instellingen 
en hoge scholen de kans wil geven om 
vooreen bepaalde periode in een andere 
EG-lidstaat of EFTA-land te studeren 
zonder gevaar te lopen de geldigheid 
van het eigen diploma te verliezen. Zo 
beleef je niet alleen een bijzonder inte
ressante studie-ervaring, maar krijg je 
ook de kans beter kennis te maken met 
een vreemde taal en kuituur. Je moet 
beslist geen blokbeest zijn of een grote 
onderscheiding halen om aan een Er- 
asmusprojekt te mogen deelnemen. 
Tenslotte leer je de wereld niet kennen 
door je op te sluiten in je studeerkamer!

De uitwisselingsperiode bedraagt 
minimum vier maanden en maximum 
een jaar. Dit laatste wordt door vele 
studenten als het meeste positieve erva
ren, daar je dan geen problemen hebt 
met gem iste kursussen bij je thuiskomst. 
Vaak wordt een periode van vier maan
den of meer eerder gebruikt voor re
search, thesis of specifieke kursussen.

Wat het financiële aspekt betreft, ver- 
leenl de EG kompensatiebeurzen die je 
reiskosten (treinticket 2de klasse heen 
en terug) en het verschil in levensstan
daard vergoeden. Het is dus niet zo dat 
je een volledig gratis verblijf in het bui
tenland krijgt; je betaalt zelf in principe 
hetgeen je thuis ook zou betaald hebben.

Hoe neem je nu deel aan zo’n Er- 
asmusprojekt? Een uitwisseling kan pas 
doorgaan wanneer de professoren van 
de betroffen univeristeiten een Interuni
versitair Samenwerkings Project (I.S.P.) 
hebben opgesteld waarin een equivalent 
studiepakket wordt vastgelegd. Een 
eerste mogelijkheid is dat je wil deelne
men aan een reeds bestaand I.S.P.- 
projekt waarmee in het verleden al stu
denten werden uitgewisseld. Zo bespaar 
je tijd in het organiseren van het projekt 
en is de kans dat je subsidies goedge
keurd worden groter. Bestaat er echter 
nog geen samenwerkingsakkoord voor 
jouw richting of heb je eigen ideeën dan 
zal je zelf het initiatief moeten nemen en 
jouw proffen aanzetten buitenlandse 
proffen te kontakteren om een overeen
komst te sluiten.

Alle kandidaturen vooreen Erasmus- 
projekt dienen ingeleverd bij de EG voor 
31 oktober van het jaar dat voorafgaat 
aan het akademiejaar waarin de uitwis
seling zal plaatsgrijpen. Gedetailleerde 
informatie hierover kan je o.a. krijgen bij 
het Vlaamse Erasmus Bureau, Aarlen- 
straat 15,1040 Brussel, tel:02/233.01.11.

Na bovenstaande uitleg kan je al ver
moeden waar het schoentje zou kunnen 
wringen. De ‘officiële instanties’, de EG

en de proffen, zorgen enkel voor de 
uitwisselingsovereenkomsten en het 
geld. De rest moetje in vele gevallen op 
eigen houtje doen en dat is niet altijd 
even gemakkelijk. Stel je voordat 
je bijvoorbeeld aankomt in Patras 
(Griekenland) en je hebt geen ka
mer. Je weet niet waar je naartoe 
moet. Bij niemand spreekt Engels 
en zelf spreek je geen Grieks! Wat 
dan ? Aan zulke tekortkomingen 
kunnen naar onze mening alleen 
studenten zelf iets doen. Daarom 
pogen wij sinds enkele jaren op 
onze universiteit het Erasmus- 
projekt te ondersteunen door in- 
formatiespreiding, regelmatige 
bijeenkomsten, opvang van gast- 
studenten, enz...

Het bleek dat wij deze visie deelden 
met verschillende buitenlandse studen
tenverenigingen en daarom is uiteinde
lijk in februari 1990 een internationale 
Europese studentenorganisatie opge
richt : het ESN. De doelstellingen zijn 
statutair vastgelegd:

1. Werken ter bevordering van 
uitwisselingsprogramma’s binnen de EG, 
in het bijzonder het Erasmus-program- 
ma door verbetertng van de opvang en 
integratie van buitenlandse studenten, 
op de hoogte te blijven van het Erasmus- 
gebeuren om meer adequate informatie 
door te spelen naar de studenten toe, 
integratie van thuiskomende Erasmus- 
studenten in de ESN-werking en een 
kontinue evaluatie van het Erasmus- 
programma door studenten.

2. Kontakten leggen met andere or
ganisaties of instellingen die eveneens 
intensief bezig zijn met Erasmus.

3. Betrekken van studenten bij het 
éénmakingsproces van Europa.

4. Dit alles zonder banden of inmen
ging van een politieke of religieuze 
groepering.

Het netwerk bestaat uit lokale stu
dentenorganisaties in de instellingen die 
deelnemen aan Europese 
uitwisselingsprogramma's. Zij wisselen 
onderling informatie uit via een periodie
ke nieuwsbrief, een database over Er- 
asmusstudenten en -projekten en door 
een jaarlijkse algemene vergadering te 
houden (de laatste greep plaats op de 
VUB begin februari). Bovendien is er 
voor elk land een nationale vertegen- 
woordigerdie in het internationale bestuur 
zetelt. Voor België is dit de penning
meester van ESN-Brussel.

In de praktijk kan de opvang van 
buitenlandse studenten verwezenlijkt 
worden onder andere door een mentor- 
systeem. Daarbij wordt de student be
geleid door een of meerdere studenten 
van de gastuniversiteit. Zij helpen hem 
met de huisvesting, maken hem wegwijs 
in de nodige administratie en betrekken 
hem in het sociale leven aan de univer
siteit. Voorts is er een database waarin 
men informatie kan vinden over gewezen 
Erasmus-studenten en hun projekten 
zodat ervaringen en tips uitgewisseld 
kunnen worden. Bovendien zal men de 
database kunnen raadplegen om te zien 
welke projekten allemaal mogelijk zijn in

het kader van de eigen studies.
Meer informatie : ESN, te vinden in 

het BSG-lokaal gedurende de middag. 
Elke dinsdagmiddag ben je welkom in 't 
Complex vanaf 12u30. Andere instan
ties op de VUB zijn de Dienst Studie
advies (gebouw Y) en de Dienst Onder
wijszaken (M527: Griet Wijns).

Indien je geïnteresseerd zou zijn om 
af en toe met een buitenlander op stap te 
gaan, rondleidingen te geven en derge
lijke meer, aarzel dan niet om met ons 
kontakt op te nemen. Medewerkers zijn 
altijd welkom.

Tenslotte wil ik je op de hoogte bren
gen van een info-avond over beurzen 
voor het buitenland op dinsdag 22 okto
ber in de QA vanaf 19 uur. Er zullen 
gastsprekers zijn van the Commission 
for Educational Exchange, the British 
Council, the Belgian American Educatio
nal Foundation, het Ministerie van 
Vlaamse Gemeenschap, het Tempus en 
het Erasmus Bureau. Alvast tot dan!

Bart Van de Velde, ESN-Brussel

groepstherapeutische programma's ge
organiseerd (assertiviteitstraining, groep 
rond faalangst en examenvrees). 

UDGGZ-VUB 
Gezondheidscentrum 
GebouwY
Afspraken telefonisch of ter plaatse 

te regelen: 02/641.23.05.
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