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Dossier: Veiligheid zonder grenzen

Securitas zonder grenzen
In het Kader van het dossier 'Vei

ligheid zonder grenzen’ wil ik de 
lezers deze eigenaardige gebeur
tenis niet onthouden.

Drie weken geleden werd er op 
de campus een bewaker van de 
Securitas-bewakingsdienst opge
merkt die ongevraagd controles 
uitvoerde Hij opende ongesloten 
buitendeuren van de campuskoten, 
en probeerde daarna de deuren van 
de kamers te openen. Zo viel hij bij

enkele slapende studenten bin
nen en had weinig te vertellen 
wanneer men hem vroeg wat de 
bedoeling was.

Dankzij de snelle reactie van 
dhr Emmerechts (Hoofd dienst 
Huisvesting) is men erin geslaagd 
deze ongewenste bezoeker te
gen te houden. Na ondervraging 
bleek het om een ULB-bewaker 
te gaan die, naar eigen zeggen, 
te weinig werk had en dus zelf het

initiatief nam om -op een vrij origi
nele manier- een bewakingsronde 
op de VUB te doen.

Dankzij dit voorval, dat te wijten 
is aan een slechte doorlichting van 
de ULB-bewakers, stellen we vast 
dat de campusbewoners de bui
tendeuren 's nachts en tijdens de 
weekends niet altijd  sluiten 
Daarom heeft dhr. Emmerechts 
besloten de kotstudenten door 
middel van een nota aan te zetten

deel te nemen aan een preven
tieve campagne met als doel het 
aantal diefstallen te verminderen. 
Alhoewel na het ronddelen van 
deze nota de wildste en meest 
sensationele verhalen de ronde 
deden, is er dus zeke'r geen reden 
tot paniek. Het blijft echter belang
rijk de deuren en vensters van de 
wooneenheden ‘s nachts en bij af
wezigheid gesloten te houden.

run.

Brand!!!
Vrijdag 10/10 omstreeks 17.30 h 

werd de campus Oefenplein opge
schrikt door een schel, snerpend 
gejank. Al gauw bleek het om 
brandalarm te gaan in de gebouwen 
B en C. De bibliotheek, de lokalen 
en burelen stroomden leeg.

Niet dat dit zo vlot gebeurde als 
zou moeten : 8 minuten na het 
afgaan van het alarm kwamen er 

nog st««ds mensen naar buiten 
9«stTpoina. V©ot»\ studenten, diein 
de bibliotheek zaten, wilden blijkbaar 
hun werkzaamheden niet staken 
Niet iedereen begreep het doel van 
het irritante geluid dat al snel boven 
de pijngrens steeg.

Veel studenten, waaronder veel 
buitenlandse studenten, stonden wat 
verrast rond te kijken, niet begrijpend 
wat er aan de hand was.

Eerst leek het om een gewone

brandoefening te gaan. Dit was 
namelijk voor 's ochtends ge
pland. Maar ochtend was het niet 
meer Al gauw werd die stelling 
wat minder argeloos uitgespro
ken, toen het alarm maar bleef 
duren en het bericht kwam, dat de 
veiligheid en de technische dienst 
onderweg waren. Een grapjas 
zou een brandalarm in werking 
hebben gesteld, werd er geop
perd •

Enkele professoren en assis
tenten, die er ook wat zenuwach- 
tig begonnen bij te lopen, pro
beerden alles wat te relativeren.

Na tien minuten werd het alarm 
afgeblazen. Blijkbaar was er dus 
toch niets ernstigs aan de hand, 
maar een oefening was het aller
minst. Om 10 voor 6 verscheen 
de politie, 5 minuten later gevolgd
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door de brandweer
Bij navraag op de dienst veilig

heid bleek dat er een kabel van 
een electrisch vuurtje oververhit 
was geraakt in een lokaal van het 
onderhoud op niveau -1, wat heel 
wat rook verwekt had. Van een 
echte brand was er niet echt sprake 

Wat verbazend is, is dat som
mige professoren tijdens dergelijke

alarmen gewoon verder les bleven 
geven Daarnaast blijkt dat er nooit 
echt aan een degelijke voorlichting 
i.v.m. brand en brandalarm is ge
daan Bij een echte ramp zou deze 
nalatigheid wel eens mensenle
vens kunnen eisen. Redengenoeg 
dus om er zich vragen bij te gaan 
stellen.

RB

Herrie bij 
fuiven

Aan de ULB zijn er de laatste we
ken problemen meteen paar bendes 
die mensen na het verlaten van de TD- 
zaal (Salie Jefke), lastig vallen op een 
zeer agressieve wijze. Eén student 
heeft er een dubbele kaakbeenbreuk 
aan over gehouden, een andere een 
twaalftal hechtingen. Na de doop van 
het VRG is een knokploeg afgezakt 
naar de VUB en heeft een studente 
met een steen het ziekenhuis in ge
slagen . Ook verschillende andere stu
denten zijn het slachtoffer van deze 
bendes geworden. Aan de ULB wordt 
op deze incidenten gereageerd door 
het verhogen van de politiekontroles 
en het inschakelen van een privé- 
bewakingsfirma met honden. In af
wachting van maatregelen aan de VUB 
willen we de studenten aanraden om 
zich na fuiven zo weinig mogelijk alleen 
op en rond de kampus te begeven. Bij 
problemen kan de bewaking (met de 
interne telefoon, bijvoorbeeld vanuit 
de BSG-zaal of de Iften) opgebeld 
worden op nummer 2176. Het valt te 
hopen dat het open karakter van onze 
kampus gegarandeerd wordt door een 
open overleg over de te nemen 
maatregelen.

K.L.

MEDEDELING

Nog even vermelden dat er nu 
ook tussen de kiosk en de kassa 
in de kafetaria een Moeial -bus 
hangt. U kunt daarin al uw ge
schreven hersenspinsels voorde 
Moeial kwijt.

En terwijl we toch over het 
schrijven voor de moeial bezig 
zijn kunnen we ook nog even 
verm elden dat er nog steeds 
p laats is in de redaktie voor 
mensen die geïntereseerd zijn 
om een karrière als topjournalist 
te starten.

Ons lokaal is nog steeds in 
het gebouw Y ‘, spring eens bin
nen voor een gesprekje o f kom 
e e n s  n a a r de w o e lig e  
re d a k tie ve rg a d e rin g e n  (e lke  
woensdag om 19u).

Elf-elf-elfjes!
Indien je interesse hebt voor de 

Derde-Wereld problematiek, dan is 
dit wellicht iets voor jou. Heb je jezelf 
al afgevraagd welke motivatie er 
achter jouw standpunt staat, of met 
andere woorden . welk beeld heb je 
van de derde wereld, datje overtuigd 
heeft om je erin te verdiepen ? Wel
licht is het het beeld van een hon
gerend en hulpbehoevend Zuiden, 
dat de kennis en de inzichten van het 
Westen niet heeft Weet dan dat je 
het slachtoffer bent geworden van 
een subtiele, zeer misleidende 
beeldvormingstaktiek die het Zuiden 
nog meer in de verdoemenis moet 
helpen. Wellicht doe je dit niet be
wust, maar vanuit een overtuiging 
dat je inderdaad een standpunt in
neemt dat een oplossing kan bieden 
aan de Derde Wereld. Maar in wer
kelijkheid bereikt men met deze 
misleidende, anti-bersmoncSstische 
tendens precies het tegenoverge
stelde. Zij probeert de uitbuiting van

het Zuiden door de machthebbers en 
belangengroepen in het Noorden weg 
te moffelen, of zelfs goed te praten. 
Indien wij het Zuiden blijven beschou
wen als ten einde raad zijnde, en niet 
bekwaam om zonder onze hulp te 
overleven, dan getuigt dit zelfs van 
een vorm van racisme. De heden
daagse blanke missionaris dent zijn 
gulheid te tonen tegenover de arme 
zwartjes, waar hij ver boven staat.

Met voedselhulp, noodhulp, enz. 
wordt ons in de media elke dag aange
toond hoe humanitair onze machtheb
bers wel niet zijn : voedselkonvooien 
gesponsord met privé-geld uit secto
ren met “belangen* in het Zuiden. Dit 
soort hulp maakt de Derde Wereld 
nog meer afhankelijk van het Westen. 
Gelijk welk landbouwbeleid zakt in 
mekaar als de boeren aangespoord 
worden nietverder te verbouwen maar 
om gemakkelijkheidshalve het gul uit
gedeelde voedsel te aanvaarden en 
de akkers te laten verloederen, (lees 
verder op pagina 3)

Twijfel aan ge
neesheer!

Naar aanleiding van het arti
kel over dokter Moreels in Moeial 
nr 2 zijn er heel wat reakties van 
buiten de redaktie gekomen en 
heeft er ook binnen de redaktie 
een discussie plaatsgehad. In het 
kader hiervan zal in Moeial nr 4 
een uitgebreid dossier over de 
problemen in verband met de 
Geneeskundige Dienst verschij
nen, waarin deze reakties en ver
der feitenmateriaal verwerkt zul
len worden , interviews met dr. 
Moreels en de Directeur- Gene
raal,... Als je je geroepen voelt 
om je stem te laten horen in dit 
debat is je reaktie - positief of 
negatief en beargumenteerd 
au.b. - welkom op de redaktie 
voor de volgende deadine.
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Open Tribune
New Olympic Sport Revisited

Zoals ik verleden keer de mening 
van ene Samantha Graham niet kon 
delen wat haar sauna-visi(t)e betreft, 
ben ik het deze keer echter roerend 
eens met haar artikel over (eigenlijk 
tegen) het roken.

Enerzijds is roken moreel bedenke
lijk. Je wordt er potdoof van. Wablief?

Anderzijds vind ik het jammer en 
getuigt het van een gebrek en/of totale 
afwezigheid van beleefdheid en ele
mentair respekt van rokers bij 'het roken 
in niet-rokers zones’ zoals er meerdere 
voorzien zijn waaronder één in het ca
fetaria. Hoewel er een groot bord is 
aangebracht ter versterking van de be
paling aldeze, storen er zich niettemin

meerdere 'verderfelijke' personen zich 
geenszins aan dat anderen er komen 
om hun maaltijd te nuttigen, ik kom er 
namelijk om te eten, niet om te roken ! 
Of ik nu niet-rookster of rookster ben, 
staat buiten de kwestie.

Voor kort is ook het Complex be
gonnen met de verkoop van sigaretten, 
alias stinkstokken. Eigenaardig, aan
gezien dit etablissement gekend is bij 
haar kliënteel voor zijn lucht-vriendelijke 
atmosfeer. Kliënteel voornamelijk be
staande uit 'sporHevelingen', meren
deel niet-rokers uiteraard, en toch..

Ik vermoed dat vriendin Samantha 
hier een allusie op wil maken, of niet 
soms ? Dat zulks reeds jaren gebeurt in

het Kultuurkaffee weet menig mens. 
Hier blijft het echter niet beperkt tot 100 
% tabak. Vrij onderzocht, niet waar ? 
Wel waar!

De rokers onder ons verpesten onze 
gezondheid en dito kleren, doen ons 
passief meeroken, en kunnen geen 36 
keren met verlof gaan gezien hun va
kantiegeld reeds in rook is opgegaan.

Allez, nu kunnen alle rokers een 
reaktie schrijven over het op vakantie 
gaan. Sommige KK’ers kunnen het 
echter over hün tripjes hebben

Pamela Delmotte, oud-studente 
wetenschappen, ex-rookster.

BEURZEN VOOR HET BUITENLAND
Op 22 oktober organiseerde het E- 

rasmus Student NetWork, in samen
werking met de Dienst voor Studie
advies, een info-avond over studeren in 
het buitenland. De praktische informa
tie die er toen werd doorgespeeld, wil
len we nu nog even op een rijtje zetten.

Wie dan nog vragen heeft, kan 
steeds terecht bij ESN-Brussel (B.S.G.- 
Lokaal) alsook op de Dienst Studie
advies in de Sociale Sector (vooral wat 
betreft de beurzen van de Vlaamse 
Gemeenschap) of bij Griet Weyns van 
de Dienst Onderwijszaken en dit in 
gebouwM, opdeSde verdieping, bureau 
527.

BRITISH COUNCIL: 
Gastspreker: Mev. LAURENT 
Adres: Jozef-ll-straat 30 

1040 Brussel 
Tel: (02)219 36 00 
Groot-Brittanië telt 49 universiteiten, 

33 polytechnics en nog een hele reeks 
colleges die instaan voor hoger onder
wijs. Wat post-graduaat onderwijs be
treft, kunnen er 3 soorten diploma’s 
worden behaald : een post-graduate 
certficate, een post-graduate diploma 
en een master's degree. Na 3 jaar re
search kan men een PHD behalen.

Men wordt niet automatisch toege
laten op een universiteit of hogeschool; 
hiervoor gelden een numerus clausus 
en speciale selectieprocedures voor 
elke student. Omwille hiervan is het 
noodzakelijk minstens 1 jaar vooraf een 
aanvraag in te dienen. Omwille van de 
zeer strenge selectie, vooral aan 
gerenomeerde instellingen, is het 
noodzakelijk een goed dossier aan te 
leggen om de selectiecommissie te 
overtuigen. Er wordt geselecteerd op 
basis van persoonlijke verdiensten, 
graden, ervaring, academische refe
renties enz.

De keuze van een universiteit is 
zeer belangrijk omdat 2 cursussen met 
dezelfde titel door verschillende instel
lingen totaal anders kunnen worden 
ingevuld. Kies een universiteit en cur
sus die bij je past !* raadde mevrouw 
Laurent ons aan. De keuze van een 
prestigieuze insleiing zou kunnen te
genvallen omwile van de (te) strenge 
selectie en de aanpak.

Studeren inGroot-Brittanië kost geld.

veelgeld. Hetinschrijvingsgeld bedraagt 
om en bij de 126.000 Bfr., accomodatie 
loopt gemakkelijk op tot 220.000 Bfr. 
Men dient de universitaire overheden 
ervan te overtuigen dat men geen fi
nanciële problemen heeft vermits zij 
minder geneigd zijn tot het aannemen 
van werkstudenten, die niet voldoende 
aandacht aande studie kunnen wijden. 
Dit financieel probleem kan natuurlijk 
opgevangen worden door een beurs. 
De British Council stelt zelf jaarlijks 15 
beurzen ter beschikking, hiervoor zijn 
er 200 aanvragen. Men moet dus zeker 
nog andere mogelijkheden zoeken.

In de bibliotheek van de British 
Council bezit men alle adressen van 
onderwijstellingen naast brochures, 
programma's en ander referentie
materiaal.

COMMISSION FOR 
EDUCATIONAL 

EXCHANGE 
Gastspreker: Mevr. CRAWSHAW 
Adres: Gulden Vlieslaan 79 

1060 Brussel 
Tel.: (02)537 08 59 
In de V.S. bestaan er meer dan 3000 

instellingen voor hoger onderwijs, bo
vendien is het onderwijsysteem gede
centraliseerd, wat het moeilijk maakt 
een algemeen beeld te schetsen. Ook 
hier is het noodzakelijk op tyd te be
ginnen met informatie te verzamelen, 
want de aanvraag dient 1 jaar vooraf te 
worden ingediend. Men kan een 
master's degree ambiëren waarvan de 
studieduur varieert van 1 tot 3 jaar of 
men kan gaan doctoreren, alvorens 
men aan een thesis begint dienen er 
nog 2 jaar cursussen te worden gevolgd.

De kosten lopen hier nog hoger op, 
het kan namelijk gaan van 10.000 tot 
30.000 $ voor 1 jaar, alles inbegrepen. 
Ook hier wordt een combinatie werken- 
studeren afgeraden. De commissie stelt 
zelf een aantal beurzen ter beschik
king, die de kosten gedeeltelijk kunnen 
dekken. Gedurende het jaar worden er 
verschillende "competities’ georgani
seerd voor beurzen, meer informatie 
kan bij de commissie worden bekomen.

Vermits de universiteiten ook hier 
selectief te werk gaan, worden er exa
mens georganiseerd, waaronder de 
bekende TOEFL, over de data ook hier

meer informatie bij de commissie.

TEMPUS 
Gastspreker: de Heer DEI 
Adres: EC Tempus Office 

Montoyerstraat 14 
1040 Brussel 

Tel.: (02)504 07 11 
In mei 1990 werd dit initiatief 

opgestart en het kent momenteel een 
sterke uitbreiding; er bestaan 452 pro
jecten, 3100 studenten en 4400 docen
ten reisden van oost naar west. Het 
hoofddoel is echter niet “mobiliteit", doch 
het onderwijs in Oost-Europa helpen 
ontwikkelen. Dit kan door hertrainen 
van het academisch personeel, 
facileiten uit te breiden, cursussen op 
punt te stellen enz. Als student kan je 
dus enkel maar meedraaien in een gro
ter project, Joint European Project ge
naamd.

De mobiliteit van de student komt, in 
tegenstelling tot het 
Erasmusprogramma, dus op de 2de 
plaats en hiervoor worden ook zeer 
weinig fondsen vrijgemaakt.

Het Tempusprogramma is dus in 
zekere zin enkel interessant voor hogere 
onderzoekseenheden.

Voor het vervolg van dit artikel 
verwijzen we naar de volgende editie 
van de moeial.

SASKIA VAN HOYWEGHEN 
ESN-BRUSSEL

SPEL ZONDER GRENZEN
Op 16 oktober 1991, een stralende 

(nou ja) woensdag: een argeloze stu
dent staart verbaasd naar de grote 
groene tent op het sportveld. Er komt 
lawaai uit. Veel lawaai zelfs, want 
Werther Van der Sarren en Daisy Van 
Cauwenbergh sparen nietbepaald hun 
stembanden en kondigen de ploegen 
voor het jaarlijkse Spel zonder Gren
zen aan.

Twee nieuwigheden waren er dit 
jaar: PK organiseerde dit samen met 
VRG en het was een interuniversitaire 
kompetitie met ploegen van de ULB, 
uit Gent en uit Leuven en een afvaar
diging van de KMS.

Ondergetekende, enthoesiast lid 
van de Regionalenploeg, wil U graag 
een vluchtige beschrijving van het ge
beurde leveren en hier gaat-ie dan!

Blindemannetje-en-masse, de 
Klimmuur waarbij sommigen het be
tere hijswerk niet schuwden, de ‘Fil 
Rouge'in het zwembad en dit tot grote 
spijt van de schoonmaaksters én de 
toga van de GK-praeses, de Elastic 
Run oftewel
middelrubberenzeepvliedende krach
ten versus spierkracht, de Highland

Games of hoe voetbal je met een paal 
tussen de benen, Truck Pulling dat voor 
de vrouwelijke deelnemers dus Truck 
Pushing werd en hierbij verklaar ik Dolf 
II tot vrouwelijkste pusher van de VUB.. 
En dan... last but notleast.. DE ZEEP- 
HELLING !!!

Hier ging het bijna mis met de Miss 
-ifsa tong waydown, baby- maar stoere 
Knapen waren en masse xooiharvöen 
en Daisy bleef niet alleen overeind maar 
ook boven.

Nog een woordje over de deelne
mers : de ploeg Pers-HILOK 
kombineerde hersens met spierkracht 
enwerd eerste. De Koninklijke Militaire 
School werd tweede, maar was niet 
aanwezig op de prijsuitreiking because 
bedtijd. Verder mag ik mettrots vermel
den dat de ploeg die toch wel het meest 
verdienstelijk met een prijs werd onder
scheiden de Regionalenploeg was: wij 
waren laatste en daar hebben we écht

hard ons best voor gedaan
T im

Santé ! 

BABETH

D I X I T  D I X I T  D I X I T
Ik vroeg een theoretisch fysicus 

welke functie deze hele wereld - 
deze feitelijke wereld waarin wij 
werkelijk leven- voor hem als we
tenschapper had. ... 'Maarhetiserg 
bruikbaar!' riep hij uit Hij heeft me 
dringend gevraagd zijn naam niet te 
noemen als ik dit verhaal vertel; dat 
zal ik dus niet doen. Hij zweert dat 
hij het nooit heeft gemeend.

Uit R. D. Laing, Als de ervaring 
spreekt.

Ik zat onlangs op een trein en wat ik 
daar hoorde....Ja Erasmus (zieken
huis ULB) is daarvoor gekend, het zijn 
daar allemaal joden....

Vraag: Waarom hebben de P. K. ers 
een zwarte klak en de rest een witte?

Antwoord : De andere kringen zijn 
universitair en P.K. is een hogeschool.

(Gehoord in het BSG-lokaal)

De voorzitter: Ik deel u mede dat 
de interpellatie van de heer 
Verhofstadt tot Minister Weckx ver
valt.

Minister H. Weckx: Is deze inter
pellatie definitief afgevoerd van de 
agenda van de Vlaamse Raad?

De voorzitter: Dat is zo, aange
zien de heer Verhofstadt voor de 
derde maal afwezig is op het ogen
blik dat zijn interpellatie aan de orde 
is.
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ELFJES
(Vervolg pagina 1)
Ook een groot deel van de milieu

problematiek moet met betrekking tot 
de Derde-Wereld-problematiek in dit 
daglicht gesteld worden. Indien we plei
ten voor een proper en schoon leefmi
lieu door bedrijven te verplichten te 
investeren in het milieuvriendelijk pro
duceren, met name door taksen te 
heffen op niet milieuvriendelijk gepro
duceerde goederen en het aansporen 
om enkel 'groene produkten" te kopen, 
dan kan dit enkel volgehouden en ge
wonnen worden door die bedrijven die 
daartoe de middelen hebben. Dit is 
zeker niet het geval voor de ontwikke
lingslanden. Weerom wordt weHichtook 
door u, onbewust, op dit vlak de kaart

van het rijke Noorden getrokken.
Op een analoge manier (als met de 

landbouw) wordt de economie in de 
Derde Wereld door een populaire, 
goedbedoelde beweging lam gelegd. 
Afrika sterft niet, Afrika wordt gewurgd 
! Indien wij nadenken over ontwikke
lingshulp of milieuproblematiek, dan 
moeten wij hiermee rekening houden, 
zeker in verband met de keuze van het 
thema van de projekten voor de ko
mende 11.11.11 -akties, projecten die 
wél resultaat kunnen dragen, en waar
aan u als student aan de VUB kan 
meewerken.

Michael

Nu een feit:

Vereniging van 
Belgische Partikraten

Als lidorganisatie heeft de studie
kring Vrij Onderzoek de mogelijkheid 
tot afvaardiging in de Unie van Vrijzin
nige Verenigingen. Zoals blijkt uit haar 
naam heeft deze organisatie als primaire 
doelstelling een koepel te zijn van de 
georganiseerde vrijzinnigheid in 
Vlaanderen.

In het recente verleden is deze ver
tegenwoordiging niet opgevolgd. Dit 
heeft als gevolg dat de studiekring tot 
aan de volgende Algemene Vergade
ring van de UW enkel een waarne
mende stem heeft in de Raad van Be
heer en dus>.helaas niet heeft kunnen 
deelnemen aan de stemming van de 
nieuwe voorzitter van deze raad. Er 
waren twee kandidaten voor deze po
sitie : Jaak Vanlandschoot, afgevaar
digde voorde Stichting Morele Bijstand, 
en Luc Devuyst, afgevaardigde voor 
het Humanistisch Verbond. De laatste 
kanddaat werd verkozen, elf tegen tien.

Een belangrijker dossier dat mo
menteel door de administratieve molen 
van de UW beweegt is de cursus niet- 
confessionele zedenleer van het se-

uvv-vo
cundair onderwijs. Reeds meerdere ja
ren terug heeft het ministerie van on
derwijs -met name minister Coens 
(CVP)- aan de UW gesuggereerd dat 
zij wat hem betreft inrichtende macht 
kunnen worden van deze cursus. Dit 
houdt in dat de UW zou instaan voor 
de benoemingen van de leerkrachten 
en inspecteurs, en dat zij eveneens de 
inhoud van de cursus kunnen bepalen. 
Deze inhoud zou in eerste instantie 
dezelfde blijven als voorheen.

Er zijn echter verschillende zaken 
op te merken omtrent deze 
bevoegdheidsoverheveling. (De be
voegdheid valt nu onder de ARGO, 
Algemene Raad voor het 
Gemeenschapsonderwijs.) Het is 
waarschijnlijk dat een aanzienlijk aan
tal ouders die zich niet expliciet beken
nen tot de vrijzinnigheid, niet langer 
wensen dat hun kinderen deze cursus 
volgen. Op dat moment ontstaat de 
noodzaak om een derde alternatieve 
cursus in te richten, met alle gevolgen 
van dien voor de representativiteit van 
de UW. Dit laatste zal ook de katho

lieke zuil niet ontgaan zijn.
Vervolgens kan men zich afvragen 

of de cursussen godsdienst en moraal 
niet achterhaald zijn. Bij beide vakken 
gaat men er impliciet vanuit dat moraal 
dient te worden aangeleerd. Dit inzicht 
is duidelijk achterhaald. Bovendien 
druist een cursus die gericht is op het 
overbrengen van een bepaalde wijs
gerige strekking in teger het recht op 
vrije keuze van de leerling. Daarom is 
het buro van de studiekring voorstander 
om beide cursussen uit het lessenpakket 
te verwijderen en te vervangen door 
een grondige cursus Wijsbegeerte, daar 
dergelijke cursus het best tegemoet 
komt aan dit fundamenteel keuzerecht. 
Dit heeft bovendien als voordeel dat 
hierdoor de mogelijkheid ontstaat om 
de vrijzirmig-humanistische opvattingen 
(het verlichtingdenken) te plaatsen in 
zijn juiste historische context, namelijk 
als radicale kritiek op en verwerping 
van de goséenstige ideologieën.

Jack Van Handenhove

Column
Iedereen weet dat het in ons land 

enorm moeilijk is om als politikus se
rieus werk te leveren omdat de laatste 
tijd er enorm op onze vingers gekeken 
wordt door de kiezers. Vooral ten tijde 
van een regeringskrisis of van 
etektorale koorts is het voor de partijen 
enorm irritant. Men kan al zijn voor
stellen en/of initiatieven getorpedeerd 
zien door de opmerkingen i.v.m. de 
slechte propaganda die de partij zal 
verwerven indien men een bepaald 
wetsvoorstel zou aannemen. Als dit 
dan al gebeurt (het aannemen van het 
wetsvoorstel), schijnen sommige in- 
(SWWuaWslen et een bijna 
orgasmatisch, sadistisch genoegen in 
te scheppen, de zaak alsnog te kel
deren met de nodige amendementen.

Daarom is het nodig dat er na een 
initiatief van de politiekers een 
steunaktie komt van de studenten (die, 
zoals de laatste berichten nog steeds 
bevestigen, enorm konservatief zijn) 
om een organisatie die boven de 
partijgrenzen heen de belangen van 
de partikraten behartigt te ondersteu
nen. Het partikratisme is een sluime
rend bewustzijn (een soort van 
kollektief denken t.v.v. de partij en de 
partijmacht) dat door de juiste stimu
lans tot leven gewekt kan worden. Dat 
de échte studenten individualisten die 
kollektief denken geworden zijn, staat 
boven alle twijfel en het is deze eigen
schap die wij, de Belgische partikra
ten, zo appreciëren.

Daarom deze oproep aan de an
dere studenten : Bundel de krachten 
de redding voor de fout lopende 
demokratie is in aantocht. Jullie die de 
toekomstzijt, maak jullie nietniet meer 
druk, sluit de gelederen met de echte 
studenten en steun de VERENIGING 
VAN BELGISCHE PARTIKRATEN.

Waarom? vragen sommigen zich 
af. Wel heel simpel, wij stellen voor: 
onze doelstellingen!!!

1) De massa is dom, wel hou ze 
dom (onze sekretaris is daar trouwens 
mee bezig op zijn ministerie, dat van 
onderwijs).

2) Zorg ervoor dat de politici niet 
meer denken, laat de partij denken 
voor u (in welke partij u ook zit).

3) Wij houden studiedagen om 
toekomstige partikraten, van welke 
strekking ook, op te leiden tot zeer 
goede partijgetrouwe mensen.

4) Aangezien de nieuwe generatie

politiekers blijkbaar alleen kijkt naar de 
opiniepeilingen en niet meer naar de 
partij willen wij het partikratisme 
promoten bij de jeugd en meer bepaald 
bij de studenten van de derde cyclus.

Wat bieden wij aan onze leden?
1) Gratis deelneming aan onze eer

ste studiedag.
2) Het botanische meesterwerk van 

K. Ritisch : hoe burokrataceae vinden, 
onderhouden en kweken (Met een 
voorwoord van de burokrataceae-spe- 
cialist Vereist).

3) De zekerheid van een blitzkarrière 
binnen zijn partij en na 3 jaar zekerheid 
van een postje op een of ander minis
terie.

Wat is ons probleem ? Momenteel 
hebben wij reeds een bestuur (dat ik 
straks zal voorstellen), statuten, maar 
nog niet genoeg leden om het 
partikratisme de bovenhand te laten 
halen in het parlement. U ziet dus waar 
het schoentje knelt. Daarom, indien u 
geïnteresseerd bent in een vlotte staat, 
sluit u aan!!!

Dan nog even een voorstelling van 
ons bestuur en enkele bekende leden: 

BESTUUR:
Herman van Rompuy : Voorzitter 

Jaak Gabriëls : Ondervoorzitter 
(Vlaanderen)

Philippe Moureaux : Ondervoorzit
ter (Wallonië)

Filip De Winter: Idioloog 
Daniel Coens: Sekretaris 
Guy Verhofstadt: Penningmeester 
Willy Claes: Boekhouder 
Frank Vandenbroucke: Bestuurslid 
Jean-Luc Dehaene: Bestuurslid 
Melchior Wathelet: Bestuurslid 
Jean Gol: Bestuurslid 

BEKENDE LEDEN;
Wilfried Martens, Hugo Schiltz, Guy 

Spitaels, Roger Dillemans, Gerolf 
Annemans, Annemie Nyts,...

Ereleden:
Antoinette Spaak, Boudewijn Van 

Saksen Koburg-Gotha,Jef Turf, Karei 
Dillen, Leo Peters....

Zoals men kan zien niet zomaar de 
eerste de beste maar het kruim van het 
Belgische volk

In de hoop velen wakker geschud te 
hebben voor onze problemen dank ik 
jullie voor de aandacht.

humorloze geseritcolumn
Hallo
Ik vrees dat ik deze keer hopeloos 

serieus zal moeten zijn en in woorden 
geloven, omdat jullie dat allemaal 
schijnen te doen. En u moet beginnen 
meer van zinnen te lezen dan letters 
alleen (dan woorden alleen) (dan zinnen 
alleen) (dan de sub-zinnige ruimte al
leen) (dan verschillende duizenden 
werelden). Het bedroeft mij dat in deze 
pré-zinnige ruimte die men univers-iteit 
noemt, geen univers-iteit bestaat An
ders gezegd :

‘Leer hier dat leren onwetendheid 
betekent!' “Verbrand mijn huid niet met 
Uw blaren!"

Waarom als alle ultieme waarheid 
en kennis in onszelf zit wordt ons de 
verwende woeker aangeleerd het on
zinnige de theorietjes en op zijn best de 
beschouwingen over de werkelijkheid 
waar men vergeet bij te vermelden dat 
ze dat zijn en niet de werkelijkheid zelf. 
Waarom als je jezelf open kan maken 
steeds die enorme moes door dat nauwe 
gaatje wringen ? Ik heb hier zelfs nog 
nergens maar horen IMPLICEREN dat 
kennis tot wijsheid & praktische toe
passing zou moeten leiden; en het is 
mijn eigen ervaring die zegt dat de 
mensen die het hardst roepen ‘maar ik 
leer die cursussen niet voor mijn exaam 
ik vind ze interessant’  ook het hardst 
schreeuwen toen ik enige opmerkingen 
i.v.m. de les maakte “Wie denkt ge wel 
dat ge zijt, vragen stellen, vragen stel
len, als iedereen hier zou beginnen 
vragen stellen dan leerden we hier nooit 
iets!“ Ik begrijp datze zich uitzetfbehoud 
verdedigen, maar het is zo droevig; 
onze cursussen zijn zelfs van beden
kelijk intellectueel formaat Of wil er 
iemand beweren dat onze cursussen 
Filosofie, Economie, Communicatie
wetenschap niet zouden belachen 
worden door enige hedendaagse spe
cialist i.v.m. filosofie, of een econoom of 
journalist ?

Als je moeilijke woorden gebruikt 
jongens zorg dan dat je eerst zelf weet 
wat ze betekenen, je weet wel een dag 
zou er iemand kunnen komen die ze 
min of meer begrijpt weet je.

Ik begrijp dat men in eerste kandi
datuur niet alles kan; Is het een 

Polleke Itiek. schiftingsjaar ? In dat geval worden

80% van de intelligente mensen eruit 
geschift voor het tweede jaar! Is het 
Coenscomplotje i.v.m. onderwijs in 
Belgie zo goed geslaagd ? Of is er iets 
fundamenteler mis ?

Inderdaad, misschien is het nog niet 
zo slecht dat niet met kennis van zaken 
wordt gedoceerd, gezien de huidige 
houding van de Intelligentsia' die niet 
doorhebben wat Kerouac en co al veertig 
jaar en de chinese Boeddhisten nog 
langer weten (als ieder van ons het al 
niet weet ergens) “LEREN IS ONWE
TENDHEID“ “Haal dingen uit mensen 
i.p.v. ze erin te stoppen. Alle kennis van 
buitenaf is overbodige kennis die slechts 
verhindert dat men bij de kennis in 
zichzelf komt" “Breek de logica en je zal 
de verlichting bereiken, weet de leegte 
en je hebt alle kennis’ . Is er dan op deze 
hele godganse unief niemand die dat 
doorheeft ? Is er niemand die zichzelf 
kent en die beseft dathijen alleen hij die 
de kennis bezit om zijn cellen te laten 
groeien ? EN DAT KENNIS NIET MO
GELIJK IS ZONDER WOORDEN LOS 
TE KOPPELEN van denkwijzen en 
denkwijzen van beschrijvingen en be
schrijvingen van de werkelijkheid en 
dat schoonheid waarheid is en waarheid 
schoonheid ?

Men zou kunnen praten als men dat 
wil, maar dan moet er eerst een ftuidum 
zijn om in te praten ! Men kan dit lezen 
en daardoor beseffen dat men men dit 
weet, maar men kan de ander nooit 
doen beseffen wat hij zelf niet beseft, 
niet door woorden en niet door daden, 
(tenzij misschien soms als de daden 
gedaan worden IN het fluidum van die 
persoon.) Woorden hebben geen uni
versele betekenis. Een woord komt in 
mijn hoofd overeen met een ander be
grip als hetgene waar het in jouw hoofd 
mee overeen komt, en zelfs als een
zelfde begrip overeenkomt verbinden 
we het elk met ons eigen, verschillend 
onderbewuste. De logica heeft be
staansrecht als zij over sommige zaken 
haar zeven groene gekromde vingers 
spreidt, zoals de fysica of een andere 
manier om de wereld te beschrijven 
zoals astrologie, maar niet als het over 
verstand en levens gaat; en discussieer 
maar, maar discussieer dan dit we

tende, want waarom tweeledigheid 
scheppen in het ene ?

Ikgeloof dat alle uiteindeSjke wijsheid 
erin bestaat verschillen niet meer als 
verschillen te zien maar als illusies, en 
de verschillen te ONT- LEREN tussen 
koud en warm, dag en nacht.

Verleden week werd ik ervan be
schuldigd (ik moet zeggen dat ik toch 
moest glimlachen) dezelfde mening als 
het vlaams blok te hebben omdat ik 
ervan overtuigd ben dat politici niet 
wezenlijks iets verschillend zeggen. Dit 
is fout ik heb geen meningen. Ik WEET 
alleen een paar dingen.

Maakt het uitspreker, van deze zin 
mij een egotripper, die haar visie als de 
waarheid stelt ? Dat is mijn probleem 
niet ik weet wat ik weet.

Ik weet ook heel zeker dat ik dit niet 
alleen laat publiceren om mijn ego te 
strelen, want ik vind mezelf op dit mo
ment nog een heimelijke uitlacher van 
de mensheid, en erg tevreden ben ik 
daar niet mee. (ik bedoel dat het zo 
overduidelijk is dat veel mensen mij 
totaal niet kunnen volgen en denken 
dat ik iets anders zeg wat toch wel 
spijtig is want het zou hun helpen). En 
natuurlijk ben ik een waanzinnige zelf- 
aanbidster, zoals velen mij hebben 
verweten toen ik door mijn "brutaal' 
gedrag de filosofieles werd buiten- 
gegooid, het ook uit gigantische zelf
aanbidding maar dit laat ik mezelf toe 
want zo moet ik zijn in dit leven (het 
walgelijkste vuurteken, boogschutter), 
en ik erken maar een wet: leven.

UW arme kleien paz.

P.S. En om de verlichting te berei
ken, verzamel alle leerlingen in de aula, 
geef ze eten en drinken en ga met ze in 
bad en wacht dan in een hoek van de 
aula tot ze u worden.

P.S.2 Deze ps omdat ik mij geen 
illusies maak over het begrepen worden 
van deze tekst door mensen die niet 
weten maar leren; aanvaard deze 
wijsheid ; Elke keer als ik een reep Côte 
d’or chocolade met nootjes heb opge
geten, ligt er een nieuwe ondanks het 
feit dat ik net zoveel aan seks denk als 
u.
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Agenda Kuituur
Agenda

Vakantie in de Sovjet-unie

INTEGRAL
van 29 oktober tot 13 november

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 "Querelle' in QC 
•GERROM : film in 00

donderdag 31 oktober
•FA : film ‘Kindergarten Cop’ in QC 
•GK : Dick-Tracy-fuif in Toulouse 

d'Autrec te Asse

vrijdag 1 november
•AVSG : Kantus in zaal Wembley

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

dinsdag 5 november
•KBS & ‘t Vat: TD in BSG
•Al: film ‘Postcard from the Edge" in QC

woensdag 6 november
•WL: TD in BSG 
•APIA: film The Stones’ in IMAX 
•UA :alg. ledenverg .in 1 complex 

aanvang: 19u30

donderdag 7 november
•PK : doop in PK-zaal 
•PK: TD in BSG
•AVSG : film Toto Le Héros” in QC 
•VO : film "Music Box’ in QD

zaterdag 9 novepiber
•APIA: parachutespringen

dinsdag 12 november
•KEPS : TD in BSG 
•WK: Film in QC

woensdag 13 november
•KBS: City-tour 
•GK : TD in BSG
•PK: Film leaning of Life’ in QC 
•PERS: Film ‘ In Bed with Madonna’ in 

QD

Vakantie in de Sovjet-unie
Integral
De Moskouse coöperatieve 'Integra!' 

organiseert voor buitenlandse studen
ten een vakantie in de Sovjet-Unie. De 
vakantie heeft plaats iri juli en septem
ber 1992, en zou een maand duren. 
Tijdens die maand trekt men met tenten 
doordeKrimendeKaukasus. Er wordt 
gereisd ingroepen van 4 tot6personen. 
Integral zorgt voor alles, inbegrepen 
een overnachting in Moskou op de dag 
van aankomst en van vertrek, maar met 
uitzondering van je reis naar Moskou. 
De kostprijs bedraagt 330 dollar (on
geveer 11500 fr.)+je vliegtuigbiljet. Je 
hoeft geen Russisch te spreken.

Geïnteresseerden nemen kontaktop 
met J. Rybalov, voorzitter. Je moet er 
rekening mee houden dat brieven 7 a 8 
weken onderweg zijn.

Adres: USSR, Moskva, B. Kozlovskij 
per., d.ll, Kv.80, Joe. B. Rybalov. Voor 
de maniakken : SSSR, Moskva, B. 
Kozlovskiy per. d.ll, kv. 80, {.V. R/bak>v.

ZOEKERTJE
MTB(monolitische terroristische 

beweging) zoekt jobstudent. Liefst 
student scheikunde of burgerlijk- 
ingenieur chemie.

Bereikbaar via postbakje in 

BSG-lokaal

Filmnieuws

Boyz N the Hood
Na Spike Lee's ‘Jungle Fever' over 

een interraciale romance en Mario Von 
Peebtes ‘New Jack City’ over crack- 
dealers krijgen we nu een nieuwe zwar
te Amerikaanse produktie in onze za
len. Met‘Boyz N the Hood’ trekt de 23- 
jarige regisseur John Singleton terug 
naar zijn jeugdjaren in south Central 
Los Angeles. In dit zwarte ghetto wor
den drie vrienden Ricky, Tre en Dough- 
boy (vertolkt door de rapper Ice Cube) 
geconfronteerd met werkloosheid, al
cohol, drugs en rivaliserende jeugd
bendes. Om zich niette vervelen, gaan 
ze op zoek naar liefde, rapmuziek en 
natuurlijk geweld. De film evolueert ook 
naar een dodelijke dimax.

Net zoals ‘New Jack City' veroor
zaakte deze film relletjes rondom de 
bioscopen in de States. In Cannes 
werd Singleton’s regiedebuut enthou
siast onthaald. Toch blijven het alle
maal ver-van-mijn-bed-problemen, 
waarover wij, Europeanen, moeilijk 
kunnen oordelen. Bij deze film hoort 
ook een soundtrack vol rapmuziek.

Terminator 2, Judgment Day
Nog meer geweld en aktie krijgen 

we in Terminator 2' voorgeschoteld, 
waarin spierbundel Arnold Schwarze- 
negger terug is als de onkwetsbare 
robot uit de toekomst. In 1984 moest hij 
SarahCormor uit de weg ruimen. Deze 
rol wordt vertolkt door Linda Hamiiton, 
bekend van de TV-serie ‘Beauty and 
the Beasf. Maar hij faalde. In 1994 zit 
Sarah opgesloten in een psychiatrische 
instelling. Haar zoontje John, die nu 10 
jaar is, woont bij pleegouders. Hij zal de 
toekomstige rebellenleider worden te
gen het leger robotten. Daarom wordt 
John het doelwit van de nieuwe, meer 
geavanceerde T-1000. Gelukkig is er 
nog de oude Terminator 800 -Schwar- 
zenegger dus- die nu moeder en kind

zal proberen te beschermen. En 
dan kan de strijd losbreken. 
Neerstortende helicopters, ach
tervolgingen met trucks, oorver
dovende ontploffingen en nog 
meer stuntwerk worden gekruid 
met sensationele speciale effec
ten en computeranimaties. Re
gisseur James Cameron, die ook 
de eerste 'Terminator’ en ‘The 
Abyss’ maakte, weet van een 
simpel verhaaltje toch nog een 
spannend, visueel spektakel van 
135 minuten te maken. De film 
kostte dan ook meer dan 100 
miljoen $. Gelukkig bracht hij in 
vier weken tijd meer dan 140 
miljoen $ op in de Amerikaanse 
Box-Office. Guns ‘n’ Roses stond 
ook weken nummr 1 met 'You 
could be mine’.

The Rolling Stones at the Max
The Rolling Stones werden in 1962 

opgericht in Londen en ontleenden de 
naam aan een nummer van Muddy 
Waters. In juni ’63 verscheen hun eer
ste singletje op de markt en een jaar 
later de eerste LP. Hun volgende LP 
Two’ sloeg aan bij het grote publiek en 
‘Satisfaction’ werd hun eerste nummer
1 hit. Nu, bijna 30 jaar later, maken ze 
nog steeds hits. Hun laatste Steel 
Wheels/Urban Jungle Tour, die meer 
dan 60 steden aandeed, leverde een 
omzet van 250 miljoen $ op. Van deze 
tournee werd een concertfilm gemaakt 
en meteen is het de eerste langspeel
film in IMAX-formaat, dat 10 maal gro
ter is dan de conventionele 35 mm-film. 
Hij wordt geprojecteerd op een 7 ver
diepingen hoog reuzescherm. Door de 
geavanceerde filmtechnotogie hebben 
de beelden een ongeëvenaarde hel
derheid en impact die nog versterkt 
wordt met een fantastisch, digitaal ge

luidssysteem dat uit 45 luidsprekers 
komt. The Rolling Stones at the Max’ 
werd opgenomen tijdens vijf avondop- 
tredens in Turijn, Berlijn en Londen. In 
89 minuten krijgen we 15 stevige ver
sies voorgeschoteld van hun klassie
kers zoals 'Satisfaction’ en ‘Honky Tonk 
Woman’, aangevuld met recente hits 
als 'Rock and a Hard Place’ en 'Start Me 
Up'. Het decor met als thema de indus
triële woestenij werd geïnspireerd op 
de science fiction film ‘Blade Runner’ 
van Ridley Scott. Regisseur Julien 
Tempte, die ook 'Absolute Beginners’ 
en videoclips voor Janet Jackson en 
David Bowie maakte, is er in geslaagd 
je het gevoel te geven op de eerste rij of 
op het podium te staan naast Mick 
Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, 
Ron Wood en Bill Wyman.

The Rolling Stones at the Max’ zal 
zowel de oude als de jonge fans weten 
teboeien. Deze unieke belevenis wordt 
in wereldpremière vertoond in Brussel 
en zal nog 6 maanden lang in Kinepdis

worden vertoond. Meer inlichtingen 
over de uren van vertoning kan je krij
gen op nr. 077/234 511.

The Indian Runner
Een paar jaar geleden regisseerde 

Dennis Hopper de jonge acteur Sean 
Penn, de ex van Madonna, in de politie
film 'Cotors'. Nu zijn de rollen omge
keerd.

Voor zijn scenario liet Penn zich 
inspireren door een oude Indiaanse le
gende en het nummer ‘Highway Patrol- 
man' van 'the Boss' Bruce Springsteen. 
Hij neemt ons mee naar het onder een 
sneeuwtapijt bedolven boerendorp 
Rattsmouthanno 1968waar sheriff Joe 
Roberts (vertolkt door David Morse, 
bekend van de TV-serie ‘St Elsew- 
here'), man neerknalt uit zelfverdedi
ging. Door deze gebeurtenis raakt hij 
ook zijn vertrouwen in de traditionele 
waarden kwijt. Zijn broer Frank was 
vroeger een “Probtem Chikf en komt 
nu terug van de Vietnam-ooriog. Ge

weld is een drug voor hem. 
Nijdig en explosief zoekt Nj 
zijn verloren waardigheid. 
De confrontatie tussen beide 
broers is het centrale thema 
van dit psychologische 
drama. In de bijrollen kun
nen we Charles Bronson en 
Dennis Hopper opmerken. 
Met 'Indian Runner1 maakt 
Sean Penn een geslaagd 
regiedebuut. Deze film gaat 
op 6 november in Belgische 
Première.

See you at the movies '
Johan Vansintejan

Wedstrijd

Boyz N the 
Hood

Dankzij Columbia T ri-Star Films 
kunnen wij 5 x 2 filmliefhebbers 
gratis naar de bioscoop laten gaan 
om er Boyz N the Hood te zien. 
Steek je antwoord op de volgende 
vraag vóór 6 november in de Moeial- 
brievenbus in het restaurant (tus
sen Kassa en Kiosk) of stuur ze 
naar de Moeial, Pleinlaan 2.1050 
Brussel.

Vraag : Waarom wil jij gratis 
naar Boyz N the Hood' gaan 

kijken ?

De 5 oriaineelsten hebben prijs
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EEN HOMMAGE AAN WILLEM ELSSCHOT

§§P$ I

De Kreatieve Ateliers zijn weer van start.
Er kan nog ingeschreven worden voor: Theater - elke 
maandag van 19 tot 22u - en Modeltekenen - elke 

donderdag van 19 tot 22u - boven het Kultuurkaffee in 
Galery*.

Het inschrijvingsgeld voor studenten en personeel 
bedraagt 500fr - werklozen, externe gewetensbezwaar
den en studenten betalen 1500fr - werkende externen 

2500fr. DOEN!

EL ANGEL EXTERMINADOR 
L. Bunuel 1962, Mexico, z/w, 95’

Op een avond, na de voofstelling in de opera, wordt door de schatrijke 
en voorname Nobile's een grote receptie gegeven. De fine fleur van de 
maatschappij is er vertegenwoordigd. Als echter het moment is geko
men om afscheid te nemen, schijnen zj te aarzelen; ieder van hen heeft 
een andere reden om te blijven en uiteindelijk kamperen zij in het salon. 
Dan begint er een orgie van geestelijke en lichamelijke afbraak.

TENTOONSTELLINGEN 

Memorabilia uit het patrimonium van Willem Elsschot
Tentoonstelling over Willem Elsschot uit het archief en Museum van het 
Vlaams Cultuurleven.
Opening door Johan Anthierens dinsdag 5 november om19u 
in de VUB bibliotheek.

Expo: van 5 november tot 30 november
open van maandag tot vrijdag van 9 tot 21 u en op zaterdag van 10 
tot 16a

Fototentoonstelling Selleslags 

en tekeningen van Bruneau.
Naar aanleiding van deze hommage maakte Bruneau enkele zeef
drukken rond Elsschot die in de Galery' worden getoond, beneden in het 
Kultuurkaffee hangen foto's van Herman Selleslags.
Opening: dinsdag 5 november, expo tot 15 november.
open van maandag tot vrijdag van 12u tot 17u.

LEZINGEN
Maandag 4 nov............. Josse de Pauw met Tsjip
Dinsdag 5 nov...............Sam Bogaerts met Het tankschip
Woensdag 13 nov........Chris Lomme met Het been
Donderdag 14 nov.........Julien Schoenaerts met Het dwaallicht
De lezingen worden telkens ingeleid door Jean Surmont.

FILM
Donderdag 7 nov............Het dwaallicht van Frans Buyens

Aula - 20u - 50fr
THEATER

Dinsdag 12 nov.............. Guido Lauwaert met Lijmen

GaJery' - 20u - gratis
ism : FNAC-Antwerpen,

initatief GAFPA ev.(Generale Antwerpse Firma van Projecten en Artiesten) 

mmv: H.V.C.L.& het Humanistisch Verbond

'El Angel Exterminador' herneemt het thema van de in weelde, fat- 
soenlijkheidsmoraal en fatsoenlijkheidsreligie verstikte bourgeois; keurig 
naar de buitenkant, innerlijk echter vol verrotting. Zoals in tal van andere 
films heeft Bunuel zijn allegorie in raadsels verpakt. Maar er zijn ook 
symbolen waarvan de betekenis direkt duidelijk wordt. In het salon van 
het prachtige herenhuis worden wezens samengebracht die stuk voor 
stuk maatschappelijke waarden voorstellen waarin Bunuel niet gelooft; 
die hij bovendien gevaarlijk acht voor de hele samenleving en die dus te 
allen koste moeten worden uügeroeid met wortel en al, zodat er zelfs 
geen herinnering meer aan overblijft. Onder het mom van fatsoen, 
vaderlandsliefde en vroomheid gaat een schaamteloze en walgelijke 
hypokrisie schuil; zij die het volk moeten leiden, hebben het tot hun 
voetveeg gemaakt. Ze zijn laf, letargisch en dom: gevangenen van 
vooroordelen en onbegrip. Hun moraal is een anti-moraai. Geen wonder 
dat de Engel hen met een vernietigende kracht slaat.

Dinsdag 5 november • 20u - Aula - 50fr

DE KOMMISSARIS 
A. Akoldov, 1966-67, USSR, z/w, 108'

'De Kommissaris’ is een heel menselijke en tedere film, met een 
epische dimensie. Het is een schets van hoe scepticisme en wan
trouwen kunnen omslaan in affektie en solidariteit. Dankzij de 'glasnost1 
kon de film in 1987 uitgebracht worden, twintig jaar na zijn realisatie. 
Hij haalde meteen verschillende prijzen op buiten-landse festivals, 
o.a. de 'Speciale Prijs van de Jury' in Berlijn, en in Brussel de 
'Prijs Filmvondsten'.

‘ Ik wilde een film maken over de menselijke waardigheid, over de 
eeuwige algemeen menselijke waarden, over goedheid, over het ge
weten, de moraal. Om het kort te zeggen: het is een film over de liefde, 
over liefde voor vrouwen, liefde voor kinderen, over liefde voor het 
gezin, de insteling die in onze samenleving onder onze ogen uiteenvalt. 
Het einde van de wereld nadert, maar ik ben ervan overtuigd dat de 
wereld niet zal vergaan aan bommen en raketten of aids. De wereld 
ontwapenen van wapentu ig lukt wel; maar hoe de wereld te ontwapen 
van internationale haat? De wereld trlt van de gedeformeerde inter
nationale betrekkingen, van chauvinisme, nationalisme. Ik voelde 
onze nationale problemen en moelijkheden aan. Nu pas geven we 
toe dat er verschillen zijn tussen de volkeren. De jodenkwestie is in 
Rusland en in de Sovjet-Unie een reëel probleem, net als Nagomo 
Karabach, de Baltische landen, de Krim-tartaren en de tragedie van 
de Armeense en Azerbajdzjaanse botsingen. Ik wilde met 'De Kom
missaris' een interpretatie geven van dit probleem. Ik hou van alle 
mensen die de film bevolken. De Russische vrouw heeft een heel 
kon kreet karakter, maar tegelijkertijd is ze voor mij ook een metafoor 
voor Rusland. En ook de leden van de joodse familie z|n heel 
konkreet, maar vormen voor mij tegelijkertijd een metafoor voor het 
joodse volk.' AleksandrAskoldov, januari 1989, Moskou/Rotterdam.

Dinsdag 12 november - 20u - Aula - 50fr

UUB f l l l - S t a r s
Het Kultuurkaffee bestaat 10 jaar en dat vieren we.
Een surpriseconcert met iedereen die ooit nog op deze kampus rond 
zwierf met part ituren.git aars naren of drumsticks in zijn boekentas in 
plaats van de gebruikelijke 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 • gratis

Krzysztof Scieranski trio en Patricia Beysens

Patricia Beysens werd reeds vorig seizoen aangekondigd maar door 
een brandje in het KK werd dit uitgesteld. Een reden te meer om dit goed 
te maken, zij het dan wel met een totaal ander trio.
Het Krzysztof Scieranski trio komt uit Polen en hijzelf is één van de 
weinige bassisten die het aandurft om solo concerten te geven.
Zijn 'electric space bass music' is een samensmelting van kreativiteit en 
perfekte techniek.
In Polen werkte hij mee aan verschillende platen en zelf heeft hij reeds 
een vijftal LPs opgenomen.
Dit uitstekend trio toerde vorig jaar door België en speelt nu samen met 
Patricia Beysens in het Kultuurkaffee.

Donderdag 14 november - 22u - Kultuurkaffee - gratis

Trio Castellucci-Aerts-Paduart

Bruno Castellucei wordt omschreven als een 
duizendpoot die zich aan alle omstandigheden kan 
aanpassen. Na gespeeld te hebben met Jan 
Akkerman, Jasper Van 't Hoff, Michel Herr, 
Philip Catherine ea .werd hij lid van de vaste be
zetting van Toots Thielemans.
Opmerkelijk was zijn aanwezigheid op de LP met 
Chet Baker en Steve Houben.
Ivan Paduart is de benjam in van het trio, maar heeft 
toch reeds een aardig palmares. Na kursussen in 

Antwerpen en Rotterdam speelde hij samen met het Phil Abraham 
quartet en deed hij een korte toemee door Spanje. Hij vormde zijn eigen 
groep After Touch en nam een CD op die vooral het resultaat is van een 
collectief hoogstaande muzikanten.

Phillippe Aerts bespeelt de basgitaar.

org: ism. Belga-Jazzfestival

Donderdag 7 november - 21 u - Kultuurkaffee - gratis

VOORDRACHT
En Nu Serieus

Lezen voor uit eigen werk: Tom Lanoye, Herman Brusselmans, 
Hugo Mathyssen, J.M. Berckmans, Joost Zwagermans en Kristien 
Hemmerechts.
Gepresenteerd door Marcel Van Thilt.

org : Behoud de Begeerte

Woensdag 6 november - 20u30 - Aula VUB

EXPO

GUIDO LA COMBE

Expo nog tot 30 oktober in Galery' VUB
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DESIDEATA

Go placidly amid the noise & haste, 
& remember what peace there may be 
in silence. As far as possible without 
surrender be on good terms with all 
persons. Speak your truth quietly & 
clearly; and listen to others, even the 
dull & ignorant; they too have their 
story. Avoid loud & agressive persons, 
they are vexations to the spirit. If you 
compare yourself with others, you may 
become vain & bitter; for always there 
will be greater & lesser persons than 
yourself. Especially, do not feign 
affection. Neither be cynical about 
love; for in the face of all aridity & 
disenchantment it is perennial as the 
grass. Take kindly the counsel of the

years, gracefully surrendering the things 
of youth. Nurture strenth af spirit to 
shield you in sudden misfortune But 
don not distress yourself with 
imaginings. Many fears are born of 
fatigue & lonelyness Beyond a 
wholesome discipline, be gentle with 
yourself. You are a child of the universe, 
no less than the trees & the stars; you 
have a right to be here, and whether or 
not it is clear to you, no doubt the 
universe is unfolding as it should. 
Therefore be at peace with God, 
whatever you conceive Him to be, and 
whatever your labors & aspirations, in 
the noisy confusion of life keep peace 
with your soul. With all its sham, 
drudgery & broken dreams, it is still a 
beautiful world. Becarefull. Strive to be

happy.
found in old Saint Paul's church, 

Baltimore; dated 1692

PIN

De Rn is werkelijk hetevenement 
van het jaar. Hij heeft Frankrijk 
overspoek) en verovert nu één voor 
één de andere Europese landen. 
Zelfs ons kleine landje ontkomt er 
niet aan. Bij het begin van het nieuwe 
schooljaar, maakt de Rn furore. 1991 
wordt het jaar van de Pin.

'Gazet van Antwerpen’, 1/10/91.

Studeren voor een beloftevolle toekomst

PENSIOENEN

Open Tribune
Is het socialisme dood?

De wilde euforie over de val van de 
‘Kommunistische’ regimes in Oost- 
Europa en de Soviet-unie en de her
wonnen “vrijheid’ en toekomstperspec
tieven lijkt uitgeraasd te zijn. De alge
mene idee die men ons nu wil opdrin
gen is die van de dood van het 
kommunisme. Het beeld van een 
kommunist dat we krijgen is dat van een 
seniele egocentrische en demente 
misdadiger die enket bevrediging vindt 
in de mishandeling van mensen, naar 
het voorbeeld van extreem-rechts. Dit 
toch wel eenzijdige en niet gefundeerde 
geluid is inderdaad wijdverspreid en 
niet toevallig het hoofdthema van de 
CIA (namelijk Stalin=Hitler).

Maar wat heeft het herstel van het 
kapitalisme nu voor het Oost-blok op
geleverd? De ongekende rijkdom en 
totale vrijheid, zoals beloofd, en waar
mee men de massas gelokt heeft naar 
hetanti-socialistische kamp? Verre van. 
De ontnuchtering volgde snel. Nauwe
lijks werd het oostblok gekoloniseerd of 
de ekonomie werd “aangepakt’ . De in
dustrie wordt opgekocht door de wes
terse, vooral Duitse, holdings en afge
stemd op hun noden en grillen. Gevolg: 
van een werkloosheid van praktisch 
nul, naar één derde van de werk- 
bevolking. Het levensniveau van de 
Oosteuropeanen daalt onophoudelijk. 
Het beeld van de hongersnood dringt 
zich op, en dit door de overwoekering 
van de voedselsector door de zwarte- 
markt. Niet de Russische 
‘kommunisten’ orchestreerden de 
zwarte markt, wel de kapitalistenklasse. 
De KP van de USSR heeft, door dit 
probleem niet te onderkennen slechts 
de revisionistische lijn die sinds 
Kroetsjev heerst, gevolgd. Deze lijn is 
totaal niet in overeenstemming te 
brengen met het marxisme-leninisme. 
Daarnaast zien we in bijna al deze 
landen een angstaanjagende opkomst 
van het nationalisme, het religieus fa
natisme enzelfs van het fascisme. Even 
enkele voorbeelden: een puur nationa
listische oorlog in Joegoslavië, het 
vervagen van de grenzen tussen kerk 
en staat en de opkomst van het anti
semitisme in Polen, fascistische aan
vallen op vreemdelingen in de vroegere 
DDR; het zopas onafhankelijke

Lithouwen rehabiliteert zijn nazi-beulen 
met het ekskuus dat zij niet door recht
banken maar door speciale tribunalen 
werden veroordeeld hetgeen hun pro
ces zogenaamd ongrondwettelijk 
maakt

En toch blijft het Westen met een 
verbazende vindingrijkheid deze hele 
problematiek afschuiven op de nek van 
de kommunisten: de onvrede wordt af
geschilderd als een reaktie op het 
rampzalige kommunistische beleid op 
gebied van ekonomie, industrie en 
landbouw. De nationalistische (zelfs 
fascistische) president Gamsakhurdia 
van Georgië wordt afgeschilderd als 
een ‘konservatieve kommunist" ( let op 
de tegenstelling in de term) net als 
llliescu of Janajev. De putsch van au
gustus laatstleden wordt afgedaan als 
een laatste stuiptrekking van het mar- 
xistisch-leninistische front. Dat dit laat
ste niet het geval is hebben deze 
prutsers zelf aangetoond in hun ver
klaringen en motivaties. De putsch had 
niet als doel het afschaffen van het 
herstel van het kapitalisme, wel was het 
een reaktie op de wilde 
ongekontroleerde manier waarop dit zou 
gebeuren. De werkelijke staatsgreep in 
de USS R werd gepleegd door het groot
kapitaal en zijn vazalen Eltsine en 
Gorbatsjev; deze worden nu immers 
door de nepvertoningen verslaggeving 
rond de putsch, opgehemeld als nooit 
tevoren.

En voor zij die menen dat de pro
blemen in het Oostblok slechts van 
korte duur zijn, als een soort van kin
derziekte van de invoering van de vrije 
markt wel: het einde van de tunnel is in 
het westen ook nog lang niet in zicht, 
wat ook sommige politici mogen bewe
ren; of kan men de uitzichtloze situatie 
van de werkers in het "vrije Westen’ als 
ideaal beschouwen? Kinderarbeid in 
Portugal, Sparde, Italië, Griekenland: 
de Europese lage-loon landen; in de 
industriesteden van Groot-Brittannië ( 
hét *vrije land’ bij uitstek) heersen toe
standen die men uit de krisisjaren ’30 
zou wanen.

En zij die menen dat de vrede nu 
hersteld is door het wegvallen van het 
‘rode gevaar*: Bush toont ons in alle 
walgelijkheid zijn ideaal van vrede: de

Pax Americana, de nieuwe wereldorde 
(eigenlijk Nieuwe wereld - orde) waarbij 
alle derde wereldlanden die zich tegen 
hun uitzuiging verzetten, naar de oertijd 
gebombardeerd worden: Vietnam, Irak, 
Cambodja, Korea, Panama, Granada,... 
(wie volgt?). Is het dan niet absurd dat 
een land met een atoomwapen
programma (inderdaad PROGRAMMA) 
bedreigd wordt met een aanval omdat 
dit land “potentieel gevaarlijk' is, terwijl 
de VS , maar ook Israël, duizend maal 
gevaarlijker zijn en wél atoombommen 
bezitten? Daarenboven wordt de oorlog 
nu op een nieuw front verdergezet: de 
ekonomie, de honger: het embargo. 
Tegen Irak in volle openheid, na zijn nut 
bewezen te hebben in Centraal Amerika. 
Overigens wordt het militair tussen
komen op alle mogelijke manieren ge
wettigd, onder andere in de vorm van 
zogenaamde humanitaire taken die voor 
de westerse legers zijn weggelegd. Met 
alle macht wordt de greep op de Derde 
Wereld verstevigd, vroeger met mario
netten, nu onder de vorm vaneen schijn- 
democratie waar de VS zich naar be
lieven mag inmengen.

Neen, dit imperialisme is niet aan
vaardbaar; noch voor Oost-Europa, 
noch voor de derde wereld. Het socia
lisme is hierop het enige oprechte en 
juiste antwoord. En het kan: In China, 
een Derde Wereld land datop het niveau 
van India zou kunnen staan, slaagt men 
erin om de hele bevolking van 1,1 mil
jard te voeden, gratis onderwijs en ge
neeskunde te verschaffen, efficiënt op 
te treden tegen natuurrampen, en een 
industrie op gang te houden die op een 
niveau draait dat men in geen enkel 
ander ontwikkelingsland kan evenaren. 
Ook Cuba blijft vasthouden aan het 
anti-imperialisme, ondanks de zware 
druk van een embargo opgelegd door 
de VS en de brainwashing door CIA- 
radiozenders, en met recht: in Cuba is 
er geen plaats voor rascisme, iedereen 
heeft gelijke kansen in het overigens 
gratis onderwijs, gelijke rechten op ge
zondheidszorg en werkgelegenheid, 
inspraak in het bestuur van de fabriek,...

De theorieën van Marx en Lenin 
worden er dus dagelijks bevestigd, net 
als in de Soviet-Unie overigens, waar 
nu wel bewezen is welke enorme impact

Je bent jong en je wil wat:
Een volledig pensioen
Sinds 1 januari dit jaar is er een 

nieuwe pensioenregeling in voege Voor 
het verkrijgen van een volledig pensioen 
moet men er een volledige loopbaan 
van respectievelijk 40 en 45 jaar op 
hebben zitten, wanneer men de res
pectievelijke leeftijd van 60 of 65 jaar 
heeft bereikt.

Mensen die hogere studies aan
vangen, studeren vaak pas na hun 20ste 
af en 20 jaar is nu juist de leeftijdsgrens 
vanaf dewelke je moet beginnen werken 
om een volledig pensioen le genieten. 
Als je dan nog wat jaartjes gaat bissen, 
studies volgt, die langer duren (zoals 
geneeskunde bv.) of als je studies uit
lopen, kom je al snel 4 a 5 jaar achter te 
staan.

Sedert 1 januari 1991 kan men elk 
studiejaar na de 20ste verjaardag laten 
regulariseren bij de Rijksdienst voor 
Pensioenen. Als studiejaar tellen de 
jaren die je in daglessen gestudeerd 
hebt, doctoraatsthesisjaren (maximum 
2 jaar) en beroepsstages die tijdens de 
studies doorlopen moeten worden. 
Deze regeling geldt enkel voor mensen, 
die werken onder het stelsel van werk
nemer, t.t.z. je werkt onder contract bij 
een patroon en er wordt een bepaalde 
R.S.Z-bijdrage afgehouden van je loon. 
Werklozen vallen ook binnen dit stelsel. 
Voor vrije beroepen is er een aparte 
regeling.

Hoe gaat dit nu in zijn werk ?
Eerst goed nieuws voor zij die reeds 

afgestudeerd zijn. Zij hebben tot 1995 
de tijd om hun pensioen te regulariseren 
bij de Rijksdienst voor Pensioenerr. Je 
moet hiervoor een aanvraag indienen, 
waarna je een afrekening krijgt. Die
genen die nog moeten afstuderen 
hebben tot vijf jaar na het beëindigen 
van hun studies om hun pensioen in 
regel te brengen. Tijd genoeg dus.

Wat betaal je dan ? De 
werknemersbijdrage (momenteel 7,5%) 
op hetgewaarborgd minimumloon. Voor 
bv. 1991 komt dit neer op een bedrag 
van 34.790 Bfr. per studiejaar. Het 
totaalbedrag (de som per jaar x het

aantal te regulariseren studiejaren) moet 
je dan betalen binnen de 6 maanden na 
de toekenning van je aanvraag, of ge
spreid over 5 jaar. Zo kom je maximum 
10 jaar na het beëindigen van je studies 
volledig in regel te staan. Er moet ook 
bij gezegd dat wat je betaalt fiscaal 
aftrekbaar is.

Voor iemand die tot zijn 23ste stu
deert, betekent dit, met de bedragen 
van 1991, een som van 104.370 Bfr. 
Niet bepaald het bedrag waar iedereen 
zo maar over beschikt wanneer je pas 
afstudeert, nog werk moet vinden, je 
legerdienst moet volbrengen. Als je dan 
nog wil gaan trouwen of samenwonen, 
waarop de geldopslorpende kinderen 
volgen, wordt het nog moeilijker.

Een werkloze kan moeilijk dat bedrag 
gaan opbrengen en men moet al een 
goede baan hebben om over niet al te 
lange termijn over dergelijke bedragen 
te beschikken. Daar komt dan nog bij 
dat hetzelfde getd, over voldoende lange 
termijn en op handige manier belegd in 
spaarrekeningen, vaak een veel groter 
bedrag opbrengt, dan wanneer je het
zelfde geld inzet om je pensioen in regel 
te brengen. En je kan dan natuurlijk ook 
nog overlijden voor je de pensioen
gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Wel 
heeft de overblijvende echtgeno(o)t(e) 
een som van rond de 10.000 fr. meer bij 
het overlevingspensioen, als hij of zij 
daar recht op heeft.

Dit systeem komt er eigenlijk op 
neer dat mensen, die het niet breed 
hebben, op korte termijn het nodige 
geld moeten verdienen om later van 
een volledig pensioen te kunnen ge
nieten. Indienjedaarinnietslaagtener 
is niemand die je geldelijk kan bijsprin- 
gen, ben je dus benadeeld t.o.v. die
genen, die op hun 20ste reeds gaan 
werken. Men kan hierbij de vraag stel
len in hoeverre men geen albreuk doet 
aan de democratisering van het hoger 
onderwijs, daar men toch steeds voor 
een bepaalde onzekerheidstaatomtrent 
je kansen in de toekomst.

R.B.
Meer informatie kan menaltijd beko

men bij VO en op de Sociale Dienst.

het revisionisme heeft op de afbraak 
van een rechtvaardige samenleving. 
Een voortdurend kontakt met de massa 
is essentieel, en het zich verdedigen 
tegen de anti-revolutionaire krachten 
een noodzaak. In een uitermate 
komplexe situatie als deze in de USSR 
in de jaren '20-’50 was het haast niet 
mogelijk om zonder fouten het socia
lisme na te slreven, maar elke onvoor
zichtigheid kan leiden tot het herstel 
van het imperialisme, zoals nu, 70 jaar 
na de revolutie is aangetoond.

Hetsocialisme is dus verre van dood; 
de revoluties in de derde wereld (de 
Filipijnen, Chili, Angola,...) gaan door. 
Nu reeds blijkt de onvrede in het voor
malige oostblok met betogingen van 
honderdduizenden mensen, tegen de 
nieuwe armoede. Het socialisme zal 
vanaf de basis opnieuw moeten opge
bouwd worden, een oprecht socialisme 
steunend op de arbeidersklasse en dat 
geleerd heeft uit de fouten in de USSR; 
en dat zal er komen als wij volharden tot 
de overwinning, de tijd staat immers 
aan onze kant.

MLB
(marxistisch-leninistische bewe-

Bund zur...

GEWON
NEN

De Bund zur Verbreitung 
Unerwünschter Einsichten -zie De Moeial 
2- heeft het proces tegen huisvredebreuk 
gewonnen. De klacht tegen de Bund ging 
uit van de directeur van een school te 
Neureut. De betrokkene was van mening 
dat de bushalte voor zijn school 
'privedomein' is. Aan deze bushalte was 
de Bund pamfletten aan het uitdelen. In 
eerste aanleg werd de organisatie veroor
deeld tot het betalen van een boete van 
1650,- DM. Mede door het protest uit
gaande van Studiekring Vrij Onderzoek, 
het Brussels Studentengenootschap, de 
OudStudentenBond VUB en Vesalius' 
Student Government is deze uitspraak in 
tweede aanleg ongedaan gemaakt.

JVH.
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Deze rubriek is er om alle gefrustreerde eeesten de kans te geven hun gal uit te spuien. Nozems aller tijden, 
verenig u ! Post iullie briefie in de Moeial-brievenbus in de cafetaria ftussen kiosk en kassaJ.

Vakantie????
Juppiejééééééé !!!!!!! Volgens de 

zakagenda die de VUB uitgegeven 
heeft, loopt de wintervakantie van 22/ 
10/-91 tot 5/1 /-92Ü! Ik heb meteen mijn 
vliegtuig al geboekt, want zie dat ze 
eens op hun besluit terugkomen! Leve 
de Vrije Universiteit, want waar anders 
krijg je 2,5 maanden vakantie ???

Tuti Frutti, VUB

GEZOCHT : Handtekeningen- 
generator.

Kontakt opnemen met de redactie.

KONTAKTADVERTENTIE.
Gefrustreerde schacht zoekt ge

frustreerde schachtin om samen ko
nijntje te spelen.

Uw Duifje
(n.v.d.r. : stropers, opgelet... la

den ... richten...)

Iets over schachten
Schachten zijn niet echt dom hoor. 

Maar ze moeten er alleen nog eens 
eventjes over nadenken. Daarna moe
ten ze het nog begrijpen. Om dan te 
beseffen dat ze het waarschijnlijk niet 
goed verstaan hebben. En daar staan 
ze dan...

Anciens hebben ongeveer hetzelfde 
probleem, maar zij lossen dat op door

de schachten vanalles wijs te maken.
een ancien

Lieve schattige lezertjes van 
ons aller parochieblad,

Ik zal jullie een geheim vertellen. 
Eigenlijk is de VUB geen universiteit 
maar een reusachtig komplex van ser
res waar geëxperimenteerd wordt met 
een nieuw soort plant : de studentia 
normalus. De plantjes groeien netjes 
op een rechte rij in goed verwarmde 
ruimten en mocht er al eens eentje 
durven scheef groeien dan wordt het er 
wel uitgewied door de deskundige hand 
van de professoria of ander personalia. 
Die komen ook elke week rond met een 
gietertje water. En leve de chaos!!! Zo 
sprak de vrouw van God.

Andy

Gratis
Na de VUB-zakagenda (vrij te ver

krijgen in de Sociale Seclor) nu ook het 
medische zakwoordenboekje, samen
gesteld door dokter Makreels. Hetisvrij 
te verkrijgen vanaf 1/4/92 op de medi
sche dienst.

Jan met zijn morele problemen

Pummels
Braakballen, etterbuilen, pummels.
Ja, ik heb het over jullie, meeëters!

15 tot 20 minuten moet ik aanschui
ven om een maaltijd geserveerd te krij
gen. 'tGaat niet over die maaltijd, maar 
over de wachtrijen. Eindeloos aan
schuiven, proberen voor te kruipen, du
wen, trekken, pummels die pas merken 
dat ze hun bonnetje vergaten uit hun 
propvolle portefeuille te halen als ze 
aan de soepmadam komen, alles kom 
je er tegen.

Daarom het W. Praliné-voorstel : 
alle 1ste kanners (jong en onervaren) 
worden verplichtaan te schuiven tussen 
11u30en12u15. Daama kunnen ze de 
pot op, ze moeten maar hun plan trek
ken. Dat is tenminste democratie !

W. Praliné

Benen
Tijdens de uitzending van het TV1 - 

programma ‘Het Huis van Wantrouwen' 
van 17/10/91 kwam ik tot het besef dat 
hetgeen ik al zeer lang dacht effectief 
blijkt te kloppen : "Jan Kuijpers heeft 
zeer lelijke benen!"

Houba de Strooper

Teo
Wanneer gaat de Moeial eens be

ginnen met een rubriek ‘horoscoop', 
‘brieven aan Teo’ of andere gelijkaardige 
rubrieken ? Dit zijn rubrieken die ten
minste gelezen worden.

Dom
Spijbelaars,
Twijfelaars, 
had ge wat geblokt 
dan waart ge erdoor geweest 
in september.

S. Tory de spanning drukte op ons
eventjes was er onzekerheid : 
zou het lukken
We gleden weg in de kussens 
het eerste manoeuver was het 

moeilijkst
daama bereikten we grote hoogtes 
zij was een prima instructrice 
mijn eerste vliegles kon dus niet

Een bisser meer stuk.
K. & F. Allus

3 x dansen
‘t Moet maar eens gedaan zijn met 

âl diene schijtmuziek op radio's en fui
ven waar hele groepen kuddedier- 
studenten op staan te dansen (wat zij 
dansen noemen tenminste). Wanneer 
gaan ze nu eens eindelijk leren te 
dansen op en te luisteren naar Mozart, 
Beethoven, Bach, Orff, Vivaldi en andere 
schitterende komponisten.

Esi. Diesie

Mensen,
Spring nooit of nooit uit een raam als 

je niet weet op welke verdieping je zit

St-Vé
Theodore Verhaegen keert zich om 

in zijn graf. Tijdens de oorlog ging de 
St.-Vé-stoet uit in de 
koncentratiekampen op 20 november. 
Nu moet hij wijken voor de voetbal
match België-Duitsland.

Beschaving & Kommerce 
nvdr.: in de concentratiekampen 

werd er wel iéts minder geclasht met 
eieren, bloem en bier.

V.T.BOSK 
Het bestuur van V.T.BOSK deelt

Je riskeert je te verwonden terwijl je net mee dat de Algemene Vergadering van
nog bij mij langs wou.

Pietje d.D.

Mijn eerste keer
Zij kwam mij halen 
ik ging met haar mee

25/10/91 op voorstel van het voorzitter
schap unaniem beslist heeft dat de 
stemgerechtigde leden van V.T.BOSK 
gedoopt zijn en zich -ongeacht ze 
fakultair gedoopt zijn of niet- als dus
danig mogen gedragen.

Het bestuur.

Studiekring Vrij Onderzoek

Verkiezing SoR
Op 24 november mogen we weer gaan 

stemmen voor de nationale regering. En de 
V.U.B, doet natuurlijk beter: die organiseert 
in de week ervoor liefst 3 verkiezingsdagen. 
Studenten kunnen dan hun vertegenwoor
digers in de SoR (Sociale Raad) en de RvB 
(Raad van Beheer), twee beleidsorganen 
van de V.U.B., kiezen. Over die vertegen
woordiging in de Sociale Raad wil ik het 
graag even hebben.

Sinds enkele jaren is er een gevaarlijke 
evolutie aan de gang. De meeste kandidaten 
komen al lang niet meer op omwille van hun 
persoonlijke interesses en ambities, maar 
worden als kandidaat geëvalueerd op het 
aantal stemmen dat zij in hun valiesje 
meebrengen vanuit hun funktie als be
stuurslid (meestal praeses) van een 
fakultaire kring. Zo zij verkozen worden 
dienen zij dan ook de belangen van die

kring. Zo is de SoR verworden tot een soort 
super-praesesconvent, waar de voorzitters 
van de grote kringen vooral hun 
kringaktiviteiten koördineren en de subsidies 
verdelen. Zo wordt uiteindelijk elke kring 
verplicht enkele bekende figuren als kandi- 
daat-plaatsvervangers aan te duiden, i.p.v. 
een gemotiveerd iemand. Zo brengen vele 
studenten in goed vertrouwen hun stem uit 
op iemand die vooral kringbelangen be
hartigt Deze verkozenen zijn ten eerste 
weinig aanwezig op de SoR-vergaderingen 
die niet van belang zijn voor hun kring, en 
oefenen ten tweede geen voldoende kontrde 
uit op de verschillende diensten die onder 
de SoR ressorteren.

Dit terwijl deze studenten in de eerste 
plaats verkozen worden om de algemene 
belangen van alle studenten te verdedigen, 
zoals lage maaltijdprijzen, waken over de

huisvesting, en het maximaliseren van in
spraak bij beleidsopties.

De SoR is geen beleidsmachine meer, 
maar een consumptiemachine, en de 
studentenvertegenwoordigers spelen met 
de verworven inspraakrechten van de 
studentengemeenschap.

Daarom deze vraag aan de kandidaten 
voor ̂ t  •'92: zijn jullie van plan de studenten 
te vertegenwoordigen i.p.v. de kringen, en 
zullen jullie het toevertrouwde mandaat ten 
volle waarnemen, d.w.z. aktief meewerken 
aan vergaderingen en kommissies, of is je 
enige ambitie om stemmachin e te spelen en 
je Curriculum Vitae aan te vullen?

Wij willen alvast met iedereen samen 
werken om de studenteninspraak op de 
V.U.B, aan te wenden en uit te breiden.

Staf Isebaert voor Studiekring Vrij 
Onderzoek

Voor de student met de Klak

De BSG-SHOP
Elke student op de VUB zal ondertussen de BSG-feestzaal al wel weten te 

liggen, maar het BSG-lokaal waar tevens de shop gevestigd is... dat is een ander 
paar mouwen. Het is nochtans niet zo moeilijk: men gaat naar het Kultuur-kafé 
en in plaats van binnen te gaan, gaat men dat gebouwtje binnen dat er tegen 
staat. Daar in de gang, helemaal links bevind zich het beruchte BSG-lokaal, 
shop.

Men kan daar nog steeds tegen zeer demokratische prijzen de oh zo nodige 
studentikoze artikkels kopen. We hopen je er een van deze dagen eens tegen 
te komen.

Het bestuur

Klakken:
Sterren (goud en zilver):
Boulons (Goud en zilver): 
Fakiiteitstekens:
VUB-pins (in de kleuren van je fakulteit) 
Stikkers:

Geuzepenningen

PRUSUJST

800 Fr 
25 Fr 
25 Fr

Varierend per fakulteit 
100 Fr

tussen de 20 en de 50 Fr 

350 Fr

Nieuws uit Jette

European Médical 
Student Association
EMSA organiseert dit jaar hun eerste Euro Party. Deze zal doorgaan op 

dinsdag 5 november in BSG Jette vanaf 21.00 u (20 u G.M.T)
De inkom bedraagt voor iedereen 3 ECU, behalve voor GKers die betalen 2 

ECU. Mensen die een kaart in voorverkoop willen betalen ook maar 2 ECU.

EMSA information at:

P. Vandenbergh 
P. Potvtieghe: 02/479.0&99 
P.Joos: 015/51.37.19 
G. Van Bertaer: 02/478.12.33 
GK: 02/478.12.00

V.O. Film

HIDDEN AGENDA

☆

Paul is een Amerikaanse toerist op 
vakantie in Noord Ierland, 's Nachts 
beluistert Paul een bandje, belt iemand, 
laat zijn vriendin Ingrid rusten en ver
trekt naar een afgesproken plaats. Maar 
Paul en zijn chauffeur lopen in een 
hinderlaag. Omdat Paul de Ameri
kaanse nationaliteit heeft wordt een on
derzoek geopend. Officiële rapporten 
bestempelen Paul als een IRA-Kd Zijn 
vriendin (een journaliste) denkt daar 
anders over. Zij begeeft zich in de le

vensgevaarlijke wereld van spionage, 
moord en intriges. Hidden Agenda is de 
niets verhullende verfilming van een 
moord die leidde tot de onthulling van 
een misterieus Brits regerings- 
schandaal. het biedt, zonder een stand
punt pro of contra het IRA in te nemen, 
een onthutsende kijk in de praktijken 
van de politie in de Noord Ierse provin
cie.

J.V.H
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Intern Kuituur
VUB with GREENPEACE OK 

VUB without GREENPEACE KO
Bij de vele studentenkringen die de 

VUB rijk is heeft zich vorig akadamie- 
jaar de jonge spruit "Greenpeace Stu
dentenkring VUB" gevoegd. Het is ech
ter niet onze bedoeling om, zoals vele 
kringen, folkloristische en/of animatie- 
ve aktiviteiten te houden. De doelstel
lingen van Greenpeace Studentenkring 
VUB zijn:

•Het organiseren van konfèrenties, 
debatten en kolloquia rond thema’s, die 
verband houden met de (inter-)nationaal 
gevoerde Greenpeacekampagnes.

•Het plaatsen van info- en goede- 
renstands op de kampus.

•Het werven van leden voor Green
peace Belgium vzw, gekoppeld aan le- 
denverwerving voor de studentenkring.

•Gelden inzamelen ten voordele van 
Greenpeace Belgium, door het organi
seren van benefietakties.

•Op vraag van een kampagneleider 
kan de studentenkring het kampagne- 
werk van Greenpeace plaatselijk steu-

Recyclage
Vorig akademiejaar heeft een “12- 

koppig* bestuur achter de schermen 
van de VUB een groots papierrecycla- 
ge-projekt klaar gestoomd. We hopen 
dan ook dat dit in de loop van het 
nieuwe akademiejaar op volle toeren 
zal draaien. Nu reeds start er een 
proefprojekt in de gebouwen F en G. 
Achter de middenrotule van F en G 
staat buiten een geschilderede “Green- 
peace-kontainer', waarin alle studen
ten en de verschillende diensten hun 
oud papier kunnen deponeren. (Enkel 
papier A.U.B.Ü!) De verdere verwer
king gebeurtdoorGreenpeace-VUB met 
dehulpvande technische dienst (waar
voor dank).

Waarom nu recykleren ?
Zoals iedereen wel weet, wordt pa

pier uit bomen gefabriceerd. Door te 
recykleren kan men meer bomen laten 
staan. Bovendien draagt het bij tot een 
schoner milieu, want oud papier dat

wordt weggegooid, wordt verbrand.

Is recykleren wel milieuvriende
lijk?

Er bestaan verschillende manieren 
om papier te recykleren, waarbij ook 
minder milieuvriendelijke. Maar 
Greenpeace-VUB zorgt ervoor dat dit 
papier met water en zand zal worden 
verwerkt.

Car-pooling
Een volgend projekt dat we dit jaar 

wensen op te starten is een VUB-car- 
pooling. Aan de valvas van de dienst 
huisvesting zal een “uitwisselingsblad" 
hangen. Verder houdt Greenpeace 
Studentenkring VUB zich bezig met het 
organiseren van enkele debatten en 
dokumentaires. Tevens bestaat er een 
nauwe samenwerking met Greenpeace 
Belgium, door het aktief steunen van 
hun projekten. Eén van de moeilijkste 
opdrachten van Greenpeace-VUB, is

het bewust maken van alle VUB-ers, 
dat milieubewust handelen wel degelijk 
zijn voordelen kent. Daarom sporen we 
ook mensen aan om zich bij het Green- 
peace-bestuur aan te sluiten. We kun
nen alle hulp gebruiken. Geïnteres
seerden kunnen altijd een briefje met 
adres en/of telefoon achterlaten op het 
BSG-lokaal tav. Greenpeace studen
tenkring VUB. wij vergaderen elke 
dinsdag in het lokaal 5F203 om 13 uur.

Om onze doelstellingen te verwe
zenlijken hebben we tevens een finan
ciële ‘ruggegraat’ nodig. Je voelt het al 
aankomen : hiervoor rekenen we op 
jullie. Diegenen die zich niet aktief 
kunnen inzetten binnen ons bestuur 
kunnen ons dus helpen door het kopen 
van een lidkaart. Je kan voor slechts 50 
fr. lid worden.

JE HOORT NOG VAN ONS!
Voor Greenpeace studentenkring 

VUB,
Joeri V.M., Jan D.L.

Festival Beige de la Chanson
Het is nu alweer 17 jaar geleden dat 

enkele maffe studenten van de Cercle 
Polytechnique van de ULB het geniale 
idee hadden om een zangfestival te
otgarusaien

In het begin bleef deze ‘mega-cantus ' 
beperkt tot een onderonsje tussen de 
verschillende kringen aan de ULB, maar 
mettertijd is het Festival uitgegroeid tot 
een twee dagen durend feest.

Estudiantine
De deelnemers komen tegenwoor

dig uit alle windstreken van ons o zo 
geliefde landje en hierbij vergeten we 
natuurlijk zeker niet de kringen van de 
VUB, zoals PK en BSG (ter informatie

1ste Vrijzinnig Zangfeest

Gaudeamus !
Na vijf edities van het VUB-zang- 

feest achten wij de tijd rijp om dit stu
dentikoos gebeuren een face-lift te ge
ven. De vernieuwde en uitgebreide 
versie anno 1991 moet een ruimere 
weerklank vinden en de hele vrijzinnige 
wereld aanspreken.

Op donderdag 12 december (deuren 
19u30) zal aldus in de Aula Q het 1 ste 
Vrijzinnige Zangfeest van Vlaanderen 
doorgaan. Naast het traditionele ge
zang en de optredens van de Chorale 
van de ULB, de Gentse Studentenfan- 
fare, Katastroof en Jan De Smet en 
Stoy Stoffelen zal dit jaar ook een kom- 
petitie-element, bestaande uit een 
zangwedstrijd, ingebouwd worden.

Deze wedstrijd staat open voor alle 
groeperingen, zowel kringen als gele- 
genheidsgroepen, zowel VUB- als niet- 
VUB-kringen. De deelnemers meoten 
een Nederlandstalig lied naar voor 
brengen (een originele tekst op een 
originele of een bestaande melodie) dat

aansluit bij onze folkloristische-vrijzin- 
nige traditie in de ruime betekenis.

Een preselektie-jury, bestaande uit 
vertegenwoordigers van BSG, FA en 
OSB, zal de inzendingen beoordelen. 
De 5 beste liederen zullen op hetzang- 
feest ten gehore gebracht worden, 
waarna de jury (anciens van verschil
lende kringen en diverse personalitei
ten) de avond zelf de prijzen zal uitrei
ken.

Geïnteresseerden kunnen hun 
composities indienen op het BSG-k>- 
kaal waar ook verder inlichtingen kun
nen bekomen worden.

Wij hopen ten stelligste dat alle krin
gen en de (oud-)studenten in het alge
meen hun medewerking zullen verle
nen om ons aller zangfeest te laten 
uitgroeien tot een succesvolle traditie 
binnen de vrijzinnige wereld.

Gaudeamus!
Namens BSG en FA, 

Sem Moerman.

van de onnozele schacht, het BSG heeft 
vorig jaar zelfs de eerste prijs in de 
wacht gesleept !).

Ook dit jaar heeft de Cercle Poly
technique het natuurlijk weer groots 
opgevat. We vliegen er meteen in op 
donderdagmiddag 7 november meteen 
kroegentocht in het oude stadscentrum 
van Brussel. Met behulp van subtiele 
raadsels en onoplosbare enigma’s pro
beert iedere ̂ loeg zo vlug mogelijk het 
volgende café te bereiken. Eens aan
gekomen wordt de chrono stopgezet en 
zoals het hoort bij iedere ‘rallye-café’ 
die zijn naam waard is, worden er me
nige pintjes gedronken.

‘s Avonds feesten we natuurlijk ver
der en wordt iedereen verwacht in Salie 
Jefke, de grandioze TD-zaal van de 
ULB. Over deze zaal circuleren veel 
verhalen, het éne al wat sappiger dan 
het andere, maar de meeste ervan zijn 
wel op warë feiten gebaseerd.

Vrijdagochtend slaapt iedere res- 
pektabele student uit tot rond de mid
dag, om daarna des te beter met volle 
moed (en een houten kop) aan de 
sportieve middag deel te nemen.

Dit jaar heeft de CP drie aktiviteiten 
voorzien : een parcours voor mountain
bikes, een kunstmatige klimmuur (9m 
hoog) en een (bloederige) wedstrijd rol- 
lerhockey. Dit alles speelt zich af op de 
campus van de Solbosch.

We vergeten natuurlijk niet dat al 
deze inspanningen veel energie vergen 
van onze dappere studenten; in pitta’s, 
frieten en last but not least verschil-

lende biersoorten zal in grote hoeveel
heden voorzien worden.

Na al deze inspanningen is onze 
student nog niet aan het einde van zijn 
‘marteling’. Vrijdagavond 8 november, 
20u00, Auditorium P.E. Janson op de 
ULB. De spanning is in de lucht te 
voelen, achter de schermen repeteert 
iedere ploeg nog vlug één.keer zijn 
‘chanson’, speciaal geschreven voor 
de gelegenheid. Eindelijk is het zover.

Overdonderd door het gekeel van 
de 3000 studenten in het publiek, door 
de belichting van Pink-Floyd-klasse 
(golden-scans, gobos, svobodas, PAR 
64’s en meer exotisch spul) probeert 
iedere groep toch nog om zijn ‘chanson’ 
zo goed mogelijk te presenteren, want 
de eer van de kring staat op het spel.

Hierbij worden ze een beetje gehol
pen : een professionele jury, 6000 W 
aan geluidsinstallatie, de aanmoedigin
gen van hun supporters en meerdere 
pintjes om de keel te smeren.

Dit jaar heeft de CP 100 vaten bier 
voorzien voor de vrijdagavond alleen. 
De laatste vijf worden trouwens gratis 
aangeboden. Schachten, studenten, 
comité-leden, kom dus allen langs om 
aan dat 96ste vat te geraken en om voor 
de ploegen van de VUB te supporteren.

Als je er meer over wil weten, vraag 
dan maar inlichtingen aan eender welke 
student met 2 of meer sterren op zijn 
klak. Of bel gewoon naar de Cercle 
Polytechique (02/650.28.55). Wij spre
ken ook Nederlands.

Tot binnenkort, en vergeet vooral 
niet in uniform te komen (klak, codex, 

•••)
Georges Tijbosch, verantwoorde

lijk Festival, Cercle Polytechnique.
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