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Vraag het nu reeds aan Sinterklaas!!!
Dossier: Ueilteheid zonder grenzen

En zo heb je nu reeds het vierde nummer 
van deze jaargang in handen! Je zal wel 
gemerkt hebben dat we er dit jaar echt werk 
van maken, maar ja, hoe kan het ook anders, 
de redaktie is dit jaar fel aangegroeid met 
mensen die bruisen van energie en 
enthousiasme. Na toch een mooie start 
hebben we besloten om de Moeial nog verder 
uit te bouwen, zoals het een volwaardige 
studentenkrant past. Dat dit ons geld kost (en 
véél) hoeven we je waarschijnlijk niet te

vertellen. Vaste kosten (drukker, e.d.) worden 
betaald met de subsidies die wij van de 
Sociale Sector Studenten ontvangen. Maar 
natuurlijk komt er meer bij kijken: aankoop en 
onderhoudskosten van materiaal, 
verplaatsingskosten, enz. Deze kosten 
worden gedragen door de verkoop van 
abonnementen. Daarom bieden wij ook jou 
de kans aan een abonnement te nemen op 
De Moeial. Jij hebt de zekerheid tweewekelijks 
De Moeial te ontvangen zonder dat je in de rij

moet staan in de cafetaria, met dan nog de 
kans dat het laatste exemplaar net onze 
handen uit is als je aan de beurt bent. Voor 
ons is het een hele steun. Als student kan je 
kiezentussen een gewoon abonnement, 150,- 
fr., of een steunabonnement, 500,-fr. Gewoon 
even een briefje met je naam en adres in 
onze bus gooien, en wij zorgen voor de rest. 
Doen dus!

Isabelle.

Discussietafel Francisco Ferrer
Het Studiecentrum Francisco Ferrer 

organiseert eke 1 ste en 3e woensdag van de 
maand eeb discussietafel in het lokaal 5 F 
207 vanaf 12 uur. De bedoeling van een 
dergeijk initiatief is het stimuleren van de 
dialoog tussen studenten die wel een 
uitgesproken mening hebben over tal van 
zaken, maar daar maar weinig mee naar 
buiten komen. Het opzet is dus van een 
bepaald aantal studenten ertoe te brengen 
hun ideeèn te uiten, maar vooral om hen 
ertoe te brengen andere opinies te 
aanvaarden.

Dat het hier uitsluitend studenten betrelt 
die «vet een open geest naar deze 
gesprekstalel komen, moet wet duidelijk zijn.

Het gaal er hem niet om elkaar zoveel mogelijk 
uit te schelden. Het is ook niet de bedoeling 
om zeer extreme en al te politiek getinte 
meningen te uiten, wat alleen tot grote 
scheldpartijen leidt. Het gaat er hem om een 
dialoog tot stand te brengen op de kampus.

Op deze tweewekelijkse diskussietafels 
zal ook de mogelijkheid geboden worden aan 
bepaalde sprekers om over zeer konkrete 
onderwerpen een uiteenzetting te houden. 
Deze’mini-redevoeringen" zullen echter enkel 
sporadisch worden ingelast, en hebben als 
opzet de belangstellenden nader in te lichten 
over de in houd van wat voor het 
Studiecentrum centraal staat, het Vrij 
Onderzoek.

Naast de gewone discussies en de korte 
redevoeringen staat de discussietafel 
natuurlijk open voor eender wek initiatief, dat 
de dialoog en vanzelfsprekend ook de 
kritische geest onder studenten zou kunnen 
stimuleren.

Op die manier hoopt het Studiecentrum 
Francisco Ferrer een forum te openen dat op 
lange termijn de enige garantie biedt om aan 
de Vrije Universiteit vrij te kunnen blijven 
denken.

Op het programma van woensdag, 20 
november, staat vanzelfsprekend ST-Vé met 
video, uiteenzettingen en een leuke babbel 
over de Verhaegerv-viering en de Knk met 
het Vrij Onderzoek.

Frank Vereeken

Dit jaar zijn er twee kandidaten die 
opkomen voor de SoR verkiezingen. 
Opvallend is hun radikaal programma dat de 
link legt tussen het beleid in de VUB-organen 
met de nationale politiek. Een programma 
met, je moet ze het nageven, een bredere 
visie.

DM: Hoe zijn jullie op het idee gekomen 
om op te komen voor de SoR-verkiezingen?

MLB: De belangrijkste reden is om linkse 
studenten in dat orgaan te krijgen en die 
effektief de belangen van de studenten 
verdedigen, niet zoals SvSdieenkel beweren 
dat te doen. Verleden jaar zijn er enkele 
zaken in de SoR gebeurd, zoals de verhoging 
van de prijzen in het cafetaria, wat wij totaal 
verkeerd vinden. Ook proberen wij een globale 
visie over onderwijs naar voren te brengen, 
en die in de SoR ook in praktijk te brengen.

DM: En wat is die visie dan?
MLB: Wij zijn van mening dat de mensen 

die nu in de SoR zetelen teveel kijken naar de 
budgettaire beperkingen. Wij denken dat er 
genoeg geld is in Belgié om een degelijk 
onderwijs uit te bouwen, zelfs genoeg voor 
gratis onderwijs

DM: Jullie propageren hier direkt een 
visie over Belgié. Ga je ook in de SoR zeggen: 
'Je ;moet geld gaan zoeken in Belgié?

MLB: Dat is een deel van die visie. Wij 
vinden dat het budget dat naar de SoR gaat 
moet vergroten en ook dat het bedrag dat de 
universiteit ontvangt moet verhoogd worden.

Neem Coens als voorbeeld. Hij bespaart 
op onderwas omdat hij ervan uitgaat dat er 
geen geld is. Wij daarentegen zeggen dat er 
wel degelijk gekJ is. De afcetalingen van de

MLB dingt mee.
staatsschuld bedragen ong. 40% van de 
begroting. Dat bedrag gaat gewoon naar de 
banken. De prijzen in het cafetaria werden 
verhoogd uitgaande van de redenering dat 
aangezien de kosten verhoogd waren en het 
budget hetzelfde, de studenten maar meer 
moesten betalen. Dezelfde redenering gaat 
op voor de buitenlandse studenten. Men zei: 
er zijn teveel niet subsidieeibare studenten, 
dus moet men hun aantal verminderen. Ze 
volgen dezelfde redenering als Coens. En 
dan schrijven ze op hun blaadje dat ze 
studenten voor studenten zijn. Aangezien ze 
enkel werken met het geld dat ze hebben 
doen ze mee aan het besparingsbeleid.

DM: Ais jullie worden, waar ga je dan voor 
strijden?

MLB: Wij streven eigenlijk naar gratis 
onderwijs. Dat betekent allereerst een lagere 
kotenprqs, vooral wat betreft de privekoten 
slorpen een groot deel van het 
studentenbudget op. Ook belangrijk is het 
antkacisme. Wij vinden dat elke student 
gelijke middelen moet knjgen om te studeren. 
Waar hij vandaan komt of hoeveel hij kost 
speelt geen rol.

Hoeveel wij hiervan kunnen 
verwezenlijken weten we niet. Het is niet 
omdat we in de SoR zitten en zeggen'er moet 
meer geld zqn' dat dat geld er dan automatisch 
ook zal komen.

De SoR kan bijvoorbeeld wel naar buiten 
brengen dat ze niet meer geld willen uitgeven 
en de studenten daarrond trachten te 
mobiliseren.

Er moet dus geld komen vandaar waar 
het zit, er zjn massa’s ge;d in Belgié, maar 
het zit in verkeerd handen.

naar school
De verantwoor

delijken voor de 
wegsignalisatie van 
Etterbeek hebben 
eindelijk eens de wijze 
beslissing genomen om 
signalisatietekens te 
plaatsen rond de 
Campus om de 
automobilisten te 
waarschuwen dat er 
voetgangers de weg 
oversteken. Het gebeurt 
namelijk regelmatig dat

deze zwakke weggebruikers overreden 
worden op de Triomftaan Ier hoogte van de 
Shamrock. Vorig jaar werden er een paar 
prikacties georganiseerd toen er iemand 
overleden was ten gevolge van een aanrijding. 
Er werd toen een aanvraag ingediend om 
verkeerslichten of knipperichten te plaatsen 
Dit voorstel werd afgekeurd daar ze 
suplementaire verkeersopstoppingen tot

gevolg zouden hebben.
We veronderstellen dat de wegsignalisatie 

(alle dagen non-stop te bezichtigen op de 
Pleinlaan en de Triomflaan) een antwoord is 
op deze aanvragen. Of deze kinderfijke 
tekeningen op het wegdek wel voldoende 
doeltreffend zijn, weten we niet. Jullie zullen 
het allemaal zelf moeten uitproberen! 
Sjamayeeü!

fUn.

DM: Ik kan jullie moelijk vragen wat jullie 
reeds verwezenlijkt hebben.

MLB (protesterend): Maar wij hebben wel 
reeds dingen verwezenijkt! Ondanks het feit 
dat we niet in de SoR gezeten hebben.

We proberen voortdurend de studenten te 
mobiliseren tegen racisme, we proberen ze 
voortdurend te mobiliseren om veel geld te 
eisen, voor het onderwijs, voor de 
gezondheidszorg. De aktie SOS Irak was niet 
bepaald een kleine aktie. Alle studenten die 
op kot zaten hebben die meegemaakt. We 
doen ook mee met 11.11.11. Daarmee hebben 
we natuurü jk de economische problemen van 
de studenten niet opgelost.

DM: Verlagen jullie de maaltijdprijzen voor 
de studenten?

Als we dat kunnen, ja. We willen dat de 
studenten na hun middebaar onderwijs niet 
meerafhankelijkzijn van hun ouders. Bijgevolg 
moeten al hun onkosten vergoed worden. 
Koten, voeding, kleding moeten allemaal gratis 
zijn, want dat is gratis onderwijs. Dus zeker 
200.000,- per student per jaar, a rato van 
100.000 studenten in het hoger onderwijs is 
dat 20 miljard frank.. 20 miljard, dat is niets in 
vergelijking met de 650 miljard die ze gewoon 
dumpen! Belgié is een der rijkste landen ter 
wereld, en ze zijn niet eens in staat gratis 
onderwijzen gezondheidszorg te 
verwezenlijken. Ons kapitalistisch systeem 
kiest er bewust voor om niet aan alle mensen 
degelijk onderwijs te geven, doch enkel aan 
een elite, die dan wordt ingezet om de 
maatschappij zo goed mogelijk draaiende te 
houden.

DM: Welk programmapunt zal bij de 
studenten het meest in het oog springen?

Belangrijk bericht!!!
Uitzonderlijk zal nog tot 30 

november 1991 een studie
toelage van de Vlaamse 
gemeenschap kunnen aan
gevraagd worden.

Aanvraagformul ieren 
kunnen bij het Onthaal van de 
Sociale Sector Studenten - 
gebouw Y bekomen worden.

Een Robert DE BREYNE- 
BEURS kan nog tot 1 
DECEMBER 1991 op de Sociale 
Dienst Studenten ingediend 
worden.

SOCIALE DIENST STUDENTEN 

tel. 02/6412312-2315-2309

Twijfel aan geneesheer
In deze Moeial wordt het dossier 

"Twijfel aan geneesheer“ voorlopig 
afgestoten meteen rechtop antwoord 
van dokter Moreels, een interview 
met de direkteur generaal, een van

MLB: De twee voornaamste punten zijn 
het gratis onderwijs en de democratisering 
van datzelfde onderwijs. Als iedereen betaald 
wordt om te gaan studeren, kan iedereen 
mee studeren die dat wenst. Het speelt dan 
geen rol of dat de zoon van een arbeider is, 
of een buitenlander. Wij stellen ook dal het 
onderwijs niet enkel moet dienen om een 
aantal “theoriesten' te kweken die later in 
hun bedrijf moeten zorgen dat hun baas 
zoveel mogelijk winst maakt. Wij vinden dat 
het onderwijs meer op de praktijkmoet gericht 
zijn.

DM: Dat komt neer op een Vlaamse 
Technische Hogeschool.

MLB: Neeeeeen! Wij denken dat zoiets 
op hoog niveau kan gebeuren. Het is niet de

lees verder op pagina 8

de schriftelijke klachten en enkele 
reakties. Indien je nog opmerkingen 
hebt, kan je die nog steeds 
binnenbrengen op de redaktie.
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Open Tribune ____________________
Geweid en agressie Het fundamenteel denken

Gelukkig kwamen mijn vriendinnen terug 
en had een groep studenten die voor ons 
liep ( en ook onderhanden genomen 
waren ) alarm geslagen in de 
studentencafé's. een meute studenten 
kwam aangetormd, waardoor de 
opposanten op de vlucht sloegen, politie, 
rijkswacht en 100 werden gealarmeerd
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VERHAEGENHERDENKING

QA VA ZAIRE!
medaHtes zijn te koop in het BSG- 
lokaal voor 250,- Bfr.

Traditiegetrouw gaatook dit jaar de in 
Brussel beruchte Verhaegenstoet uit op 
... 22 november. Deze op het eerste 
gezicht eigenaardige datum, die na een 
grondige beschowing nog vreemder 
gaat lijken, is het gevolg van het 
manifestatieverbod dat de Brusselse 
burgemeester uitvaardigde voor 20 
november omwille van de risikomatch 
België-Duitsland.

St. Vé staat dit jaar in het teken van de 
Belgisch-Zaïrese verhouding en de 
demokratie in dit Afrikaanse land. 
Vandaar de slogan 'Ca va Zaïre' die op 
menige studentenklak prijkt. Deze

Eerste Vrijzinnig Zangfeest van 
Vlaanderen

Rustig en onopvallend kwam ik vorige 
week, vergezeld van twee vriendinnen, 
+- 23 u, terug van een doop in de Pk zaal 
(alcoholgehalte in het bloed: quasi nihil 
). Op de Gen. Jacqueslaan kwamen 3 
personen op ons af. Vanop een afstand 
merkten we dat ze ons duidelijhk 
viseerden en zich verspreidden om ons 
de doorgang te beletten. We bleven 
rustig, weken uit en trachtten zo 
onopvallend mogelijk deze briesende 
mannen te ontwijken, tevergeefs! We 
zetten het op een lopen, maar aangezien 
ik mankte door een klein voetletsel 
hadden ze me snel te pakken. Door drie 
razende wilden, met zeer kort gesneden 
haar, legerboots en jeansbroek word ik 
als meisje zomaar grondig 
ineengestampt! Plots voegen zich uit het 
niets twee gelijkuitzienden zich bij de 
agressors en beginnen een 
medestudente ( die samen met twee 
andere studenten op +- 20 meter achter 
ons liep) te bewerken met al wat voor het 
grijpen ligt en slaan haar tenslotte een 
diepe bloedende wonde in haar 
achterhoofd met een grote scherpe steen!

Reactie SVS
Hierbij zou ik willen reageren op het 

artikel van 15 oktober onder de titel 
'Hebben de SoR-studenlen nog zin T. 
De auteur van het artikel, Luc Verhelst, 
wist ons te melden dat bij de sociale 
raden van juN en oktober problemen 
waren met de aanwezigheden van de 
studenten in de SoR. In ju i daagden niet 
genoeg studenten op om rechtsgeldig 
beslissingen te kunnen nemen en in 
oktober waren er juist genoeg studenten 
aanwezig. De door LV. genoemde 
feiten wens ik absoluut niette ontkennen, 
doch ik had van L.V. toch een minimum 
aan journalistieke eerlijkheid verwacht. 
Zo had hij de redenen kunnen vermelden 
van dit absenteïsme . Immers in juli 
waren er gelijktijdig met de Sociale Raad 
een aantal proclamaties, zodat een 
aantal personen niet aanwezig konden 
zijn. Wat betreft de SoR van oktober 
dient opgemerkt te worden dat de 
vergadering werd verschoven, waardoor 
een aantal studenten zich absoluut niet 
meer vrij konden maken, wegens andere 
afspraken. Tevens hebben twee 
effectieve leden wegens studieredenen 
(ERASMUS) ontslag genomen.

Namens SvS
Jean Marie de Meester 

JaMaar J»Ma!
Jean Marie De Meester, SvS- 

kandidaat en (door zichzelf) 
gedoodverfde voorzitter van de SoR heeft 
een mening. Meer precies over de 
subsidies van De Moeial.

De betrokkene sprak de terechte hoop 
uit dat de Moeial zich iets neutraler zou 
opstellen tijdens de verkiezingen, door 
alle kandidaten (lijsten) evenveel 
aandacht te gunnen. Evenwel voegde hij 
eraan toe dat indien dit niet het geval zou 
zijn de SoR (lees SvS), haar conclusies 
zou trekken wat de subsidietoekenning 
van De Moeial betreft. Met andere 
woorden: ‘De Moeial moet in dat geval 
niet afkomen om subskSeverhoging te

Commilitones,

Zoals reeds gemeld organiseert het 
BSG op donderdag 12 december 1991 
om 20 h (deuren 19:30) in de aula q het 
Eerste Vrijzinnig Zangfeest van 
Vlaanderen. Op het programma staat 
ook een zangwedstrijd tussen de 
veschillende kringen. Deelnemers 
moeten hun liedje vereeuwigd op 
muziekcassetteen vergezeld van de tekst 
van hun hersenspinsel en de naam van 
de groep indienen op het BSG-lokaal of 
bij ondergetekende voor 22 november 
a.s.. Verscheidene belangrijke facultaire 
en regionale kringen hebben reeds een 
muzikaal werkstukje geproduceerd. Het 
spreekt vanzelf dat elke andere kring die 
zichzelf respecteerd niet achter kan

vragen.' Toen hierop gerepliceerd werd 
dat dit chantage was gaf hij dit grif toe. Zo 
wordt het spel nu eenmaal gespeeld niet 
waar Ja Ma?

maar de agressievelingen zijn niet 
teruggevonden. Nadien: klacht 
ingediend, persoonsbeschrijving 
opgegeven, vriendin in het ziekenhuis, 
ik:kneuzingen en bloeduitstorting, deze 
geneeskundig laten vaststellen en een 
p.v; laten opmaken, maar... hier staan 
we nuü! Neen, we zijn geen kleurlingen, 
extremisten of provocerende 
machtswellustelingen, NEEN! 
Doodgewone studenten die om student 
te zijn gewond en afgeranseld zijn!

Ik schrijf deze brief niet om enig 
medelijden op te wekken, maar om 
studenten en besturen te verwittigen en 
voorzorgen te laten nemen! Ook met het 
oog op de naderende verkiezingen. Om 
Belgische medeburgers met stemplicht 
in te laten zien dat ze sloganeske, 
dogmatische uitspraken en 
programmma's van eender welke 
extreme partij moeten doorprikken of er 
tenminste eens eerst diep over 
nadenken. Voortaan zal ik niet angstiger 
over straat lopen, maar wel teleurgesteld!

H.V.G.

Zoals ieder jaar brengen een 
aantal twijfelachtige organisaties een 
piratenmedaille uit. Dit jaar doet ook 
het BSG zelf mee aan deze lukratieve 
gewoonte door zelf met een 
alternatieve medaille voor de dag te 
komen. De slogan 'L'oignon fait la 
farce' neemt de wijze waarop in dit 
landje politiek bedreven wordt op de 
korrel.

Als we maar leute maken. (En 
niet klashen, want dat is verboden!)

K.L.

blijven, op straffe van het niet mogen 
beklimmen van het podium op 12 
december (en daarbijhorend 
prestigeverlies!) Bovendien vallen 
er fantastische prijzen te winnen : 
eremetaal en uiteraard de 
onvermijdelijke vaten b*er. Dus, heren 
senioren, laat demuzikale talenten 
uwer kring de vrije loop!

Sem Moerman.

P .S.: Noteer ook nog dat er op 
dinsdag 19 november ‘s middags in 
het restaurant (BSG-stand) een 
spectaculaire voorverkoopactie 
gebeurt: kaarten voor het zangfeest 
aan de studentenprijs van 150 BF 
(normaal 200 WK/250 kassa).

Wij stellen ons de vraag of 
sommige personen niet verblind 
beginnen te raken door hun 
vanzelfsprekende machtspositie...

400 v.c. PLATO. De wereld leerde 
het Platonische idealisme kennen. 
Esthetica was een a prio ri, het 
ideologische idee van de theorie werd 
voor het eerst echt aangevoeld. 
Wegens de op dat moment geringe 
bagage bracht dit echter op exact 
wetenschappelijk vlak niet veel objectieve 
resultaten te weeg. Dit ontbreken van 
directe resultaten heeft dan wel als gevolg 
gehad dat door het gros der 
natuurkundigen Plato als een zeer 
negatieve invloed voor de 
natuurwetenschap beschouwd wordt. Er 
blijkt echter dat de meeste grote 
fundamentele realisaties in de 
natuurkunde voortgekomen zijn uit 
breinen met Platonische ideologieën. 
Hoe had anders de Galileaanse, de 
speciale, de algemene relativiteit kunnen 
ontstaan. Voor Plato was het ideaal 
rond, een cirkel, een sfeer. Einstein 
heeft echter ingezien dat de tijd een nog 
esthetischere structuur toelaat door 
vermenging ervan met ruimte. Nog iets 
anders, maar van een nog 'hogere' 
schoonheid verkrijgen we wanneer we 
tevens de materiële aantrekking laten 
meespelen. Ons wereldbeeld wordt 
steeds "hoger' en van een veel diepere 
schoonheid, en dit dankzij mensen cSe 
kijken, denken .interpreteren, 
formaliseren, fundamenteel onderzoek 
doen.

Open vragen
Darwin zijn reisjes bepalen nu het 

denken over ons eigen gedragspatroon,
onze positie in relaties, onze kijk op 
allerhande dynamische evolutie 
processen, MASSAprocessen, hoe een 
soort kan ontstaan, hoe ze kan ten onder 
gaan, hoe onze groeiende mentale 
inhoud kan ten onder gaan wegens een 
steeds meer opeisende materiële massa 
en technocratie.

Kwantummechanica; huidige 
toestand; is realiteit een actualisatie van 
ons 'ermee willen kennismaken', van 
het in contact brengen van een “nog niet 
bepaaldheid” met onze psyche, dringen 
wij ieder een volledige materiële wereld 
op met onze geest; zijn er zo 5.000.000 
werelden of slechts 1; of zin er 2 waarbij 
een microscopische en een andere 
macroscopische, die dan zijn informatie 
uit de eerste haalt. Of is er misschien 
geen echte ruimte, maar is ruimte slechts 
een quasi permanente door ons 
opgedrongen actualisatie van een 
realiteit 'uit de ruimte’ , waar ruimte zelf, 
en dus snelheid geen directe betekenis 
meer heeft, en alle afstanden nul zijn. 
Open vragen waarover niemand echt 
uitsluitsel kan geven alhoewel het huidige 
kwantumformalisme (de formules zelf 
dus) voldoende toereikend is voor alle 
toepassingsgebieden waar ze nodig is. 
Is dit laatste bevredigend, en laat dit toe 
alle hiervoor gestelde vragen te 
vergeten? Heeft het belang te weten wat 
we zijn, waar we zijn, hoe, wat “waar’ 
eigenlijk zelf is, als de lasers toch al 
stralen, de transistors reeds voldoende 
vermogen leveren, we de scheikunde 
begrijpen, we een voorlopig toereikende

kennis hebben om al deze machientjes 
draaiende te houden en de mensen zoet 
te houden met flikkerende tronica.

Antwoord van de democratie euh, 
euh,... ja zeker.

De grote onbekende
Antwoord van de politiek euh ja dus.
Fundamenteel onderzoek is een grote 

onbekende bij de massa, de massa 
waartoe we allemaal behoren, de massa 
waarvan iedereen weet in welke 
leegloperijen ze kan meegesleurd 
worden, de massa die zichzelf nog veel 
massa-er maakt. Het is deze massa die 
via wat mediastunts tot eender welke 
praktijk mobiüseerbaar is, indien men ze 
maar *foefjes' genoeg kan voorschotelen. 
Fundamenteel onderzoek werkt echter 
niet met foefjes, en zodoende kan deze 
foefjes-massa nooit bereikt worden 
zolang ze haar prefix niet verliest. 
Zodoende lijk t het wel dat de 
fundamentele kennis ten dode 
opgeschreven staat. En het is ook zo, 
indien er niets gaat gebeuren. De huidige 
politieke geruchten en spekulaties zijn 
huiveringwekkend, en de uiteindelijke 
beslissingen worden genomen zonder 
enig overzicht en besef van zaken 
waarover ze praten. Het fundamenteel 
onderzoek wordt nog steeds gezien als 
de niet relevante tak van het onderzoek, 
het niet toepasbare, het economisch 
waardeloze, kompleet onnuttig dus.

M enselijke club 
Maar wat dan met de cultuur (deze 

heeft het natuurlijk ook zwaar te verduren 
vandaag, zij heeft echter nog een statuut 
'met respect'). Is fundamenteel 
onderzoek dan geen cultuur, behoort ze 
niet tot de grote inhoud van onze 
menselijke club, is het niet leuk te weten 
dat we van de bijna-apen komen en 
vogels vliegende krokodillen zijn,dat 1 
cel 2 meter D .NA bevat, de informatie 
opgeslagen is door slechts 4 moleculen 
en de combinatie van die vier meer inhoud 
bevat dan de volledige Encydopedia 
Britanica,dat ons haar opgebouwd is uit 
eiwitten en ,dat een permanent niets 
anders is dan de ordening ervan, dat de 
wereld rond is en niet plat, dat de zon niet 
zal uitvallen, dat wanneer we met een 
snelheid van bijna lichtsnelheid rond de 
aarde vliegen, men veel sneller oud 
wordt dan diegene die op aarde blijven, 
dat een vlinder in China een orkaan in 
Ftorida kan te weeg brengen, dat een 
elektron(en misschien zelfs jij) 
tegelijkertijd hier, en in Parijs, en overal 
anders kan zitten, of misschien wel 
nergens, dat men met licht een olifant 
omver kan duwen, dat we allemaal wel 
een beetje golven zijn, en we toch wel 
een zekere kleine kans hebben door een 
loden muur van 10 meter te kunnen 
lopen, en misschien enkel betekenis van 
bestaan hebben indien we door iemand 
anders waargenomen worden. Dit laatste 
geldt ook voor het fundamentele 
onderzoek, en voorlopig is de 
waarneming ervan steeds meer en meer 
aan't vervagen.

Bob Coecke
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Dossier: Twijfel aan geneesheer...

Geachte,
Recht op antwoord.

Interview direkteur generaal Moreels

Het lijkt lovenswaardig vast te stellen 
dat een anonieme schrijver sterk 
geïnteresseerd is in de werking van het 
gezondheidscentrum en dat hij zich zelfs 
inspanningen getroost om deze te 
verbeteren. Jammer dat hij daarbij zijn 
eigen deontologie 'als journalisf-voor 
zover de hooghartige deze titel waard is- 
zwaar geweld aandoet m.n. op het punt 
waar deontobgisch een grens wordt 
aangegeven tussen vrije meningsuiting 
aan de ene ’ ijde en laster en eerroof. 
Vermits dit laatste nog steeds tot de 
categorie onrechtmatige daden behoort, 
wordt mij duidelijk waarom de giftige 
schrijver wenst anoniem te blijven.

Indien het er enkel om gaat mij te 
tracteren op een resem beledigingen 
zonder concreet object, dan heeft u via 
de moeial een goed medium gekozen; 
noem het een goedkope manier om een 
bepaald lezerspubliek aan te trekken. 
Wanneer u zich echter het edeler doel 
gesteld had om opbouwende kritiek te 
leveren dan is het jammer dat u zo slecht 
op de hoogte bent van de hiervoor 
geëigende VUB-inspraakstructuren. Ten 
eerste wordt het gezondheidscetrum 
beheerd door een beheerscomité waarin 
ook een student als effectief lid zetelt.

Sinds ikzelf deel uitmaak van dit 
m t ~  a& flfi& d6 m i^te  klacht ter 
vertegenwoordiger ; vanaf '89 heeft 
trouwens slechts éénmaal een student- 
afgevaardigde de moeite genomen de 
vergadering bij te wonen. Ten tweede is 

.ecde SoR; weliswaar een beheersorgaan 
maar zeker geschikt voor het stellen van 
vragen (geen onbeschoftheden) en het 
geven van ophelderingen. Sinds '87 
werd mij in de SoR geen enkele vraag 
voorgelegd in de aard die u beschrijft in 
het gewraakte artikel.

In medische betwistingen inzake 
veronderstelde malpractice verglijdt men 
gemakkelijk in welles-nietes discussies. 
Geneeskunde is geen exacte 
wetenschap, er zijn (zeker in algemene 
geneeskunde) weinig gestandariseerde 
procedures en behandelingen; meestal 
zijn voor eenzelfde klinische situatie 
verschi llende manieren van aanpak even 
geldig. Ditwordtdestemeergeillustreerd 
door de stijgende waardering die 
alternatieve geneeswijzen genieten, 
zowel bij het geneesherenkorps als in de 
publieke opinie. Zo zal bijvoorbeeld een 
migrainelijder zowel met relaxietherapie, 
homeopathie, uiteenlopende medicaties, 
acupunctuur ... behandeld kunnen 
worden. De patiënt die zweert bij 
homeopathie zal zich misschien 
mismeesterd voelen indien hij door de 
klassieke geneesheer "zware pillen’ 
voorgeschreven krijgt! Nochtans 
beschikt iedere geneesheer wettelijk 
zowel over de vrijheid van diagnose als 
van therapie! Bovendien gaat de 
geneesheer slechts een 
inspanningsverbintenis aan met zijn 
patiënt, geen resultaatsverbintenis omdat 
het - hoe geavanceerd de medische 
wetenschap ook is - vaak volstrekt 
onmogelijk is met zekerheid een 
prognose te geven omtrentziekteverloop

en genezingskans. Dit gegeven geldt 
zowel voor banale aandoeningen als 
griep als voor levensbedreigende ziekten. 
Evenzeer dient in algemene 
geneeskunde voor ongevaarlijke ziekten 
vaak een beroep geddan op de factor tijd 
om met meer zekerheid voorspellende 
uitspraken te kunnen doen; dit wordt niet 
steeds goed begrepen.

Een ander delicaat pun t: sommige 
vragen blijven onbeantwoord na 
algemeen onderzoek en ondervraging; 
technische onderzoeken moeten soms 
een klinisch onderzoek aanvullen maar 
vervangen het niet. Soms dwingen deze 
testen de geneesheer een 
oorspronkelijke visie te herzien wat het 
noodzakelijke vertrouwen van de patiënt 
op de proef zal stellen.

Het is belangrijk voor iedere 
geneesheer ieder geval en iedere 
behandelingswijze individueel goed te 
documenteren. Aan de hand daarvan 
kunnen o.m. misverstanden of valse 
verwachtingen worden uitgepraat of 
rechtgezet, in het extreme kan de 
geneesheer hierop zijn verdediging 
baseren! Dergelijke dossiers bestaan 
uiteraard in het gezondheidscentrum, 
aangevuld met een dagelijks journaal 
zodat ieder gebeuren in de tijd kan 
getraceerd worden.

Wat tenslotte de schriftelijke enquête 
b e c lo e W ö 'ftm a fé V ^ ^ . deze was 
bestond aan een tandartskabinet te 
Etterbeek. Volgens deze enquête bleek 
dit een verantwoorde keuze wat nu 
bevestigd wordt door het 
activiteitenvolume.

Dr. A. Moreels 
Coördinator Gezondheidscentrum.

- Moeial: dr. Moreels beweert in zijn 
recht op antwoord dat er volgens de 
'geëigende' klachtenprocedure geen 
klachten binnengekomen zijn. Kunt u de 
klachtenprocedure eens toelichten?

- dhr. Peeters. De normale 
klachtprocedure is dat men bij mij, de 
direkteur generaal, een schriftelijke en 
ondertekende klacht indient. Normaal 
ben ik dan bevoegd deze klacht te 
beoordelen en maatregelen te nemen. 
In dit geval ligt dat echter anders. Ik heb 
niet de bevoegdheid te oordelen over de 
deontologische capaciteiten van een 
geneesheer, en ben verplicht deze klacht 
door te spelen aan de rektor, die de 
decaan of vice-decaan geneeskunde 
opdraagt te oordelen over de klacht. 
Tegenwoordig is dat de vice-decaan, 
aangezien de decaan geen geneesheer 
is.

De schriftelijke klachten die vorige 
maal ingediend werden zijn door de 
toenmalige decaan beoordeeld geweest 
en hij vond dat het gebeurde nog binnen 
de grenzen viel van wat een arts aan 
fouten mag begaan. Dat wil dus niet 
zeggen dat hij vond dat er niets aan de 
handwas. Maarerzijn geen maatregelen 
genomen.

- Moeial: De enquête die meer dan 
een jaar geleden in het 
gezondheidscentrum werd gehouden

hebt u nooit te zien gekregen. Hoe 
verklaart u dat?

- dhr. Peeters: De enquête waarover 
u spreekt, is niet op mijn aanvraag 
georganiseerd en heb ik dus ook nooit 
opgevraagd.

- Moeial: Acht u ze dan geen 
belangrijke vorm van informatie nu de 
geneeskundige dienst op deze wijze in 
opspraak komt?

-dhr. Peeters: Dat wel, en nu zal ik ze 
ook opvragen.

- Moeial: Dr. Moreels wijst er in zijn 
recht op antwoord op dat hij enkel een 
inspanningsverbintenis heeft tegenover 
zijn patiënten en geen 
resultaatsverbintenis. De auteurs van 
de oude en nieuwe schriftelijke klachten 
beweren net dat daar het schoentje 
wringt. De aangeklaagde foute of niet 
gestelde diagnoses zijn ogenschijnlijk 
een gevolg van een gebrek aan 
inspanning om voldoende gegevens te 
verzamelen teneinde een juiste diagnose 
te kunnen stellen. De hierbij afgedrukte 
recente klachten illustreren dit. Kunt u 
de nieuwe klachten aan de rektor 
overmaken met de vraag dat ze 
beoordeeld worden in het Kcht van die 
inspanningsverbintenis?

- dhr. Peeters: Dat kan ik inderdaad 
doen.

- Moe/a/: Dankuwel, wij blijven paraat.

reaktie op recht od antwoord

• In zijn recht op antwoord verwijt dr. 
Moreels aan de Moeial dat het blad doet 
alsof er vanalles aan de hand is terwijl 
hijzelf geen klachten ontving. Daarbij 
geeft hij zijn visie van de manier waarop 
klachten ingediend moeten worden.

Wij natuurlijk naar iemand die het 
écht kan weten, de direkteur generaal 
van de V.U.B., en deze wist ons te 
vertellen dat er welgeteld één procedure 
is, namelijk het indienen van schriftelijke 
ondertekende klachten bij hem. En dat 
is dus wél al gebeurd.

- Verder verwijt dr. Moreels ons 
beledigingen zonder concreet object. 
Dus dmkken we twee concrete reakties 
op het artikel in Moeial 2 af van mensen 
die vrij goed weergeven waar het ons om 
te doen is.

- Dr. Moreels wijst er in zijn recht op 
antwoord op dat h ij enkel een 
inspanningsverbintenis heeft tegenover 
zijn patiënten en geen 
resultaatsverbintenis. De autteurs vqn 
de oude en nieuwe schrifteHjke klachten 
beweren net dat daar het schoentje 
wringt. De aangeklaagde foute of niet 
gestelde diagnoses zijn ogenschijnlijk 
een gevolg van een gebrek aan

mspsnmig m  -------------
verzamelen teneinde een juiste diagnose 
te kunnen stellen.

-  De in Moeial 2 aangehaalde enquête 
peilde zeker niet enkel naar de 
wenselijkheid van een tandartsenij op 
campus Oefenplein. Ze was aanzienljk 
uitgebreider en er stonden expliciet 
vragen in die naar de mening van de 
consument vroegen over het 
gezondheidscentrum.

De Moeial

Gezien ons verweten werd dat we 
in ons vorig artikel geen konkrete 
klachten uitten, willen we enkele van 
de binnengekomen klachten 
publiceren als bewijs dat onze 
beweringen niet uitdelucht gegrepen 
waren. Dit gebeurt in samenspraak 
met de auteurs van de klachten. Het 
spreekt voor zich dat de klachten niet 
ondertekend zijn. Naam en adres zijn 
echter bekend op de redaktie.

Proficiat gewenst met jullie artikel in 
Moeial2overdokter(?) Moreels. Hetzal 
waarschijnlijk vele studenten plezieren 
dat de Moeial de waarheid omtrent dokter 
Moreels aan het licht durft te brengen.

Ook ik mocht ooit het genoegen 
smaken de "geneeskunde" a la Moreels 
te ondergaan. Na een uiterst beknopt 
onderzoek - er kwam zelfs geen 
stethoscoop aan te pas-wasde diagnose 
van dr. Moreels : verkoudheid.

Toen ik opperde dat het misschien 
toch iets emstigers was, vermits ik hoge 
koorts had en al dagen een zware hoest, 
zei dr. Moreels dat dat zou kunnen en dat 
hij iets zou voorschrijven. Hij schreef

dat nadién ciDsoruimre. e « w p id d Q j 
bleek.

Ik dus naar de apotheker en terug in 
bed na inname van de medicatie.

Rond elf uur 's morgens steeg de 
koorts echter tot schrikbarende hoogte 
(40,8 graden), zodat mijn vriend mij 
gewikkeld in twee donsdekens naar 
Antwerpen moest voeren.

Zijn schoonzus, longspecialiste te 
Antwerpen, stelde zware bronchitis vast 
en schreef de nodige antibiotica voor die 
we bij de apotheker van wacht konden 
uithalen. Zij viel bijna om van verbazing 
toen ik over het beknopte onderzoek van 
dr. Moreels vertelde. Een doorsnee 
consultatie bij dr. Moreels ziet er dan ook 
als volgt uit:

Patiënt; Dokter, ik voel mij niet lekker; 
ik denk dat ik dit of dat mankeer.

Dr. Moreels (zonder patiënt te 
onderzoeken): ‘Ja, daar ziet het wel naar 
u it Ik zal iets voorschrijven.’

Nu kan misschien een laatstejaars 
geneeskunde zelf een accurate diagnose 
stellen, maar de gemiddelde patiënt kan 
dit meestal niet. Daarom komt hij 
trouwens naar de dokter. Als dr. Moreels 
zich wil beperken tot voorschriften 
schrijven, dan kan hij beter telefonische 
konsultaties houden en het voorschrift 
nadien per fax versturen.

Hopelijk zal het artikel overdr. Moreels 
de akademische overheden ertoe 
bewegen een oplossing te zoeken voor 
dit probleem.

Wegens plaatsgebrek zullen 
verdere klachten In de volgende 
moeial verschijnen.

Na hel verschijnen van "Twijfel aan 
geneesheer’ in Moeial nr. 2, kregen we de 
opmerking dat we de mening van de 
betrokkene zalf, nl. Dr. Moreels, niet 
opgetekend en besproken hadden. Gezien 
dit een inleidend artikel betrof en wij van plan 
waren dit verder uit te werken in deze en 
komende Moeials, trokken wij alsnog naar de 
dokter voor een interview. Hoewel Dr. Moreels 
aanvankelijk geen bezwaren toonde en 
hiervoor zelfs een afspraak maakte, weigerde 
hij op de dag zelf een interview af te leggen 
A Ier eerst beweerde de dokter dat hij reeds 
een interview met De Moeial had gehad. Dit 
is onjuist. Er is inderdaad iemand van de 
redaktie bij hem geweest, maar dit had niets 
met het dossier te maken, het betrof een 
persoonSjkwerki.v.m. verdovende middelen, 
voor hetwelke hij naar dr. Moreels 
doorgestuurd werd. Moreels trakteerde hem 
echter op een fikse scheldpartij. Hoe ons 
redaktielid ook probeerde duidelijk te maken 
dat het een totaal andere zaak betrol, Moreels 
wou beslist zijn gal uitspuwen (en heeft dit 
dan ook gedaan). Dit was echter géén 
interview!

‘Bovendien heb ik een recht op antwoord 
ingediend en is het niet gepubliceerd!" 
Inderdaad, maar dit lijkt ons nogal logisch 
gezien betredende brief drie dagen na de 
deadline binnengekomen is. Dit recht op 
antwoord is trouwens hiernaast gepubliceerd 

Moreels : ‘ De Moeial is niet 
georganiseerd!’ ‘ Het artikel was niet 
ondertekend r- ‘Jullie zijn onbetrouwbaar r ..

Na een hele tijd kwam uiteindelijk de aap 
uit de mouw '...bovendien heb ik goede 
redenen om een interview te weigeren. Ik 
neem namelijk aan dat het enkel bedoeld is
— tjü.V> brakonJ" .

duidelijk dat wij er zijn om zijn menitvg ie 
vragen... 'Ik heb geen interview gevraagd, 
en ik wens hierover geen discussie meer!*

O.K., dan niet, maar dan ook geen gezaag 
meer over een mening die niet gehoord werd. 
Trouwens nog even opmerken dat Moreels 
zichzelf ‘niet zo onbeschoft als De Moeial" 
noemt. Maar wij hadden toch de 
“beschoftheid' hem aan het woord te laten, 
terwijl hij De Moeial niet één zin volledig liet 
uitspreken.

Isabeile.
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Kuituur Politiek Copies
Column Paz

19 en het 
spleetjetussen je tanden 

worden
Ze werd wakker. Ze besefte nog maar 

half waar ze was, en de gedachten flitsten 
ongeordend door haar heen. Ze dacht 
dat ze dit had gedroomd :" Hij was nog 
zo jong maar hij was lief en soms had de 
lucht zijnhersens geopereerd we gingen 
namelijk veel te vaak kapot per minuut 
wat niet grappig was of op enig andere 
wijze democratisch maar hij wist dat ik 
hem iets zou geven dus het was beter 
liefde dan malaria al had hij boekenbons 
ook niet afgeslagen en we waren samen 
volgens het principe slaap nu betaal 
morgen en kochten een tweedehands 
frigo en verdeeelden de wereld maar 
waren nooit zo gelukkig als toen we met 
open ogen de zon zagen vallen’ . Ze leed 
kou . Haar ogen sloten zich soms nog 
maar zelfs dan zag ze de rode adertjes 
Ze had het koud. Haar achterhoofd. Haar

achterhoofd . Nootjes uit haar tanden 
halen deed warmte ontsnappen. Een 
teken in haar voorhoofd branden ook. 
Haar tenen waren bevroren. Het regende 
altijd. Ze had altijd ogen. Het leek alsof 
niet haar huid maar de lucht heel hoog de 
begrenzing van haar lichaam was. Links 
vanachter aan haar hoofd deed het pijn. 
Ze wist dat vandaag de zon in schorpioen 
stond en de maan in steenbok. Haar nek 
jeukte. Ze rilde. Ze vond boeken die 30 
jaar daarvoren (in de zomer) geschreven 
waren en ze kroop in bed. Ze zou de 
schoorsteen ingezogen worden. In plaats 
daarvan zoog ze zoveel mogelijk zinnen 
op. Die stroom gaf haar bloed een 
bewegingsimpuls. Ze zigzagde met haar 
ogen. Ze rilde. Het regende nog steeds. 
Ze lachte om de dingen die ze vroeger 
belangrijk vond. Ze krabte zich. Ze voelde 
een dof kloppen in haar hoofd. Ze krabte 
opnieuw. Ze zag de muren komen. De 
muren stortten zich op haar. Ze was heel 
rustig. Een muur brakaf over haar hoofd. 
Ze wist opeens dat het juni was. Ze stond 
op om de trein te nemen.

Uw hoestfee.

DOSSIER : COPYCENTERS
Deze week stuurde de Moeial zijn 

topreporterte veldeom bij de omliggende 
copycenters de kwaliteit en de prijzen 
van de copies na le gaan. We bezochten 
zeven copycenters de hierna alfabetisch 
besproken worden.

B.C.D. EXPRESS : Général 
Jacquesiaan 135 - open van 9 tot 22 u, 
zaterdag van 9 tot 20u.

■RWkja gœa, aiieen zijn ze vrij duur.
Van 1 tot 99 copies betaal je 1,20 BF, 

+ 100- ) BF en +500 -  0,90 BF/stuk. 
Grappig feit : na 19u en op zaterdag 
betaal je respectievelijk 1,50 BF, 1,40 BF 
en 1,30 BF/stuk. Uniek is wel datje er via 
tekstverwerking je teksten kan laten 
uitprinten. De service is pover, men is 
niet vriendelijk en men praat er alleen 
Frans.

CQPYLAND : Général Jacquesiaan 
177 - open van 8u30 tot 19u, zaterdag 
9u30tot18u.

De kwaliteit van de copies is er slecht 
(de Nashua machines zijn verouderd). 
Van 1 tot 99 copies betaal je 1 BF, +100 
= 0,80 BF en +1000 = 0,70 BF/stuk. De 
Kodak-copies die zeer goed zijn, kosten 
je 1,30 BF/stuk.

De service is er optimaal (zeer 
vriendelijk, veel randapparatuur zoals 
snij-, bind- en nietjesmachines) en het is 
het enige copycenter dat recydagepapier 
in voorraad heeft De prijs hiervan is 1 
BF/stuk. De directie zou zelf bereid zijn 
om het systeem van degressieve prijzen 
door te voeren zoals bij de gewone 
copies. Men is er tweetalig.

CfiPYThEEK____ i  Général
Jacquesiaan 177a - open van 9 tot 19u.

De kwaliteit van de copies is goed, ze 
kosten 1 BF/stuk. De Kodak copies zijn 
zeer goed en kosten 3 BF/stuk, vanaf 
2000 stuks krijg je ze aan 1 BF/stuk ( 
moge dit een opluchting zijn). Men is ook 
hier tweetalig.

LINEA COPY ; Kroonlaan 235 
(vroeger TIP TOP) - open van 10 tot 18u, 
ookzaterdag.Vroegertiptop. Hierkwam 
de topreporter van De Moeial te aat om

In vorige Moeial schreven we 
een wedstrijd uit waarmee je kans 
maakte een ticketje voor twee 
personen voor Boys N The Hood te 
winnen. De vraag w as: ‘Waarom 
wil jij gratis naar "Boys N The 
Hood’ gaan kijken?

Vijf kaarten zijn van eigenaar 
verwisseld, en ziehier de leukste

inzending:
Omdat de okergele erwten die 

mijn kleindochter 20 jaar geleden 
heeft gepland morgen worden 
verkocht op de groenteveiling van 
Borgloon die met deze attraktie weer 
eens bekendheid probeert te 
verwerven zonder daarmee op de 
voeten van de concurrentie te 
trappen.

de kwaliteit te testen en de prijzen te 
vragen (zoek het allemaal maar zelf uit).

MISTER COPY : Général 
Jacquesiaan 117-123, open van 9 tot 
19u, zaterdag van 10 tot 18u.

Men onderscheidt hier drie types 
machines. De Nashua-copies zijn ook in 
dit copycenter van een slechte Kwainw», 
+iüü = 1,10 BFen+500 = 1 BF/stuk. De 
Xerox-copies zijn er zeer goed : +50 =
1,10 BF, +100 -1  BF en +500 = 0,95 BF/ 
stuk De Kodak-copies zijn er ook zeer 
goed en kosten 3 BF, +20 = 2 BF, +100 
= 1,50 BF en +1000 = 1,40 BF/stuk. Men 
spreekt er alleen Frans, de vriendelijkheid 
laat echter te wensen over.

PRIMA COPY: Kroonlaan 416 - open 
van 9 tot 19u, (blijft soms wel zeer laat 
open), ook op zaterdag.

Hier kan men alleen copies laten 
maken op Kodak-copieermachines. Men 
geeft de copies af en deze worden direct 
of tegeneen bepaald uur/dag gecopieerd. 
Ze kosten maar 1 BF/stuk en de kwaliteit 
ervan is zeer goed. Het personeel 
spreekt alleen Engels en Frans.

SUPER COPY: Kroonlaan404. open 
van 9 tot 20u, zaterdag van 10 tot 19u.

Zelfde systeem en prijzen als Prima 
copy. Het personeel spreekt ook hier 
alleen Engels en Frans.

Om dit overzicht af te sluiten willen we 
ter vervollediging nog vermelden dat men 
ook copies kan laten nemen in onze 
eigen V.U.B.-bibliotheek. Deze kosten 
2,50 BF/stuk (!!) maar de kwaliteit is wel 
te pruimen, voor die prijs echter strekt 
onze topreporter zijn benen uit om zich 
naar een privé-instelling te begeven. 
Vanaf heden heeft hij zich zelfs bekeerd 
tot het gebruik van recyclagepapier ( 
alleen te verkrijgen in Copyland), een 
gewoonte die de Gentse studenten al 
enkele jaren hebben genomen. 
STUDENTEN ALLER TUDEN, GA EN 
COPIEER U !!!

r Un

Interview met SVS.

SVS bestaat 3 jaar en is van in het 
begin een succes geweest. Dit jaar 
zijn ze de enigen met een volledige 
lijst voor de SoR en de RvB. De 
Moeial ging met Yves, Ja-Ma en 
Mossel>

Moeial : Hoe is SVS ontstaan ? 
Wat waren de doelstellingen in het 
begin ?

Yves : SVS is, zij het niet onder 
deze naam, ontstaan in 1986 vanuit 
de kringen zelf, voornamelijk VRG, 
PK en Solvay. De voorzitter van 
deze zagen dat de plaatsen in de 
SoR en de RvB voor studenten niet 
representatief waren opgevuld. Ze 
vonden dat hier iets aan gedaan 
moest worden via de kringen.

Moeial: Waarom via de kringen ?

SVS: Het was zo, en is nog steeds» 
«w.«g»nwoordigen. Dit leek ons een 
goede basis om die plaatsen op te 
vullen.

De jaren voordien waren het vooral 
politieke partijen, die deze hadden 
opgevuld, wat m oe ilijk  als 
represen ta tie f kan beschouwd 
worden. Via de kringen worden de 
studenten vertegenwoordigd.

De naam SVS is dan in 1989 
ontstaan. Er was een degelijke 
structuur nodig om op lange termijn 
te kunnen werken. De 
verkiezingsresultaten zijn van een 
kleinsucces steeds groter geworden.

Vorig jaar zijn er dan een aantal 
statutaire bepalingen opgesteld om 
de werking te vergemakkelijken.

SVS bestaat uit 3 delen : de 
Algemene Vergadering (alle leden 
en oud-leden van SVS.), het bestuur 
(legt verantwoording af aan de A. V.), 
d.i. de kanida ten en de 
kringpraesessen.

Het is de bedoeling dat de kringen 
de wensen van hun leden naar voren 
brengen op de A.V. zodat deze aan 
bod kunnen komen.

Er wordt ook met een dagelijks 
bestuur gewerkt. Deze mensen zijn 
geen kanidaten. Dit is bewust gedaan 
om de goede werking van SVS te 
garanderen. Maandelijks is er dan 
een bestuursvergadering waar een 
evaluatie wordt gemaakt. Het 
belangrijkste is niet wie er zetelt in de 
RvB of de SoR, maar dat hij/zij de 
zaken naar voren brengt die op de 
bestuursvergadering  zijn
voorgebracht. Zo wordt een goede 
doorstrom ing van de 
studentenwensen verzekerd.

DM: Kan u iets zeggen over het 
beleid van SvS?

Antw: Vorig jaar had SvS de 
concurrentie van een volledige

tegenlijst, nl. Studentenforum. Het is 
goed voor de bewustwording van de 
studenten dat er twee lijsten zijn. Het 
is gemakkelijk oppositie tegen ons te 
voeren. Uiteindelijk komt het erop 
neer de studentenbelangen te 
behartigen. Het programma van de 
lijsten van vorig jaar (SvS en SF) 
bleek op enkele details na niet van 
elkaar te verschillen. Wel vind ik dat 
we juist door onze stemmen, een 
realistisch beleid kunnen voeren, 
waardoor we er kunnen voor zorgen 
dat we met het budget van de SoR 
kunnen rondkomen. Dus, als men 
zetelt in de SoR moet men zijn 
verantw oorde lijkheden kunnen 
opnemen en soms onpopulaire 
m aatregelen tre ffen , zoals het 
verhogen van de maaltijdprijzen.

Ik hoop dat we in de SoR weer zes 
op zes stemmen halen, omdat dat de 
werking van die organen 
vergem akkelijkt, ju is t om dat er 
gewerkt w ordt v ia  de 
bestuursvergaderingen. De 
beskyöörraershelfer.

Moeial: Eén van de grote kritieken 
op SVS is, dat er een aantal personen 
in zouden zitten met het oog op hun 
persoonlijkeC.V. Ook op grote aantal 
absenteismen wordt met de vinger 
gewezen. Een tweede grote klacht is 
dat studenten niet weten dat ze met 
hun klachten bij SVS terecht kunnen.

SVS: Wat betreft het absenteisme 
: we konden weten bij de verkiezingen, 
dat een aantal mensen zouden 
wegvallen. Dit hebben we dan 
kunnen opgevangen door onze 
structuren.

SVS: De personen die dit verleden 
jaar hebben aangeklaagd en ergens 
in zetelden zijn minder naar de 
vergaderingen geweest dan wij.

SVS : De mensen d ie  zich 
daadwerkelijk inzetten, worden 
dikwijls verweten dit voor hun CV te 
doen, maar als men dan gaat zien 
naar het werk dat zij leveren, is het 
toch duideijk dat zij dit voor de 
studenten doen en niet voor henzelf.

DM: de studenten vinden hun stem 
niet terug in SvS.

Antw: We zijn ons bewust van het 
probleem, en juist daarom hebben 
we sinds vorig jaar de struktuur van 
SvS geïnstalleerd. Wat nu effektief 
nog moet gebeuren is dat de kringen 
dit nog moeten duidelijk maken aan 
hun studenten, daarom hebben we 
erop aangedrongen dat de 
afgevaardigden van de Sor en RvB 
zouden deelnem en aan de 
bestuursvergaderingen van de 
kringen zelf. Er zou omdetwee weken 
of per maand een uur kunnen  
v r ijg e m a a k t w o rd e n  om  een 
bijeenkom st te organiseren van

lees verder op pagina 8

BSG vincere ULBÜ!

Op 8 november laatstleden 
ging op de ULB het "Festival 

Beige de la Chanson 
Estudiantine" door. Ook BSG 

zond zijn koor uit. Dit ging 
daarheen, zong en ...won! 

Een dikke proficiat dus 
voor onze mensen, en 

hopelijk wordt er op het 
Zangfeest dat BSG op 12 

december organiseert even 
goeg gezongen...

Agenda
Woensdag 20 november 
•SCFF: Gratis videovertoning 

"Theodore Verhaegen’ gevolgd door 
diskussie in 5F207 om 12 uur 

•BSG: De Enige Egte ST.V-TD in 
BSG

•Verkiezing SoR en RvB 
donderdag 21 november 
•VRG: Fïm "Godfather III’  in QC 
•BSK: Pré-ST.V-coctaï-TD in BSG 

Y D Ö IP ^ fle É F ^ -o p to c h t door 
Brussel.

zondag 24 november 
•APIA: kantus in BSG 
maandag 25 november 
•FA: kanlus in BSG 
•ZWK. doop
•LVSV: Film "Sleeping with the enemy” 

in QC 
•JS: Film in QD 
dinsdag 26 november 
•OP: docp
•HILOK: Film "Young Guns 2’ in QC 
•RPGC: TD in BSG 
woensdag 27 november 
•HLB: Film "Desert HearT in QD 
•PPK: Film "Russia House’ in QC 
•HIST-FIL: TD in BSG 
donderdag 28 november 
•BM: Fdm "Drawing by number" in QC 
•JVS: Rim in QD 
•AVSG: TD in BSG 
vrijdag 29 november 
•BSG, ACE & OTV: Nacht van 

Verhaegen: Galabal in kasteel van Groot- 
Bijgaarden 

zaterdag 30 november 
•WS: Kongres in Destelheide, Dworp 
zondag 1 december
• W S : Kongres in Destelheide, Dworp 
•SK: kantus in BSG 
maandag 2 december 
•OP: Film "The Doors" in QC 
•HIST-FIL: Alternatieve film in QD 
•APIA: TD in BSG 
dinsdag 3 december 
•BSK: Film ‘Presumed Innocence’ in 

QC
•Greenpeace: Film "Silckwood’ inQD
•OP: TD in BSG
woensdag 4 december
•LIA: Rim "The Freshman’ in QD
•AVSG: Film inQC
•LVSV: TD in BSG

9e jaarsans C91-92J • De Moeial



EEN HOMMAGE AAN WILLEM ELSSCHOT
§ U t h e f a l l s
1 f l  P. Greenaway. 1980, U.K. Kl., 185'.

TENTOONSTELLINGEN 

Memorabilia uit het patrimonium van Willem Elsschot
Tentoonstelling over Willem Elsschot uit het archief enUuc«.-—-*“ * 

_Mh.ni n ■' -----------
Expo: tot 30 november
open van maandag tot vrijdag van 9 tot 21 u en op zaterdag van 
10 tot 16u.

Fototentoonstelling Herman Seilesiags 
en tekeningen van Bruneau.

Naar aanleiding van deze hommage maakte Bruneau enkele 
zeefdrukken rond Elsschot die in de Galery' worden getoond, beneden 
in het Kultuurkaffee hangen foto's van Herman Selleslags.
Expo: tot 15 november.
open van maandag lot vrijdag van 12u tot 17u.

LEZINGEN

Woensdag 13 nov........Chris Lomme met Het been
Donderdag 14 nov.........Julien Schoenaerts met HetcKvaaflicht
Gaiery* - 20u - gratis:

Krzysztof Scieranski trio 
en Patricia Beysens

The F«És', de eerste langspeelfilm van Peter Greenaway, is een Sm 
gekompileerd uit de laatste editie van de 'Standard Directory of the 
vment unknown tvenr, een verzameling van 19 miljoen biografieön 
van personen getroffen door het Violent Un known Evenf fVUE^. Deze 
gids wordt om de drie jaar uitgegeven door de raad (kortweg de 
kommissie 'Gids' genoemd onoer-
iUCTU.
De film presenteert 92 biografieén, alten van personen waarvan de 
naam begint met de prefix 'Fair, van Faia tot FaHwast, om een 
weliswaar toe valig maar enig realiseerbaar overzicht van een stuk 
recente geschiedenis (na het 'gruwelijk onbekend voorvaf) te schet
sen.
Er zijn heel wat plaatsen dte in aanmerking komen als de plaats waar 
het 'gruwelijk onbekend voorvar losbrak. Eén der meest voor de hand 
liggende plaatsten is zeker de verloskamer op de derde verdepiog van 
het hospitaal in The Goldhawk Road in Hammersmith. En tit van 
andere lokaliteiten, zoals het in een watertoren gevestigde filmarchief 
van Goole, North Humberstde.
Feit is dat de slachtoffers van het Violent Unknown Evenr ver
schillende symptomen vertonen dte het vermelden waard zijn. Er op 
eerst en vooral fysische afwijkingen. Dat varieert van symmetrische 
rode plekken, geplaagd worden door parasieten tot anatomische 
afwijkingen, vooral in de bovenste en onderste ledematen...

Dinsdag 26 november • 20u • Aula • 50fr

Patricia Beysens werd reeds vorig seizoen aangekon<*gd maar door 
eenbrandje in het KKwerddit uitgesteld. Een reden te meer om dit goed 
te maken, zij het dan wel met een totaal ander trio.
Het Krzysztof Scleranskl trio komt uit Poten en Nj2etf is één van de 
weinige bassisten die het aandurft om solo concerten te geven.
Zijn 'electric space bass music' is een samensmelting van kreatiyjteit en 
perfekle techniek.
In Poten werkte hij mee aan verschillende platen en zelf heeft hij reeds 
een VÏflal LP'® opganonwn.
Dit uitstekend fr» loerde vorig jaar door Beigié en speelt nu samen met 
Patricia Beysens in het Kultuurkaffee.

Krysztof Scieranski: bas 
Pawel Scieranski: gitaar 
Jan Pluta: percussie 
Patricia Beysens zang

Donderdag 14 november - 22u - Kultuurkaffee • gratis

The Work
De groep werd opgericht in 1980 en met Chris Cutter maakten zij een 
tournee door Japan waaruit in '82 hun LP 'Live in Japan' ontstond. 
Reeds snel concentreerden de groepsleden zich op incfviduele experi
menten en werkten zij samen met Robert Wyatt, Catherine Jauniaux, 
UT, Zeena Parkins, Dag mar Krause, Tom Cora, Charles Hayward, 
John Zorn, Fred Frith, The Momes, Elliott Sharp en nog vele anderen. 
In januari '89 komen de originele leden terug samen en maken een 
nieuwe LP'Rubber Cage'.

THEATER
Dinsdag 12 nov.............. Guido Lauwaert met Lijmen
Gatery'-20u-gratis

ism: FNAC-Antwerpen,
kiitatwf GAFPA «.(Generale Antwerpse Firma van Projecten en Artiesten) 

mmv: H.V.C.L..& het Humanistisch Verbond Schilderijen van Helena Buckinx 
Foto's van Aron Wahl.

Blll Gllonis: gitaar en zang
Tim Hodgklnson: gitaar, toetsen, houten blaasinstumenten en zang 
kflck Hobbs : bas, gitaar, zang 
Rick Wilson: percussie, zang

Donderdag 21 november • 21 u - Kultuurkaffee - gratis

B-Shops for the Poor

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 Kultuur

kaffee in Galery'.
Het inschrijvingsgeld voor studenten en personeel 

bedraagd 500fr - werklozen, externe 
gewetensbezwaarden en studenten betalen 1500fr - 

werkende externen 2500fr. DOEN!

VUB-studenten dte behalve studeren kreatief bezig zijn, zijn misschien 
geen rariteit, maar deze twee maken bovendien werk dat de moeite loont 
om te komen bekijken in de Galery' en het KK.

Hetena Buckinx (°70), 1ste licentie geschiedenis, schilden sedert 
haar zestiende in felle en warme kleuren. Een tikkeltje exotisme straalt 
uit haarwerk: aansluitend bij wat we noemen de naïeve stijl. De thema's 
in haar olieverfschilderijen zijn autobiografisch, geplaatst in een irreëel 
kader.

Aron Wahl (°70), 4de jaar burgerlijk ingenieur, is gefascineerd door 
grootstad- en sfeerbeelden. Zijn uitsluitend zwart-wit foto's zijn een 
getuigenis van zijn vete zwerftochten door 'een stad*, van mensen die 
hem om één of andere reden ontroeren.

De expositie gaat door in Galery' en het Kultuurkaffee 
Vernissage: dinsdag 19 november 
Inleiding: Prof. Dr. H. Dethier

Expo tot dinsdag 3 december.
in de galerij van 11.30 tot 17 uur en In het kaffee tot 24 uur, tijdens 
de werkdagen.

Ontstaan als duo met John Dobie en David Petts maken de B-Shops 
nieuwe muziek voor nieuwe tijden. Zij worden omschreven als 'English 
stream ofexperimentalism’. Zorgvuldig gekonstrueerde chaos met ver
wijzingen naar muzikanten zoals Chris Cutler, Dagmar Crause en 
RobertWyatt Peter Brotzmann, free Jazz saxofonist, speelde als gast 
mee met de B-Shops.
Hun teksten zijn geïnspireerd door Berthdd Brecht, Cyril Connolly, 
en Simone de Beauvoir.

Donderdag 28 november • 21 u • Kultuurkaffee • gratis



Dossier Jette
G.K. doet aan zelfbevrediging

De zomervakantie begon voor de 
Geneeskundige Kring te Jette met de 
ontdekking van twee vervallen 
tennisvelden, gelegen op ongeveer 1 
km. van de kampus van Jette. Naveel 
heen en weer gepraat met de mensen 
van Manhatten Country Club (de 
eigenaars van de velden) werd een 
kontrakt opgesteld volgens hetwelke de 
G.K. beide tennisvelden mocht huren en 
onderverhuren, mits ze zelf instonden 
voor de opknapping en het verder 
onderhoud ervan. Deze kans grepen de

studenten in Jette gemakkelijker te 
maken hier te komen sporten. 
Aanvankelijk kende dit een groot succes, 
de eerste twee maanden zat de bus 
stampvol. Daarna minderde dit steeds 
maar, tot uiteindelijk de bus drie maal na 
elkaar leeg was. Toen zijn we er maar 
mee gestopt.”

Sportbeheerder Ben Van Roeien:
‘Die plotselinge afzwakking kwam een 

paar weken voor de kerstvakantie, 
waarschijnlijk omdat de studenten toen

Plechtige opening 
van de tennisvelden 

van de geneeskundige 
kring te Jette.

mensen van G.K. met beide handen ineenbtokperiodezaten. Achteraf echter
aan. Maar wat motiveert een kring tot de is er van de studenten uit nooit vraag
aankoop van sportvelden? Nemen de geweest om die bus terug in te leggen.' 
studenten dan geen genoegen met de 
sportfaciliteiten die de VUB beschikbaar 
stelt?

Gerlant Van Berlaer
(verantwoordelijke tennisvelden):

‘ In tegenstelling tot wat in de VUB- 
zakagenda staat, zijn er in Jette totaal 
geen sportaccomodaties voorzien. Wél

Volgens de studenten in Jette gaat 
het hier zeker niet om een gebrek aan 
interesse. Het is heel omslachtig om - 
zelfs met een ingelegde bus - steeds 
naar Etterbeek te moeten komen om een 
sport te beoefenen. Vooral omdat de 
vrije uren bij de studenten zo verschillend 
zijn, dat het grootste deel van de

is er de sportzaal van het Hoger studenten nooit de bus kon halen. 
Rijksinstituut voor Paramedische Bovendien veranderde die bus totaal 
Beroepen(HRlPB),metwiedeVUBeen niets aan het eigelijke probleem : het
overeenkomst heeft betreffende 
sportfaciliteiten. Dit is echter weinig 
gesubsidieerd en verloopt dan ook heel 
moeilijk, er worden heel weinig 
sportkursussen of -manifestaties 
georganiseerd, en als die er dan zijn, 
dan is dat steeds op initiatief van de 
studenten zelf. Niet van de Sociale 
Sector. Behalve het HRIPB iwas er ook 
nog een bouwvallig zwembad te 
Ganshoren, maar dat is nu gesloten. 
Wie echt aan sport wil doen, is 
genoodzaakt naar de kampus Oefenplein 
te komen. Of naar een sportcentrum te 
gaan. In ieder geval is dit enkel 
weggelegd voor studenten met een 
wagen of brommer.’

De kampus van Jette heeft een 
populatie van zo’n 1500 studenten. Tel 
daar dan nog eens het volledige 
personeel bij op... Een eenvoudig 
rekensommetje leert ons dat één vijfde 
van de VUB zich in Jette bevindt. Is het 
dan echt teveel gevraagd om daar voor 
een betere sportinfrastruktuur te zorgen?

Jan Marcelis (Coördinator Sociale 
Sector Studenten):

“Wij huren zalen af in het HRIPB. 
Vorig jaar is er ook een bus ingelegd 
tussen de kampus van Jette en de 
kampus Oefenplein. Deze reed twee 
avonden per week de studenten heen en 
terug. De opzet was om het voor de

gebrek aan sportfaciliteiten in jotto 7(>h

Jan Marcelis:
‘Er wordt wel degelijk gezorgd voor 

sportinitiatie te Jette. In de zalen van de 
HRIPB is er mogelijkheid tot badminton, 
conditiegym, basketbal, yoga,... Vooral 
voor de eerste twee sporten vertonen de 
studenten interesse. De rest zouden we 
misschien kunnen afbouwen en 
vervangen door iets dat door de 
studenten meer geapprecieerd wordt.'

Enige jaren terug is er een 
overeenkomst gesloten tussen de 
gemeente Jette enerzijds en de VUB + 
AZ-Jette anderzijds om gezamelijk een 
sportkomplex te bouwen. Over het toen 
opgestelde dossier inzake subsidies voor 
een sportinfrastruktuur dat door Anciaux 
goedgekeurd geweest is, zijn nu nog 
steeds onderhandelingen bezig met 
Dewael. Er wordt dus al jaren gepalaverd, 
zonder dat er ooit iets konkreets gebeurt. 
Tot G.K. nu zelf het initiatief nam.

Geriant Van Berlaer:
‘De kring heeft alle kosten zelf betaald. 

Eén veld in orde brengen kost normaal 
gezien 60.000 fr. Wij hebben er voor die 
prijs twee opgeknapt, maar dan ook 
volledig zelf. Gezien het 
openluchtterreinen betreft, kunnen wij 
ze enkel in het zomerseizoen verhuren. 
De prijs die wij betalen is ongeveer 15.000

fr. per maand, wat redelijk goedkoop is 
voor tennisvelden. Wij verhuren die 
velden aan 150 fr Vuur per veld, of 1000 
fr./maand per veld. Dit is dus van 
onzentwege puur service voor de 
studenten, wij maken hierop geen winst. 
Dit was ook niet onze bedoeling.’

De sportdienst van de VU B reageerde 
nogal positief op de mededeling.

Ben Van Roeien:
‘Het is zeker een goede zaak, er is 

inderdaad een gebrek aan infrastruktuur. 
Wij hebben al vaak geprobeerd om een 
degelijke sporthal of zo te laten bouwen 
in Jette, maar zoals Jan Marcelis zegt, 
het is allemaal nog in onderhandeling. 
Toch spannen wij ons hard in om de 
studenten in Jette zoveel mogelijk te 
bieden. Zo huren wij een zaal voor 
minivoetbal in de KUB, en met het 
squashcenter bij Belgica hebben we ook 
een overeenkomst: reservaties kunnen 
via de VUBtiek gebeuren, en wij mogen 
de terreinen gebruiken tijdens de off- 
piekperiodes. Maar wij juichen dit initiatief 
van G.K. ook toe! Alleen... De huurprijs 
voor de maanoen apin 1«  
september bedraagt 100.000 Bf. Dit 
moet door G.K. gegenereerd worden 
door lidkaarten en verhuring van de 
terreinen. Om G.K. te helpen zijn er twee 
mogelijkheden. Bij de eerste huurt G.K. 
de velden, zorgt voor de lidkaarten en de 
running, en de sportdienst zorgt voor het 
onderhoud van de velden. Een logistieke 
steun dus. Een tweede mogelijkheid zou 
zijn dat het sportbeheer de hele zaak zou 
runnen, maar dit zou dan pas in ’93 
kunnen, gezien de nieuwe begroting net 
binnen is. Trouwens, ik zie niet echt de 
opportuniteit naar de studenten toe, 
gezien tijdens de maanden van het 
tennisseizoen de blok, de examens en 
daarna de vakantie vallen. Indie periode 
sluit de sportdienst al zijn aktiviteiten af, 
en dit maakt het dan nog moeilijker om 
het sportbeheer ervan te overtuigen de 
running van die tennisvelden te doen. 
Het beste is dus de eerste oplossing, 
namelijk de logistieke steun.’

G.K. heeft zelf het initiatief genomen 
en hiermee bewezen dat het met een 
beetje goede wil best mogelijk is ook de 
studenten van Jette een betere 
sportakkomodatie le bezorgen. Hopelijk 
krijgen deze tennisvelden nog een 
staartje, maar dan wel liefst in de vorm 
van degelijke sportterreinen.

Isabelle.

Overbevolking

Storm geluwd in Schippersschool

Een regelmatig lezer van De Moeial 
herinnert zich zeker en vast de front van 
26 februari 1991. In een artikel over ‘De 
Schippersschool’ (Het Internationaal 
Tehuis) werden de 
levensomstandigheden van buitelandse 
studenten die daar verbleven uit de 
doeken gedaan. Deze buitenlandse 
studenten, meestal post-graduaten uit 
Derde-Wereldlanden, worden door 
professoren aangeschreven en 
uitgenodigd. Er wordt hen ‘in het wikte 
weg’ logies beloofd en dit terwijl het 
aantal kamers beperkt is. Dit leidt 
onvermijdelijk tot mensonterende 
-» 'h ry tnhw ien  Te veel studenten, te 
wemig kamers, overoevoiKing.

Om tot de oorzaak van het 
plaatsgebrek en de overbevolking te 
komen moet men de normale 
toelatingsprocedure overlopen. Een 
buitenlands student moet allereerst een 
schriftelijke aanvraag indienen die al dan 
niet met een ‘acceptance’ beantwoord 
zal worden door de desbetreffende 
faculteit. De toewijzingscommissie 
beslist dan welke studenten op de 
campus zelf gehuisvest worden. Een 
laatste toewijzing vindt plaats halfweg 
september. Bijgevolg vissen alle 
'laatkomers’achter het net Zij komen op 
straat te staan, lees: voor de deur van de 
dienst Huisvesting. Er werd namelijk 
door de Raad van Beheer en de Sociale 
Raad beslist dat Huisvesting , die de 
buitenlandse studenten dient onder te 
brengen, 300 kamers krijgt toegewezen. 
Niet meer of niet minder. Het is begrijpelijk 
dat men moet selecteren maar is het dan 
verantwoord dat de academische sector, 
die op de hQogte is gesteld van de 
mogelijkheden van de dienst Huisvesting, 
studenten blijft uitnodigen?

Huisvesting zette echter een ‘transit- 
opvang' op poten die de buitenlandse 
studenten tijdelijk een onderkomen 
waarborgt en die hen helpt bij het zoeken 
van een kamer in de privé-sector.

Meermalen werd de VUB-overheid

gewezen op de inconsequente 
aanwervingen van buitenlandse 
studenten. Tevergeefs echter, begin dit 
jaar werden er een duizendtal studenten 
aan de VUB ingeschreven die allen 
dienden ondergebracht te worden in ... 
de 300 beschikbare kamers! Dit (jaarlijks 
wederkerend) voorval deed Huisvesting 
en vooral de Schippersschool bijna uit 
haar voegen barsten. Deze laatste werd 
immers herleid tot een waar 
toevluchtsoord. De gevolgen van die 
masale trek naar het Schippershuis 
hebben we u reeds beschreven in 
bovengenoemde Moeial. Men wees met 
de vinger naar Huisvesting, onterecht,

onderbrengen inT anw sW ern rlt
Wat bezielt de academische sector 

om in zo'n sterxe mate studenten wijven 
aan te schrijven ? Blijft men studenten 
uitnodigen op wetenschappelijke of 
academische gronden of gaat het louter 
om persoonlijke belangenbehartiging van 
enkele mensen in de academische 
sector? De professoren wijzen op de 
vroeger tot stand gekomen 
engagementen en stellen dat zij deze 
laatste moeten nakomen.

Despijt de dovenmansoren van de 
overheid is men bij Huisvesting op zoek 
gegaan naar oplossingen. Op de eerste 
plaats blijft men de tijdelijkheid van de 
herberging benadrukken maar men is 
ook massaal de privé-sector gaan 
uitpluizen. Een bijkomend probleem is 
echter de financiële beperkingen van de 
studenten, er dient gezocht te worden in 
de prijsklasse 3000 è 4000 BF, oordeel 
zelf.

Op dit moment herbergt de 
Schippersschool een vijftigtal 
buitenlandse studenten permanent. Voor 
hen is het een vaste thuishaven 
geworden.

De storm is vrijwel geluwd maar men 
voorspelt pakken onweerswolken voor 
het volgend academiejaar.

Oste Jurgen

België Uber Alles : de slagkracht van een geïrriteerd machtsapparaat

Nationale parlementsverkiezingen. 
Ogenschijnlijk verloopt alles rustig. Alles 
lijkt erop dat de boeg van onze 
‘parlementaire democratie' herbemand 
zal worden met een volgens de 
pronostieken lichtjes hertekende 
verdeling van zetels. Welke regering 
hieruit zal voortvloeien is nog een 
vraagteken. Het huidig bestel waarin rood 
en blauw afwisselend met de CVP mag

dansen (ja hoor de VU mag ook wel 
eens) zou bedreigd worden door het 
Vlaams Blok. Tenminste als je de pers 
mag geloven. Er is zoals u zelf natuurlijk 
weet nog een andere partij die een 
serieuze hap van het kiezerspubliek kan 
opeisen: de lijst ROSSEM. Het VB vormt 
inderdaad een potentieel gevaar voor 
het huidig machtsevenwicht. Op lange 
term ijn bestaat de mogelijkheid dat deze

partij de huidige grote partijen 
wegconcurreert. Voor de ondergrondse 
machtstrukturen (bedrijfsleven, 
katholieke kerk,...) vormt zij echter geen 
gevaar. In eerste instantie omdat als het 
zover zou komen, velen zich alle moeite 
zullen getroosten om zich aan deze 
hypothetische politieke constellatie aan 
te passen. Overigens kan het VB nu al op 
een stevige en krachtige achterban

rekenen, met tentakels die zich 
uitstrekken tot in het bedrijfsleven. Het 
VB is een, nog klein, onderdeel van het 
bestaande machtsapparaat, en vormt 
dus enkel een gevaar voor haar naaste 
concurrenten -de andere partijen- doch 
niet voor de machtsinstanties die onder 
de oppervlakte hun invloed uitoefenen. 
Anders is het met JP Van Rossem. Als 
politiek en financieel onafhankelijke 
kandidaat kan hij zich veel meer 
permitteren dan de Belgische leiders.

VR staat buiten het systeem en vormt 
aldus een veel groter gevaar, niet enkel 
voor de bestaande politieke kaste, doch 
ook en vooral voor de rest van het 
machtsapparaat. VR beweert veel te 
weten. Via Moneytron zou hij over 
informatie beschikken die sommige heren 
politici in opspraak kan brengen, 
(herinnert u zich het verhaal van de 2 
miljard uit de SZ-kas?) Ook met 
betrekking tot het Bende-dossier beweert 

(lees verder Pag. 8)
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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 kiosk en kassa).

R edak tie !
Zie maar dat er in’t vervolg een 

exemplaar van De Moeial opzij gelegd 
wordt voor mij, zodat ik niet tussen die 
bende schapen moet staan drummen in 
de cafétaria om toch nog een 
verkreukelde Moeial te pakken te krijgen. 
Ik ben het zat! Hou hiermee rekening, of 
ik schrijf nooit meer iets voor 't 
Parochieblad!!!

Ram de Geit.

Neem m isschien een 
abonnement..

A r ig a to  G oza im asu...
Beste Parochiebladders,
Fumi Wa Hito Nari (Japans 

spreekwoord)
ttz .  'Letters weerspiegelen de ziel 

van de schrijver.'
Nederige groeten, S. Amoerai.

Nog niet uitgestorven!!!
Haü! Gelukkig bestaan ze nog : de 

plichtsbewuste mensen! IJverig noteren

ze je nummerplaat en je persoons
beschrijving als ze je bij je auto zien 
spelen met een Macrokarretje, want je 
zou misschien wel eens op het idee 
kunnen komen zo'n karretje te pikken, 
nietwaar? En twee uur later heb je dan 
plots de rijkswacht aan je deur. Jawel, 
wegens diefstal. Waar-heeft-ie-het-in- 
godsnaam-over?

Beste plichtsbewuste zak, indien ik 
een boodschappenwagentje nodig heb, 
loop ik wel even naar de Colruyt! Dat is 
dichterbij...

De re d d in g !!!

Gefrustreerden aller landen, verenig 
U en begeef U allen naar het Belgisch 
Instituut voor Normalisatie

Braban^onnelaan 29
1040 Brussel
Lieve deskundige spedalistjes zullen 

U omvormen tot de statistisch normale, 
gemiddelde , modale, verantwoorde
lijke,niet rokende, niet druggebruikende 
en vooral niet nadenkende brave 
Belgische staatsburgers.Ja, mijn liefste 
mededoorgeflipte gestoorden ik heb nu 
eindelijk de oplossing voor ons probleem

ontdekt en dit allemaal bij een Vereniging 
Zonder Winstbejag. Elektroshocks zijn 
gratis, hersenspoelingen kosten wel iets 
meer, maar daarover niet getreurd, 
binnenkort zijn we allemaal genezen en 
aangepast.

Tee. Otale Waanzin

S expop

Beste Parochieblad
Ik zit in eerste kan wiskunde en 

gisteren is er iets gebeurd dat mij vreselijk 
geshockeerd heeft. Ik zat met mijn 
vriendinnetje Samantha rustig een warme 
chocolademelk te drinken in café snack 
Azart toen ik plots aan de overkant van 
de straat een naakte vrouw zag 
rondvliegen door het BSG lokaal, en die 
werd bepotelt door verschillende leden 
van deze kring. Die perversiteiten hebben 
mij diep geraakt. Ik heb heel mijn leven 
op een katholieke kostschool gezeten 
en heb aan mijn lokale pastoor beloofd 
om nooit een naakt lichaam te 
aanschouwen.

Achteraf bleek het wel om een 
plastieken sexpop te gaan maar mijn 
geweten is tochnietgerustgesteld. Waar

vindt ik hier een pastoor om bij te gaan 
biechten? Help mij a.u.b

The virgin lady 

n.v.d.r. : probeer eens bij 
BSG, de enige pastoor in de 
buurt heb je daar zien 
rondvliegen...(P.S. : de pop is 
nog steeds beschikbaar!)

A.U.B.
Sorry, maar ik kan op dit moment 

niets nuttigers produceren. Als er nog 
een goede inval mocht volgen laat ik het 
weten.

Jan

V.C. KU L 
Aankondiging:
De V.C.KUL (Vrijzinnig Centrum van 

de Kalothieke Universiteit Leuven) 
organiseert op 20 november a.s. om 20 
uur een debat in Aula 3 van de KUL met 
de Ütel 'N a veel flauwekul nu de V.C. 
KUL*; Kaarten verkrijgbaar op het 
rektoraat bij deheer Dülemans.

J.P. III

Stom hé.
Ze spraken tot mij: 'Schrijf een uitlaat 

voor het parochieblad'. Ik antwoordde 
uit volle bips: 'Scheet'.

Nol Petrol.

W C -F ie lds
Life is like a cucumber, 
sometimes it's in your mouth, 
sometimes it’s in your ass. 
Wijsheden van

dr. Groenteboer.

Aaaaaaarggggüü
Ik heb er genoeg van! Waarom gaan 

jullie prijsvragen steeds over films? 
Daarom enkele alternatieve suggesties:

- wie is God op de VUB?
- Zijn Van Rossem en Margriet 

Hermans één persoon?
- Hoe vaak wast de koördinator van 

de Moeial zijn voeten? 1x per maand o
lx  per jaar? o 
Nooit o

-Vertel zo origineel mogelijk waarom 
jij een gratis abonnement wil op de Moeial.

Een superfan van de Moeial.

gezocht: een Renilde om samen te 
praten in een kafé.

ontmoetingsplaats: kafé Azart, het 
tafeltje links aan het raam.

Francis

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rockband 'Alyson Wonderland’ , 
serious about it’s music, seeks drummer 
and singer urgently!

For info, call Marcus 502 78 31 and 
leave a message. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Gezocht: rood rubberen balletje met 
schubben. Het werd verloren in de 
omgeving van Huisvesting. Wie brengt 
het terug naar het redaktielokaal? 
Vragen naar Tarra.

Waf! Tarra.

Gezocht: studente met tennisraket 
zoekt toffe gast met ballen om samen 
een partijtje te spelen. Afspraak elke 
woensdag aan de sauna's (de 
vrouwensauna's!)

________________ Mlete Konflete

De rubriek zoekertjes 
valt buiten de 
verantwoordelijkheid van 
de redaktie, öe redaktie 
>ehoud zich het rech 
zoekertjes niet te Plaatsen

D I X I T
Humo: Ik wil bij de loge, wel bij de 

grootste obediëntie van het land, het 
Grootoosten. Wat moet ik doen?

Andries Van den Abeele: 
' Gewoonlijk wórd je gevraagd. Omdat 
je aan de VUB studeert leraar wordt 
in het rijksonderwijs, actief bent in het 
Willemsfonds, het Vermeylenfonds, 
het Humanistisch Verbond. Zoals een 
trouwe parochiaan, die elke zondag 
naar de mis gaat en ook nog wat voor 
de vrije scholen doet, op een dag 
gepolsd wordt voor de kerkfabriek.

Uit Humo nr. 2670,7 nov 1991.

Ik heb ze wel alle vijf hoor! 
Trouwens, iemand zei ooit tegen mij: 
‘Je hebt ze wel alle vijf, maar ze 
werken in ploegen!'

Ben Van Roeien, coördinator 
sportdienst tijdens een interview.

Vooral in het begin van het 
akademisch jaar zijn de liften 
overbemand. Moet je een kwartier 
staan wachten tot er eindelijk een lift 
stopt waar je nog net bij kan, sta je 
dan midden in een kluwen mensen 
die allemaal zwijgend naarde cijfertjes 
die de etages aanduiden kijken, en 
hoor je dan plots achter je een stem: 
'De lift is altijd een beetje reizen'.

D I X I T
Iemand stapt een regionaal 

kantoor van de U W  (Unie van 
Vrijzinnige Verenigingen) binnen en 
wordt aldaar gevraagd of hij naar de 
viering van het 20 jarig bestaan van 
het UW  komt.. Antwoord: ‘Neen ik 
ga daar niet naartoe, ik ben vrijzinnig’.

Gehoord in Jette tijdens een 
partijtje Risk:

- Volgens mij moet Stefaan 
(Deneweth) de wereld veroveren....

- Hij kan nog geen vrouw 
veroveren laat staan de wereld....

Koen Lefever (Ondervoorzitter 
BSG): Ik leid uit deduktie af dat ik 
nooit zal sterven.

'Hoezo?
Koen : Wel, gisteren ben ik niet 

gestorven, eergisteren ook niet en al 
de dagen ervoor ben ik ook niet 
gestorven. Besluit: ik ben nog nooit 
gestorven, dus ik sterf niet.

'Jamaar, ge zijttoch ook wel eens 
geboren!?'

Koen (denkt na): Ja, dat wil ik nog 
wel eens doen...

o G L ©  o O  o  o  o  °  

0  Q  c d  ©  y  o

Hondepoep op de VUB

Loop je als fervente joggingfreak je 
dagelijks rondje op ons Oefenplein. 
Laatste nieuwe adidas, witte 'nike'-sokjes. 
een werkelijk student zijnde, slechts 's 
avondsde tijd deze hobby uitte oefenen. 
Lekker fris, donker, niemand merkt je 
mankige stijl.

Allemaal goed en wel. Maar waar is 
de tijd, beste sportievelingen, dat er nog 
addertjes onder het gras zaten. Die zijn 
nu reeds lang verdwenen. Hier op de 
VUB, de groene universiteit, liggen nu 
geen addertjes, maar totale, mooi 
gedraaide boa's en gluiperige palingen 
op onze groene perken. Het joggen 
wordt in een handomdraai (alhoewel er 
nog wel andere delen aan te pas komen!) 
omgetoverd in één groots 
hindemissenpar'koer"! Verschillende 
van onze medestudenten en omwoners 
van de VUB blijken zich klaarblijkelijk 
geroepen te voelen om hun pukkies, 
tarzans en blackies en andere hapklare 
brokkenvretende wezens onze campus 
reeds voortijdig te laten bemesten. Ik 
weet wel dat die ook van tijd tot tijd

moeten ontlasten, maar waarom altijd 
daar waar ik mijn nieuwe adidas 
uitprobeer. Van witte sokjes spreek ik al 
niet meer. Loop even over een van de 
grasperken en je zal snel inspiratie 
genoeg vinden om het joggen in andere 
sporten om te zetten. Sporten zoals 
(d)rolschaatsen, 'worst'elen (ik heb reeds 
de bruine band), wroetbal en kakminton 
zullen vanaf heden officieel erkend 
worden op de VUB en kunnen als 
dusdanig beoefend worden. Let w e l: 
protkaart is verplicht (dit om in orde te 
zijn met de verzeikering!). Ik wens dan 
de hele VUB-bevolking nog veel 
rekreatiegenot en dank tevens de 
sponsors die dank zij hun milde giften 

het sporten op ons oefen-glij-terrein 
mogelijk maken.

djus

p.s. Moet er nog zand zijn?

Uit "De Moeial”  van 10 januari '84, 
(iste jaargang, nr. 7)
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hij enige informqtie in zijn bezitte hebben. 
Het ziet er naar uit dat de men schrik 
heeft van VR. Getuige de waslijst van 
boycotakties die ondernomen zijn en 
worden. In eerste instantie is er de 
weigering om de nodige parlementaire 
handtekeningen te geven, zodat de 
partijen ROSSEM, Vlaams Blok en 
Regenboog geen nationaal nummer 
krijgen. Herman Van Rom puy (voorzitter) 
beweerde dat de CVP aan geen enkele 
partij handtekeningen geeft. Achteraf 
heeft de PVDA die toch gekregen, 
hypocrisie. Volgens VR waren 22 CVP 
parlementsleden bereid de handtekening 
te geven. Partijdiscipline, ons bekend 
van bepaalde streken in Europa, heeft 
blijkbaar een grote 'invloed op de handel
en bewegingsvrijheid van onze 
parlementariërs. Ook de SP weigert 
volgens voorzitter Frank Vandenbroucke 
handtekeningen aan nieuwe partijen te 
geven. Misschien zijn zij allen van mening 
dat enkel hun partij het recht heeft om in 
het parlement te zetelen.

De implicaties van deze uitwas van 
onze partijdemocratie zijn goot. Zonder 
nationaal nummer kanergeen betaalbare 
nationale campagne gevoerd worden, 
aangezien er per arrondissement 
verschillend propagandamateriaal 
gedrukt moetworden. Bovendien kunnen 
er hierdoor geen stemmen overgeheveld 
worden van arrondissement naar 
arrondissement, met een groot 
zetelverlies tot gevolg. Vervolgens waren 
er de 17.000 handtekeningen. Deze zijn 
nodig om als nieuwe partij aan de 
verkiezingen te kunnen deelnemen. Na 
inlevering werd de handtekeningenlijst 
ongeldig verklaard omwille van het 
gebruik van een onofficieel formulier, 
terwijl men ervoor benadrukt had dat het

vervolg Svs, Pagina 4

de afgevaardigden, de kringen en de 
studenten van die faculteit. Wij zijn er 
ons van bewust en hebben er dan 
ook wat aan gedaan. Het is de 
bedoeling dat de kringen de wil van 
hun leden naar voor brengt op de 
Algemene Vergadering, zodat de 
wensen van de studenten naar voor 
kunnen komen in dat bestuur.

Er wordt ook gewerkt met een 
dagelijks buro. De mensen die daarin 
zetelen zijn geen kandidaten voorde 
verkiezingen. Dit is bewust gedaan 
om een goede werking van SvS te 
garanderen. V ervo lgens is er 
m aandelijks een
bestuursvergadering (samengesteld 
uit het buro de verkozenen en de 
kringen nvdr). Het belangrijke van de 
struktuur is niet wie er voor SvS zetelt 
in de Sor en RvB. belangrijker is dat 
hij/zij in de raden de zaken naar voor 
b rengt d ie  op de 
bestuursvergaderingen z ijn  
aangebracht. Zo wordt een goede 
doorstroming naar de studenten 
vanuitdeSoRen RvB gegarandeerd. 
De mensen met vragen kunnen de 
kringbesturen contacte ren  of 
rechtstreeks naar SvS gaan. 
Bovendien is er vorig jaar in de Moeial 
regelmatig verslag gegeven van de 
zaken die door de SvS 
afgevaardigden bereikt konden 
worden.

betrokken document geldig was. Heel 
grappig.

Tenslotte is er de recente heisa rond 
Moneytron, aangekondigd in Knack en 
uitgesmeerd in Le Soir en De Morgen. 
Hier wordt nog eens uitvoerig ingegaan 
op de vermeende oneerlijke praktijken 
rond Van Rossem’s bekende 
beursspelletjes. Afgezien van de vraag 
of de aantijgingen gegrond zijn is het 
duidelijk datde naam Van Rossem zoveel 
mogelijk besmeurd moet worden. De 
grootte van de campagne en vooral het 
tijdstip maken dat duidelijk. Het gaat hier 
duidelijk om een politiek maneuver, wat 
nog eens duidelijk maakt hoe 
partijinvloeden tot in onze pers 
doordringen. Als het nodig is loopt 
iedereen in het gareel, inclusief de 
redaktie van de Morgen.

Ik wil benadrukken dat het buro van 
Studiekring Vrij Onderzoek niet unaniem 
de kandidatuur van VR steunt. 
Integendeel. De hier beschreven reakties 
op het fenomeen VR tonen echter weeral 
aan dat er iets grondig mis is met onze 
machthebbers. Deze gegevens zijn de 
getuigen van het feit dat wanneer het 
bestaande machtsevenwicht 
(overwicht?) serieus in gevaar dreigt te 
komen, het politiek bestel bereid is om 
heel ver te gaan om zich te beschermen 
Het lijkt voor hen wenselijk dat Van 
Rossem geen zetel krijgt in het parlement, 
om dat te bereiken dienen zij zich bloot te 
geven en moeten zij noodgedwongen 
hun oneerlijk gelaat tonen. Zij 
waarschuwen: blijf er af, de macht is aan 
ons.

voor Vrij Onderzoek, 
JVH.

Moeial: Het ligt dus blijkbaar niet 
aan de studenten die niet 
geïnteresseerd zijn in de SoR of de 
RvB maar aan de 
doorstromingskanalen.

Kunnen jullie als SVS dan niet 
proberen de studenten van de VUB 
te motiveren op één of andere manier 
hun stem te laten horen.

SVS: We kunnen de mensen niet 
dwingen. Sommigen proberen via 
de Moeial iets te bereiken, maar we 
vinden het beter dit rechtstreeks via 
ons te doen

DM: Hoe z it het met het 
absenteïsm e op recente SoR- 
vergaderingen?

Bert Mosselmans: Wat betreft het 
absenteïsme kan ik zeer kort zijn: we 
konden niet weten bij het begin van 
de verkiezingen dat er bepaalde 
mensen zouden wegvallen. Deze 
zaken kunnen worden opgevangen 
juist omwille van de struktuur van 
SvS.

DM: Wat is de belangrijkste 
verwezenlijking van SvS?

Jean-M arie De M eester: het 
behoud van het inschrijvingsgeld op 
11.500,- omdat dit het laatste jaar 
was dat we dit konden verwezenlijken. 
Volgend jaar zal dit bedrag door de 
executieve vastgesteld worden.

Anderzijds zitten we dicht bij

Europa 92. De huisvesting zal in de 
toekom st stukken belangrijker 
worden. Om dat op te vangen zijn er 
twee p ro jekten . Enerzijds het 
Arsenaal, anderzijds is er een projekt 
opgestart om ongeveer 200 koten te 
bouwen. Dit is geen projekt op korte 
termijn. Zoiets vraagt toch wel 4 é 5 
jaar tijd.

DM: Uit Jette komen er veel 
klachten omtrent het gebrek aan 
sportmfrastruktuur (zie ook elders in 
deze Moeial). Vinden jullie deze 
gelu iden u it Je tte  dan m inder 
belangrijk?

De Meester: De grootste fout die 
door de VUB in het verleden is 
begaan, is de oprichting van twee 
campussen;

Yves Goyster: Het is wel zo dat 
alle problemen die uit Jette komen 
met evenveel aandacht behandeld 
worden, daar kan geen twijfel over 
bestaan. Wel is het mogelijk dat er 
minder snel oplossingen zijn omdat 
Jean-Marie (De Meester nvdr) heeft 
het zojuist gezegd, dat het daarginds 
een eilandje is.

De M eester: Wat die 
sportinfrastruktuur betreft, ik kan u 
meedelen dat we de laatste jaren 
geen gunstige winden vanuit het 
m inisterie hebben gekend. Wij 
hebben steeds minder financiële 
middelen gekregen en zitten nu met 
een tekort van 100 miljoen, het is dus 
niet helemaal het gepaste tijdstip om 
te zeggen: laten we 20-30 of 100 
m iljoen investeren in 
sportinfrastruktuur.

DM: SvS wil het computernetwerk 
uitbreiden naar de koten van de 
campus. Is daar veel vraag naar, of 
gaat het enkel om een prestige 
projekt?

De Meester: Een prestigeprojekt... 
Dat is absoluut niet waar! Er stelt zich 
het probleem dat de computerlokalen 
van de VUB enkel toegankelijk zijn 
voor de studenten van de betrokken 
faculteit. Iedereen begint zijn eilandje 
te vormen. Waar moeten de mensen 
die via hun facu lte it n iet over 
com puters kunnen beschikken 
naartoe? Het is weer hetzelfde 
probleem. Er is geen geld.

De financiering kan gebeuren 
doordat de student een vergoeding 
zal moeten betalen, een soort huur 
van de lijn. Anderzijds kan een 
financiële bijdrage kom en van de 
onderw ijsraad, w ant d it is toch 
een onderw ijsprojekt. Tenslotte 
kan je de SoR een gedeelte laten 
financieren, om dat d it iets is dat 
je de m ensen kunt aanbieden. Je 
kunt er de koten mee verkopen, 
(men bedoelt ‘verhuren ’ nvdr) 

D M : Z u lle n  ju l l ie  o ok  
com puterlessen aanbieden?

De M eester: A ls de  lijnen er 
liggen zullen die wel niet uitblijven.

Qpgepast!___C rea tiv ite it___ls
aevaartiiKü

Zeker als ge een kotbewoner 
zijt op de VUB, deze dierbare Vrije 
instelling. Ter illustratie volgend 
waargebeurd verhaal: een 
kotbewoonster - waarvan wij de naam 
niet bekend maken, wat dacht ge!? - 
waagde het, bijgestaan door een paar al

even bevlogen vriendinnen, enkele 
amusante maar verder onschuldige 
tekeningen aan te brengen op de 
keukenmuur van haar campuskot. Enkele 
van haar medebewoners waren door 
deze artistieke bevlieging zo van hun 
stuk gebracht dat ze hun beklag gingen 
doen bij oppergod-van-het- 
huisvestinguniversum Emmerechts 
himself (het probleem met de daadster in 
kwestie bespreken was er natuurlijk niet 
bij). Deoppergod sommeerde haar bij de 
eerste gelegenheid die zich voordeed 
zich te verantwoorden en bedreigde het 
verbauwereerde kind met buitenvliegen 
als de aangerichte ‘schade’' niet voor het 
eind van de week was hersteld. De 
keukenmuur is nu maagdelijk wit 
geschilderd en er hangen enkele 
rustgevende foto's uit het modieuze blad 
Cosmopolitan aan de muur. Moraal van 
het verhaal: toon alstublieft geen greintje 
persoonlijkheid; uw medestudenten - 
bijgestaan door de VUB-autoriteiten - 
zullen deze ongeoorloofde karakteriële 
oprispingen met de grond gelijkmaken. 
Ge zijt gewaarschuwd!

V.K.
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bedoeling dat het toegepast is, maar 
wel dat de noden die er zijn bestudeerd /  
worden.

DM: Dus dat het onderwijs moet 
inspelen op de vraag van de 
bedrijfswereld...

MLB: Neen, juist niet! Wel van de 
bevolking, nu gebeurt het onderzoek en 
onderwijsop vraag van de bedrijfswereld, 
onder andere via sponsoring van 
bedrijven.

DM: Kan je dan niet beter opkomen 
voor de RvB, omdat juist daar die 
fundamentele beslissingen worden 
genomen.

MLB: Dat is geen slecht idee voor 
volgend jaar.

Na een wat warrig geworden gesprek 
volgt nog een slotopmerking: 
Ze zijn hier allemaal bezig over hoe 
democratisch het hier allemaal wel is, 
maar uiteindelijk zijn er onder de 
studenten maar weinig mensen die weten 
wat de SoR eigenlijk is. Deze instelling is 
helemaal niet zo open als ze willen doen 
geloven. Dat wensen we ook te 
veranderen in het kader van 
democratisch ondeiwijs.

interview: Koen vdd 
tekst : JVH en X

r w ë ï d r a ]
j i n d e  i 
! M o e i a l : !
j Dossier: Huisvesting J
I  Nog meer over Jette I
I  I  
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