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Dossier: Veiligheid zonder grenzen 

Lezersbrief: Opgepast voor drinkwater!

Verkiezingen van de SoR en de RvB

Reeds sedert jaren - wie weet hoe 
lang al ?- prijkte er boven de lokale 
aftapkraan van onze dienst Architectuur 
een u allen welbekende blauwe sticker 
met' een tekeningetje van een glas en 
daaronder het opschrift ‘drinkbaar water1! 
Al drie jaar dronk ik regelmatig van dit 
drinkwater!

Sedert mensenheugnis werd met dit 
water koffie bereid voor de gehele dienst!

Op een dag kreeg ik geen slok meer 
naar binnen. Het water was troebel en 
de smaak ervan kan je best vergelijken 
met die van zeewater, ik waarschuwde 
het diensthoofd, deze proefde ervan, 
spuwde het terug uit, vertrok zijn gezicht 
en won inlichtingen in bij een technicus, 
deze verklaarde dat het wel eens mogelijk

is dat er wat wasverzachter in de leicfngen 
komt

Asjemenou! WASVERZACHTER!!
De plakker werd onmiddelijk 

verwijderd - door ons wel te verstaan!
Ik wil me met dit schrijven dan ook 

richten tot de verantwoordelijken (= ?) 
om onmiddellijk waar nodig deze absurde 
plakkers te verwijderen en in tegenstelling 
daarmee grote rode plakkers meteen 
glas met een streep erdoor en een groot 
rood opschrift ‘Ondrinkbaar water, vergif’ 
in alle talen en voor alle veiligheid een 
telefoonnummer van hetanti-gifcentrum 
te plakken! En wanneer krijgen we dan 
onze echte drankposten?

Uw voor eeuwig verzachte,
Erwin Mlecnik.

HEALTH INSURANCE FOR FOREIGN STUDENTS

As some of you may have 
medical care in Belgium is 

very expensive. So having a health 
insurance policy is an absolute necessity.

Unfortunately students often find 
themselves confronted with a lot of 
practical problems when they want to 
take out of policy.

In most cases public health insurance 
companies (mutualiteiten) require a 
waiting period (wachttijd) of 6 months 
during which students, although they pay, 
are not covered at all.

In addition to this joining a health 
insurance company is in general, only 
possible after obtaining your I.D.card 
from the commune which itself may take 
some time.

The university offers the possibility 
take out a private health insurance to 
reduce the risk of financial catastrophy in 
case of illness or accident.

Information can be obtained from the 
Social Sen/ice for Foreign Students - 
Building Y.

Twee verkiezingen hebben de VUB- 
studenten afgelopen week geteisterd, 
nl. de Nationale parlementsverkiezingen 
(24/11) en de verkiezingen van 
studentenvertegenwoordigers in de 
Sociale Raad en de Raad van Beheer 
van de VUB (18-20/11). Voor wat betreft 
de eerstgenoemde verkiezingen zijn de 
resultaten ruim gekend: Vlaanderen werd 
zondagavond dooreengeschud toen 
duidelijk werd welke de uitslag van de 
parlementsverkiezingen zou zijn. 
Maandagochtend stond de 
VUB(populatie) dan ook in rep en roer, 
want de goegemeente was geschokt door 
het succes van het Vlaams Blok.

Geen enkele VUB-student (de 14 
verkozenen uitgezonderd) kraaide 
echter, enkele dagen daarvoor, na(ar) 
de uitslag van de verkiezingen voor SoR 
en R.v.B.

Een uiterst bedenkelijke situatie 
temeer wanneer gekeken wordt naar de 
opkmost voor deze verkiezingen:

Voor 4e Sociale Raad : alte
studenten zijn stemgerechtigd en kunnen 
maximaal 6 studentenvertegen
woordigers rechtstreeks verkiezingen 
voor de SoR (op 12 zetels) : 2049 
studenten op 7686 stemgerechtigden, 
m.a.w. 26.6%. brachten hun stem uit, 
waarvan 1,16% blanco of ongeldig.

In 1990 bedroeg de opkom st nog zo'n 
36%!

voor de Raad van Behe e r : aiie 
studenten, behalve eerste kanners, 
kunnen per faculteit 1 studenten
vertegenwoordiger voor de R.v.B. 
verkiezen: (zie tabel)

Hierbij dient echter te worden vermeld 
dat het quorum voor deze verkiezingen 
van 33% (t.e.m. 1990) op 25% (vanaf 
1991) werd gebracht. Redenen hiervoor 
zijn het grote aantal werkstudenten, 
buitenlandse studenten, Vesalius 
College studenten die moeilijkte bereiken 
en te motiveren zijn voor dergelijke 
verkiezingen, maar tevens het algemeen 
gebrek aan interesse bij de 
studentenpopulatie van de VUB voor het 
beheer van hun universiteit en de 
inspraak van studenten hierin.

We kunnen ons nu de vraag stellen of 
het verlagen van het quorum een 
effectieve maatregel is tegen deze 
verkiezingsmalaise bij de VUB- 
studenten.

Eerder dient gewerkt te worden aan

de motivitie, de betrokkenheid en de 
verantwoordlijkheid van de studenten 
inzake het beheer van de universiteit én 
het onderwijs. Democratisch (en 
betaalbaar) onderwijs houdt bijgevolg 
niet op bij het behalen van het eigen 
diploma, maar is een zaak van alten en 
voor allen. Dit vereist bij de studenten 
echtereen bewust engagement, voorde 
enen is dit een bewuste stem uitbrengen, 
voor de anderen bewust en effectief 
opkomen voor de studenten en het 
onderwijs.

Dit artikel is bijgevolg tevens een 
oproep aan alle studentenkringen 
(erkende en niet-erkende) met de vraag 
aandacht te besteden aan deze 
problematiek en een aspekt vorming op 
te nemen in hun werking.

Men weze verwittigd!

Luc Pauwels voor Studiekring Vrij 
Onderzoek.

Faculteit Kiesgerechtigd Opkomst %

ESP 1278 326 25,5%
G&F 1101 299 27,1%
ILOK 177 69 39,1%
L&W 729 207 28,4%
P&O 295 139 47,1%
RG 770 211 27,4%
TW 874 266 30,4%
WE 550 169 30,7%

TOTAAL 5774 1686 29,2%

Verkiezingsuitslagen
Sociale raad Raad van Beheer.

Faculteit LW: Faculteit WE:
CALONNE LAURENT 1010 50% P. GOYVAERTS - L. DEBROUWERE Mevr. A. LELIEUR - Dhr. K.

bereikt paitidpatiequorum: 25% VANDENDURPEL
DE MEESTER J.M. 966 48% behaalde stemmen op naam: 94% bereikt pailidpatiequorum: 25%

behaaide stemmen op naam: 58%
DESIMPELAERE JAAP 328 16% Faculteit RG:

N. VAN DER MARLIERE - K. ROOX Faculteit TW:
DE SPIEGELEIRE JESSIE 974 48% bereikt participatiequorum: 27% T. PEETERS-S. BROUCKE

behaalde stemmen op naam: 91% bereikt parlicipatiequorum: 30%
MOSSELMANS BERT 994 49% behaaide stemmen op naam: 97%

Faculteit ES:
VAN BERLAER GERLANT 1007 50% A. ANTOINE - B. HAECK Faculteit ILOK:

bereikt participatiequorum: 25% T. STEVERLYNCK - L. HENDRIX
VERBRUGGE KOEN 918 46% behaalde stemmen op naam: 94% bereikt participatiequorum: 27%

behaalde stemmen op naam: 85%
VERHELST LUC 492 24% Faculteit PO:

Mw. V. VANDENBOSSCHE - Mevr. T KLAI
VETS JEROEN 255 13% bereikt participatiequorum: 47%

behaalde stemmen op naam: 97%

Opgepast Jette!
De Moeial zoekt medewerkers 

in Jette!
Redaktieraad elke woensdag 

om 19u inY’, campus Oefenplein 
of tel. 02/641.23.38
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Een Duitser in Brussel Even voorstellen : IJU
Eigenlijk is het een toeval geweest 

Toevaligben ikthuisin DüssekJorl langs de 
deur van de professor die het Erasmus- 
program ma begeleidt gekomen, toevallg heb 
ik daar iets over het uitwisselingsprogramma 
van de VUB gelezen en teovallig was nog één 
van de drie plaatsen v rï Eigenaardig genoeg 
wilde niemand voor zes maanden naar de 
Belgische hootdstad. En, toeval nummer 
vier, toevaMg ben ik drie semesters geleden 
begonnen een taalcursus Nederlands te 
volgen. Bovendien ontmoette ik nog een 
vriend van mij die vorig jaar hier is geweest. 
Nadat hij mij had verteld hoe tof hij de VUB 
vond was ik echt nieuwsgierig naar Brussel.

De atstand tussen Düssetdorf en Brussel 
bedraagt maar 220 küometer, en toch is er 
een groot kulureel verschil tussen onze beide 
landen. Het viel mij al op toen ik hier net 
aankwam: bijvoorbeeld in de supermarkten 
Veel meer soorten en betere vis dan in 
Duitsland, enorme veel soorten chf>s. Maar 
bijna nergens verse melk! Kan men eigenlijk 
altijd U.H.T. melk drinken ? Over drinken 
gesproken : ergens heb ik zo vele 
verschülende soorten bier gezien.

Maar heel sympathiek zijn ook de 
anarchistische tendensen. Bjvoorbeeld, de 
afval wordt alleen in vuilniszakken op de 
stoep geplaatst en niet zoals in Duitsland 
“netjes’  in vuilnisemmers gestopt. En 
interessant om te zien s ook: alleen de

toeristen blijven hier aan een rood 
verkeerslicht staan.

Toch heeft de 'anarchisme' ook nadelen. 
In zaken milieubescherming s mij hier een 
‘ iedereen-doet-w at-hij-w il-m anier* 
opgevallen. Er worden overal bikjes gekocht 
of, nog erger, plasticftessen aangeboden, die 
echt milieubelastend zjn. Iedere dag is de 
eetzaal vol van gebleekte papiertje in plaats 
van gerecycleerd papier. Papier- en glas- 
containers zijn echt zeldzaam; bij ons staan 
ze intusen bijna op elke straathoek. En in 
eBte supermarkt krijg je plast iczakjes haast 
nageworpen. En het ergste is dat ik mij heel 
snel weer zo'n houding wen.

Maar wennen kan ik mij ook aan het 
studentenleven hier in Brussel Wij hebben 
in Dulsland geen kringen zoals ju ie . Af en 
toe staan er studenten in ouderwets uniform 
voor onze ‘mensa’ en delen pamfletjes uit, 
maar dat zijn gewoon echt konservatieve 
kringenvan wie ik niet zeker ben dat ze meisjes 
als lid opnemen.

En ook de Calé-scene is hier levendiger 
dan in DüssekJorf. Ik zal het echt missen als 
ik weer terug moet,vooral de Shamrock met 
de lekkere spaghetti. De lessen zelf zal ik 
zeker niet missen. Ik weet dat jullie na vier 
jaren afgestudeerd zijn en dus veel leerstof in 
tamelijk korte tjd  moeten verwerken. Maar 
toch voel ik mij aan de VUB niet zo als aan 
een universiteit maar eerder zoals op school.

Ik kan natuurlijk alleen voor de humane 
wetenschappen spreken, omdat die de enige 
is die ik ken.

Ik heb de indruk dat hier nergens jullie 
aktieve medewerking gevraagd wordt. De 
leraar of lerares komt binnen, begint te 
vertellen - of erger nog voor te lezen 
iedereen luistert, noteert of Idjkt thuis in de 
cursus. Niemand durft vragen te stellen, 
bijna nergens - gelukkig heb ik ook 
uitzonderingen leren kennen - ontstaal er 
een diskuss» over de inhoud van de lessen, 
en dat is in de geesteswetenschappen toch 
van groot belang! Daarom kan ik juke alleen 
maar aanbevelen, voor een jaar naar het 
buitenland te gaan. Zeker, dat jaar zal dan 
min of meer verloren zijn. Is het werkelijk van 
zo'n groot belang of jullie op 22 of 23 
afgestudeerd zijn? Wij in Duitsland studeren 
nog langer dan jullie; ik zal in het komende 
jaar mijn laatste examen hebben - dan zal ik 
27 zijn.

Het voordeel is, dat men niet alleen een 
ander kuituur leert kennen, maar ook een 
andere manier van studeren. En, zoals jullie 
zien, is de taalbeheersing ook verbeterd. 
Dus waarom niet oor een jaar naar Duitsland
- uiteindelijk zijn wij niet allen zoals die gasten 
die twee weken geleden in het Centraal Station 
herrie gemaakt hebben Werkelijk niet. 
Overtuig jezelf.

Peter Schimtz.

20 jaar lang is UU (Internationale Jongeren 
Uitwisseling) reeds bezig met het organiseren 
van een uitwisselingsprogramma voor jonge 
mensen tussen 18 en 30 jaar.

Konkreet betekent dat wij een 15-tal 
mensen 1 jaar lang naar het buitenland sturen 
en dat wij uit dezelfde landen een gelijk aantal 
mensen ontvangen.

Het is daarij de bedoeling dat de jongeren 
vrywüligerswerk verrichten in socio-cuKurete 
sectoren( met gehandicapten, bejaarden, in 
scholen, bij milieuorganisaties. Derde en 
Vierde Wereld, somsook administratief werk).

Het nationaal comité van het ontvangend 
land zorgt daarbij voor de nodige 
administratieve ondersteuning : visa en 
verblijfsvergunningen en ... een gastfamiie 
die kost en inwoon garandeert.

Het doel van dit soort uitwisseling is tot 
een directe kennismaking te komen met 
andere culturen en zo de eigen 
vanzelfsprekendheden een beetje te 
relativeren. Uiteraard wordt van een 
uitwisselaar verwacht dat hij/zij zich aanpast

Interesse ? Vragen ? Kom dan naar de infodag van de Internationale Jongeren 
Uitwisseling op zaterdag 7 december vanaf 10 u 30 (voormiddag) in Stedelijk 
Jeugdcentrum De Wolsack, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen. Je kan ook altijd 
telefonisch informeren op het nummer 03/235.92.21 (permanentie op werkdagen van 9 
tot 17).

aan de realiteit in het andere land, een 
boeiende, maar niet steeds een even 
gemakkelijke opgave: het betekent niet alleen 
het aanleren van een andere taal en andere 
eetgewoontes, het betekent vooral 
confrontatie met andere manieren van doen 
en soms ook met jezelf.

Om een idee te geven van de landen 
waarmee we uitwisselen, volgt hier het Ifstje 
van 1991-92 : Bohvia, Brazilië, Cokxnbia, 
Costa Rica, Finland, Honduras, Ijsland, India, 
Japan, Mexico, Nieuw Zeeland. Nigeria, 
Polen, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. 
Het is ook mogeüjk dat dit lijstje in 1992-93 
lichte wijzigingen ondergaat, de 
uitwisselingsquota worden immers 
afgesproken met de zusterorganisaties in het 
buitenland.

Een UU-jaar begint in juli en eindigt in jut 
van het volgend jaar. Dat betekent dat vooral 
laatstejaarsstudenten (zij die geen tweede zit 
hebben dan) voor ons één van de 
doelpublieken zijn.

BSG & VO

BEURZEN VOOR HET 
BUITENLAND (2)

Hieronder vind je de overige gegevens die op de info-avond van 22 oktober gegeven werden.

Standpunt over de zaak van 
Rector Fink van de Hum- 

boldtuniversiteit in Oostberiijn.

ERASMUS

Gastspreker: de Heer Evens
Adres. EC Erasmus Office Montoyerstraat
70,1040 Brussel
Tel.: (02)233 01 11
In 1987 werd dit onderwijsprogramma 

voor hoger onderwfs opgestart. Ook hier kan 
er door de individuele student weinig worden 
ondernomen. De uitwisseling geschiedt in 
het kader van een samenwerkingsakkoord 
tussen 2 instelSngen voor hoger onderwijs.

Bijzonder aan Erasmus is het feü dat de 
uitwisseling deel uitmaakt van het normale 
studieprogramma; men brengt dus een deel 
van de studie door aan een buitenlandse 
universiteit.

De voorwaarden voor de goedkeuring 
van zulk samenwerkingsakkoord zijn: 
academische erkenning van de periode 
doorgebracht in het buitenland, vrijsteKng 
van betaling van een 2de inschrïvingsgeld 
en een beurstudent blijft het recht op een 
beurs behouden.

Men verwacht dat dit jaar meer dan 1000 
Vlaamse studenten aan Erasmus zullen 
deelnemen; het gaat dus echt om een 
massaprogramma waaraan ieder kan 
deelnemen indien er voor zijn studierichting 
een programma bestaat.

Wat de beurzen betreft, wordt er enkel de 
meerkost vergoedt,die studeren in een ander 
land met zich meebrengt.

VLAAMSE GEMEENSCHAP

Gastspreker: de Heren DE WILLE en 
VREYWAERTS

Adres: Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap,
Departement Onderwijs,
Administratie algemene onderwijsdiensten 

en voorlichting, bestuurbegeleiding 
uitwisseling.

Koningstraat 138,1000 Brussel
Tel: (02)211 4211
De Vlaamse Gemeenschap staat in voor 

de verdeling van beurzen die door het 
buitenland werden aangeboden, zelf kunnen 
zij enkel instaan voor de vergoeding van de 
reiskosten.

Het gaat hier om een 40-tal landen, 
waarvoor meestal 3 soorten beurzen 
beschikbaar zijn : navorsrgs-, speöalisatie- 
en vakantiebeurzen.

Het aanleggen van een goed dossier is van 
auaaal belang. Er dienen 3 formulieren te 
worden ingevuld, 1 in het nederlands, de 2 
andere in het duüs, engels of Irans naargelang 
het land. Ale andere documenten dienen 
eveneens te worden vertaald, niet noodzakeijk 
door een beëdigd vertaler, maar ze dienen wel 
door de faculteit te worden gelegaliseerd. Wat 
aanbevelingsbrieven betreft, dient er op 
gewezen dat deze beter van degelijke kwaliteit 
zijn, vermits men anders enkel maar een 
slechtere indruk maakt. Politieke 
aanbevelingen worden uit de dossiers 
verwijderd. Het bijvoegen van een korte uitleg 
over de inhoud van de thesis met toestemming 
van de promotor, is eveneens aan te raden.

De selectieprocedure bestaat uit 2 ronden; 
een eerste selectie gebeurt door een 
protessorencollege, dü om de buitenlandse 
overheden niet met aanvragen te overstelpen. 
De 2de selectie gebeurt door de ambassade in 
kwestie.

Vermits het hier gaat om 40 landen is het

onmogelijk hier dieper op in te gaan; een 
brochure met informatie per land ligt ter 
beschikking op de Dienst Studieadvies.

BELGIAN AMERICAN 
EDUCATIONAL FOUNDATION.

Gastspreker: de Heer ULENS

Adres: Egmontstraat 11,1050 Brussel

Tel.: (02)513 59 55

DA is één van de oudste organisaties in 
België die instaat voor het geven van 
beurzen voor de V.S. De beursbedragen 
liggen rond de 25.000$ en alle disciplines 
komen in aanmerking. De voorwaarden 
om naar een beurs mee te dingen zijn de 
volgende: de belgische nationaliteit 
bezitten, in het laatste jaar minstens grote 
onderscheiding hebben behaald en een 
zeer goede kennis van de engelse taal.

Voor een MBA is er nog een extra 
beurs, het gaat om een lening van 50.000$, 
die enkel dient terugbetaald indien men 
niet terugkeert naar België. Het heeft enkel 
zin hiernaar mee te dingen indien men al 
enkele jaren werkervaring heeft. Bovendien 
heeft de BAEF een plaatsingsdienst voor 
mensen die terugkomen uü de States.

SASKIA VAN HOYWEGH EN 

ESN-BRUSSEL

In het kader van de’Abwicklung’ aan de 
voormalige Oostduitse universiteiten - het 
buitenwerken van voormalige Stasi 
(veiigheidsdienst) medewerkers - wordt op 
dit moment, blijkens onverdachte 
getuigenissen, zeer willekeurig opgetreden. 
Het ziet er naar uit dat een oorspronkelijk 
correct opgevatte vernieuwingsoperatie 
stilaan ontaard is in een heksenjacht door 
Westduitse belangengroepen met 
verschillende politieke en financiële 
motieven. Zo is slechts na veel internationaal 
protest een plan het Oostberfijns Universitair 
ziekenhuis (de Charité) - dat een goede 
medische reputatie heeft - te sluiten, 
uiteindelijk algevoerd. Op dit moment wordt 
door allerlei administratieve en juridische 
maatregelen het normaal functioneren van 
de Oostduitse universiteiten moeilijk 
gemaakt. Zo zijn ale professoren zonder 
onderscheid op een tijdelijk statuut geplaatst, 
in afwachting van een onderzoek en een 
eventuele nieuwe aansteKng. Fnandële en 
politieke belangen zijn daarbij van meer 
doorslaggevend belang dan 
wetenschappelijke of morele criteria Het is 
nu al duidelijk dat de meeste huidige 
academid geen schijn van kans maken onder 
het nieuwe regime te worden benoemd. 
Hetzelfde speel zich ook af op het bestuurlijk 
en administratief niveau van deze 
universiteiten. Een typevoorbeeld is het geval 
van de huidige Rector van de 
Humbokttuniversiteit in Berlijn, Professor 
Fink

Deze man werd bij de eerste vrije 
verkiezingen aan de Humboldt universiteit - 
die zoals bekend een grote intellectuele en 
politieke rol in de Oostduitse 
hervormingsbewegeing heeft gespeeld - met 
grote meerderheid van stemmen tot Rector

verkozen. De (West-)berlijnsesenaat wil hem 
echter kwijt, op grond van "bew|zen' dat hij 
een Stasimedewerker zou zijn geweest. 
Rector Rnk heeft dit, gesteund door studenten 
en professoren, atijd ontkend. Desondanks 
is de Rector op donderdag 28 november aan 
de dijk gezet. Deze beslissing is door de 
studenten van de universiteit op massale 

"protestdemonstraties onthaald.
Ons standpunt, als studenten van de Vrije 

Universiteit, is dat het aan de studenten en 
het personeel van de HumbokJtuniversiteit 
toekomt te beslissen wie hun Rector zal zijn 
en welke politiek moet worden gevoerd om de 
universiteit op de uitdagingen van de nabije 
toekomst voor te bereiden. De noodzakelijke 
uitzuivering van Stasimedewerkers mag niet 
worden aangegrepen om deonafhankeijkhetd 
of het bestaansrecht van de Oostduitse 
universiteiten in het gedrang te brengen. Wij 
zijn van oordeel dat elke inmenging van 
buitenuü in dü democratische proces uü den 
boze is, en we veroordelen bijgevolg efce 
poging het krtisch potentieel, dat tijdens de 
hervormingsbeweging aan de Oostduitse 
universiteiten naar voren is getreden, te 
fnuiken uit poiiek eigenbelang of in de hoop 
een aantal wetenschappelijke postjes te 
kunnen pakken. Wij steunen dan ook het 
studentenprotest aan de Humbotdtunrversïeit 
tegen het ontslag van Rector Fink, en alle 
krachten die strijden om een rechtvaardige 
en democratische ’Abwicklung* en 
versmelting van de Oostduitse met de 
Westduitse maatschappij.

Het Brussels Studentengenootschap 
De Studiekring Vrj Onderzoek
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Fascisme

V.O.-standpunt omtrent verkiezingsuitslag
Fasdsme? Nee, dank je!

Het gezond verstand, de zekerheid, de 
vissen die tegen de stroom in zwemmen, 
diegene die hun nek uü steken en die het 
beletd wAon herstetlen zijn aUen neergemaaid 
door een simpfctische bokshandschoen.

Iedereen zal ondertussen het uiteindelijke 
resultaat van de verkiezingen al wel van 
buiten kennen en dan ook de angstwekkende 
opkomst van het uiterst rechtse Vlaams Bbk 
en het FN opgemerkt hebben. Enerzijds kan 
dü misschien wel een reactie tegen het zo 
dikwijls vernoemde gesjoemel van de 
traditionele politieke partijen zijn, maar 
anderzijds is dit onmiskenbaar een 
verderzetting van de gevaarfjke fascistische 
stroming dn momenteel furore maakt in een 
groot deel van West-Europa

De Vlaams Blok stemmers worden door 
een opgetokle afkeer van migranten in de 
armen van uiterst rechts gejaagd, maar 
beseffen niet eens welce ideologie het Vlaams 
Blok vertegenwoordigt. Vanui hun ideologie 
sluiten zij andere kuituren, maar ook 
andersdenkenden buiten en verheerlijken zij 
zichzelf als die groep met de enige juiste 
ideeën omtrent het politiek, sociaal, kultureel 
en ethisch bestel. Het is juist achter dit 
prediken van een nationalistisch, autoritair 
en onverdraagzaam ideeëngoed dat het 
gevaar voor onze samenleving schuilgaat

Het migrantenprobleem, dat zeker niet zo 
eenvoudig is als sommigen dat willen doen 
uitschijnen, zit inderdaad bij velen hoog en 
vraagt dan ook dringend om een grondige 
aanpak. De traditionele politieke partijen 
hebben, zoab met alle hete hangijzers, enkel 
maar gepoogd de problemen te omzeien, 
niet 20 op te lossen. Dat zij nu door de kiezer 
roe* <Je neus op 4e teken worden geórvM 
wekt b j mij dan ook niet de minste verbazing. 
De simplistische oplossing die het Vlaams 
Bbk voorste* is echter ook niet de aanpak! 
Men moet serieus gaan werken (werken en 
dus geen oeverloos gezever!) aan de 
integratie van de migrant in onze samenleving. 
Het gaat niet op dat een migrantendossier, 
opgesteld door Paula D’Hondt, door de 
meeste politici niet eens gelezen wordt. Niet 
dat dit dossier zaligmakend is, maar het 
wordt algemeen erkend als een ee rlij en 
degelijk werkstuk

Tot op heden spitst het Vlaams Blok zich 
nog enkel toe op het migrantenprobleem, de 
abortuskwestie en een onafhankelijk 
Vlaanderen, maar zal het hierbij blijven? 
Indien hun succes verder blijft duren vrees ik 
hiervoor. Een volgende stap, na het 
aanpakken van de migranten, zou wel eens

repressie tegen de andersdenkenden kunnen 
zijn en dan zijn wij V.U.B.'ers de eersten om 
dü te ondervinden. Ook 50 jaar geleden 
hebben de studenten van de Vrije Universiteit 
een zeer kritische, vrijzinnige en 
onverzette ijke houding tegen de toenmalige 
fascistische bezetter aangenomen met de 
sluiting van de U.L.B. en vervolging door het 
regime tot gevolg.

Een doortrekken van het gedachtengoed 
van de Vlaams Blokkers staat lijnrecht 
tegenover deprinöpes waar onze universiteit 
voor staal. Gedaan met vrije meningsuiting 
(dit artikeltje zou bv. voldoende zijn om het 
buro van Studiekring Vrij Onderzoek op de 
zwarte ijst teplaatsen),kufturelemanifestaties 
zouden zich herleiden tot een avondje 
■gezefcg' volksdansen omdat efce kulturele 
expresse uitgesloten zou zijn, discussiëren 
bij pot en pint is ook niet meer bij daar 
iedereen gelijk denkend dient te zijn en zo 
kunnen we nog wel eventjes doorgaan.

Dit dienen de leden van deze Vrije 
Universiteit en zeker diegene onder hen die 
voor het Vlaams Blok hebben gestemd, zeer 
goed te beseffen.

De meeste studenten die voor het Vlaams 
Blok stemden hebben aan het voorgaande 
vermoedelijk (hopelijk) niet gedacht toen zij 
hun stem uitbrachten. Dit "niet nadenken' is 
trouwens iets wat karakteristiek is voor de 
huidige generatie studenten. Onze 
geëngageerdheid beperkt zich in de meeste 
gevalen tot de kursussen en tot de meer 
ludieke studentenactiviteiten. Het gangbare 
begrip van studentikositeit en 
verantwoordelijkheid is dan ook naar mijn 
mening zeer beperkt. Elke intellectuele, 
kulturele of sociale inspanning buiten 
kursussen en 70*5 is btijkbaar iets te veel 
gevraagd, maar dü is eigenfijk een andere 
discussie die zeker nog gevoerd moet worden.

In elk geval is het de hoogste tijd dat niet 
alleen wij maar ook alle politieke partijen zich 
terdege bezinnen over de wijze waarop in dit 
land en de/est van deze aardbol aan politiek 
wordt gedaan. Het is de hoogste tijd dat de 
politici van hun ivoren toren afdalen en dü niet 
om handjes te gaan schudden op de 
plaatselijke markten, maar wel om het volk 
terdege in te Bchten over de gang van zaken 
op het politiek schouwtoneel. In de voorbije 
decennia hebben zij het volk dom gehouden, 
hetisnuaanhenom viahet uitgebreide 
informatienetwerk dat ons ter beschikking 
staal het volk te informeren en dit niet met 
goedkope reclamespotjes maar met degelijke, 
gerichte informatie.

En het is zeker de hoogste tijd dat zij 
eindelijk hun verantwoordeijkheid opnemen 
en zich niet meer als bange wezels doorheen 
het politieke landschap bewegen. Dat zij een 
einde proberen te maken aan de verzuiling 
die ons land zo verziekt heeft, dat zij stoppen 
met het kat-en- muis-spelletje tussen regering 
en oppositie en constructief trachten samen 
te werken, dat zij eindetijk eens de strijd 
aanbinden tegen de bureaucratie,... Anders 
zulen er bij de volgende verkiezingen 
misschien nog meer mensen voor de idiotieën 
van het Vlaams Blok stemmen, wal tot het 
totale faüiet van ons land, dü dan nog niet 
zozeer op financieel maar wel op moreel 
niveau, zou kunnen leiden. Wij hopen dan 
ook dat de verschilende instanties van de 
V.U.B, categoriek elke vorm van fascisme 
blijven afwijzen en ook op hun beurt werk 
maken van de verzuiling, bureaucratie en 
verantwoordelijkheidszin binnen de V.U.B.- 
geledingen.

Dat St.-Vé is moeten wijken voor het 
"bezoek” van een zootje fascistische Duitse 
buren is hopelijk geen allegorie van het 
ideologisch klimaat in onze leefwereld.

Frank Bolata 
Voor Studiekring Vrij Onderzoek

Even praktischer: Beste V.U.B.-student 
en personeelslid die op het Vlaams Blok 
stemde tijdens de voorbqe verkiezingen. Besef 
je dat, na het in mekaar slagen van migranten, 
de vogende VB-fase het uitschakelen van 
"andersdenkenden’ (zo ook V.U.B.- 
studenten) zal zjn; besef je dat stemmen op 
het VB staat voor het kiezen voor alles wal de 
V.U.B, en het Vrij Onderzoek juist bestrijden 
(racisme, geen vrije meningsuiting, anti- 
abortus, concervatrsme, het recht van de 
sterkste en van de luidste stem, anti- 
feminisme,...); besef je dat stemmen voor het 
VB inhoudt dat je de huidige democratische 
besluitvorming (al is die natuurlijk ook niet 
perfekt) verwerpt en voor de terugkeer naar 
barbaarse tijden kiest. Is het werkeijk zo erg 
gesteld met het verantwoordelijkheidsgevoel 
en de maatschappelijke interesse van de 
bevoldng (en zelfs van studenten - in betere 
tijden het intellektuele kruim van hun 
generatie), dat een beetje gezond verstand 
(geen exclusieve SP-slogan) al te veel 
gevraagd is?

Mogen wij ook hopen dal alle V.U.B.- 
studenten hun verantwoordelijkheid 
opnemen?

Staf Isebaert 
Voor Studiekring Vrij Onderzoek

Resolutie aangenomen door het praeseskonvent 
van 25 november

Naar aanleiding van de 
verkiezingsuitslagen van zondag 24 
november ziet het Praeseskonvent van de 
VUB-studenten zich genoodzaakt een 
standpunt in te nemen t.o.v. de nieuwe 
politieke situatie in dit land. Het 
Preaseskonvent stelt vast dat deze 
verkiezingsuitslag een dudefijke afwring 
van de politieke praktijken van de grote 
traditionele partijen inhoudt. Ondanks het 
begrp dat het Preaseskonvent voor deze 
veroordefing kan opbrengen - enige vreugde 
omwie van de afstraffing van de CVP wordt 
in het blonder gevoeld - veroordeel het 
Preaseskonvent de massale vlucht van de 
Vlaamse keizer in de armen van fasdctrsche

partijen zoals het Vlaams Bk* en Front 
National. Deze tendens, die kadert in een 
algemene Europese opgang van de 
fascisctische partijen, zal alleen tot een 
verergering van de politieke situatie 
aanleiding geven. Nog nooit in de 
geschiedenis hebben demagogie en haat 
tegenover "de anderen" een oplossing voor 
fundamentele maatschappijproblemen 
aangebracht. De enige oploissing voor deze 
problemen bestaat o.i. in een herstel van de
- door degrote partijen in (ksoediet gebrachte
- democratische poüieke besluitvorming in 
kritische analyse van de heersende politieke 
macht, van welke signatuur ook

De studenten van deze Vrije Universüeü,

waarvan de voorlopers in het recente 
verleden juist omwille van hun vrijzinnige 
en kritische levenshoudind vervolging 
door een fascischtich oorfogsregime 
hebben moeten doorstaan, roepen de 
democratische krachten van aDe politieke 
partijen in dü land dan ook op om etndeïfk 
de handen in elkaar te slaan en door een 
werkelijke aanpak van de politieke 
verloedering deze gevaarlijke tendens 
tegen te gaan.

Namens het Preaseskonvent,

Het Brussels Studenten Genootschap 
De studiekring Vrij Onderzoek 
De Kringen

VO presenteert :

Jasenovac

Het Joegoslavische Aushwitz en het 
Vaticaan.

Lezing door Gottfried Niemitz, vertaler van het gelijknamige boek van 
Vladimir Dedijer.

Dinsdag 17 december 1991,20 h Lokaal 4G108, inkom gratis, spreektaal Engels.

Jasenovac, het Joegolavische 
Auschwitz en het Vaticaan.

Slechts weinigen hebben een concreet 
idee omtrent de betekenis van de naam 
Jasenovac. Enloch.Zoals Auschwüzisdeze 
plaats synoniem voor een van de grootste 
misdaden in de recente geschiedenis. Het 
behoort zeker tot de meest verdraaide en 
geheim gehouden histonscheevenementen 
Toch is het in het kader van de bloedige 
confrontatie van Serven en Kroaten van zeer 
groot belang. Het was Jasenovac waar het 
grootste concentratiekamp van WOII 
gevestigd was, gesticht door de Kroatische 
fascisten in 1941 op het grondgebied van de 
'Onalhankeüjkfl staat Kroatië'. Deze status 
werd hen verleend door HÜIer, na de raid op 
de Balkan en de desintegratie van 
Joegoslavië. In Jasenovac aleen werden
200.000 orthodoxe Serven vermoord. 
Uiteindelijk kwamen in Ustacha-Kroatië
800.000 mensen om het leven. Dü gegeven 
is nauweijks bekend buüen Joegoslavië. De 
reden daarvan wordt duidelijk als men de 
identüeü der handlangers van de Ustacha- 
fasasten kent: de Katholieke kerk, die een 
volledig katholieke staat in Kroatië wikte 
installeren als bolwerk tegen het Orthodox 
geloof. Dal was de reden dat het Vaticaan

• niet aleen diplomatieke erkenning doch ook 
ideologische ondersteuning aan de Ustacha

verleende. Ook de plaatselijke derus en 
lekenorganisaties namen aktief deel aan de 
door de Ustacha georganiseerde slachting. 
Aleen de militaire nederlaag van Hitter kon 
het Ustacha-regime stoppen. Kroatië werd 
een federale republiek in de Joegoslavische 
con federale slaat. Vandaag is deze staat 
terug aan het uüeenvaHen. Opnieuw is het 
het Vaticaan dat met alle middelen, 
bijvoorbeeld via een lening van 4 miljard 
dollar, de vorming van een onafhankelijk 
katholiek Kroatië steunt. Daarom spreekt de 
Servische pers over een samenzwering 
tussen de Heiige Stoel en Kroatië voor de 
vernietiging van Joegoslavië. Omwile van de 
pijnlijke geschiedenis van de Serven vrezen 
zij het lever en de veiligheid van hun 
volksgenoten, die met een meerderheid 
sommige gebieden bewonen die worden 
geclaimed door de Kroaten. Onder de druk 
van geschiedenisvervalsing dreigt de 
historische waarheid, die tenslotte de sletüet 
is om het heden te begrijpen voorgoed 
verloren te gaan. Hiertegen in gaan is het 
object iet van de lezing door Gottfried Ntemietz 
op 17 december (4G108, 20.00 u). Alten 
wefcom.

JVH.
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Fiimnieuws Prijsvraag Agenda

Column Paz

1 oorkaak teveei

The Fisher King

Met Films zoals “Brazil’ en “The 
Adventures of Baron Munchausen“ wordt 
regisseur Terry Gilliam de Angelsaksische 
Fetlini genoemd. Nu is zijn nieuwste film'The 
Fisher King' in onze zalen. Net zoals “Talk 
Radio" en “Pump Up the Volume" voert hij 
een shock-DJ, vertolkt door Jelf Bridges, ten 
tonele. Tijdens een rechtstreekse uitzending 
spuwt hij een woordenvloed de ether in. 
Enkele dagen later verneemt onze radioman 
dat die luisteraar in een yuppie-bar enkele 
onschuldigen heeft neergeschoten en daarna 
zelfmoord heeft gepleegd. Door dit drama 
raakt hij aan de drank en aan lager wal.

Drie jaar later ontmoet hij tijdens zijn 
omzwervingen de in lompen gehulde dochard 
Parry, alias Robin Williams. Deze neemt hem 
mee in zijn fantasiewereld van kastelen, de 
Rode Ridcter... Tussen beide mannen zal er 
een speciale vriendschap ontstaan.

“The Fisher King” is een modem sprookje 
over schuldgevoelens, verantwoordelijkheid, 
vriendschap en liefde. Het meeslepende 
verhaal wordt boetend en zeer visueel (in 
barokke decors) verfilmd. De acteurs slagen 
erin je een goed gevoel te geven wanneer je 
de zaal verlaat.

Don’t Teil Mom the Babysitter's Dead

Christina Applegate, de 19-jarige, blonde 
stoot uit de TV-serie “Married with Children", 
speelt in deze komedie de rol van grote zus 
Sue Ellen. Wanneer haar moeder (net zoals 
de Reddertjes Bemard en Bianca) voor twee 
maanden naar Australië reist en de oubollige 
babysitter al na 24u het loodje erbij neerlegt, 
moet zij voor haar vier jongere broers en 
zussen zorgen. Ze wordt de kostwinner van 
de familie. Na een korte carrière in een 
hamburgertent, waaraan ze enkel een leuk 
vriendje overtvouch, Van ze toevallig meteen 
als directiesecretaresse in een prestigieus 
modehuis gaan werken. Zonder enige 
ervaring krijgt ze de verantwoordelijkheid over 
de afdeling uniformen toegewezen. Het 
thuisfront is inmiddels een puinhoop 
geworden.

'Don’t Teil Mom...' is een leuke, 
oppervlakkige en voorspebare tienerkomedie 
met hilarische toestanden van regisseur 
Stephen Herek fCritters' en “Bill & Ted’s 
Excellent Adventure”). Voorde “Twin Peaks'- 
fans speelt de naïeve lucky hierin een bijrol.

HotShots

Wanneer iemand van de makers van “The 
Naked Gun 1 + 1/2“ ook eens een komedie

gaat maken, dan weet je al dat de absurde 
humor van de bovenste plank is, waarbij je je 
verstand niet meer nodig hebt. Of toch... om 
de geparodieerde films te herkennen.

De jonge piloot Topper, rol van Charlie 
Sheen, heeft zich teruggertrokken in een 
indianendorp, want hij lijdt aan een geweldig 
schuldcomplex. Twintig jaar geleden 
veroorzaakte zijn vader een vliegtuigramp 
waarbij de co-piloot om het leven kwam. Nu 
wordt hij door de Navy gevraagd om deel uit 
te maken van een team dat naar de Golf moet 
vliegen. Hij aanvaardt de opdracht. Na een 
psychologische test bij de knappe Ramada, 
gespeeld door Valeria Golino (bekend van 
"Indian Runner’) wordt ook de liefdesvlam in 
hem aangewakkerd. V raag is echter of Topper 
erin zal slagen zijn rem mingen te overwinnen, 
zijn vader ineerteherstelleneninhetM idden 
Oosten de' American way of life" te doen 
triomferen om daarna met zijn geliefde naar 
de wigwam terug te keren. “Hot Shots" is van 
begin- tot eindgeneriekeen aaneenschakeling 
van gags en lolbroekhumor. Gedurende 90 
minuten worden een 30-tal films op de korrel 
genomen, zoals “Top Gun", “The Fabulous 
Baker Boys", “9112 Weeks" en “Dances with 
Wolves".

Boys

Jan Verheyen, het enfant terrible van de 
Belgische filmdistrfeuteurs, maakt met deze 
liefdeskomedie, die hij trouwens zelf schreef, 
een geslaagd regiedebuut. Michael Pas, 
bekend van “Blueberty HilT, speelt de 25- 
jarige Peter die na zijn studies pers- en 
communicatiewetenschappen op een 
reclamebureau gaat werken. Net wanneer hij 
een grote condoom-campagne moet leiden, 
ontstaat er een breuk met zijn vriendin Tanya

Zijn boezemvriend Tom, die hij al kent 
vanuit het humaniora, heeft zijn studies 
Rechten opgegeven. Ook in de liefde is hij 
een losbol. Hij zal Peter uit de put helpen. En 
dan verschijnf er in hun leven de vrijgevochten 
Dana, alias Francesca Vanthielen van VTM.

‘ Boys' is een leuke, herkenbare Belgische 
film over vriendschap, sex, 
verantwoordelijkheid, ambitie en nog andere 
problemen waarmee jongeren 
geconfronteerd worden. Door het vtottetempo 
en de swingende muziek van o.a. B.J. Scott, 
Tom Wolfe, Helmut Lotti en Bart Peeters (die 
ook op CD werd uitgebracht) is “Boys“ een

bioscoopavondje onder vrienden. 

See you at the movies.

Ik loop nog min of meer levend rond, 
half verdoofd door de codëine (valt onder 
opiumwet, mmm). Orofar, balsoclase, 
biclar, greenpeace (oh neen sorry dat is 
mijn schrijfblok) en paracodine moeten 
mij helpen te genezen. Behalve een 
kloppende pijn in mijn linkeroor lukt dat 
lichamelijk vrij goed.

Geestelijk echter blijf ik zweven: ik 
krijg steeds dat beeld van Martens in een 
kruipboksje die al zijn speelgoed eruit 
gegooid heeft en nu woedend op de box 
zit te timmeren met zijn handjes (net

ondermeer box)

Quite neusaways 
quite oorshadows 
Quite oogpoundings 
ziek 

ziek 
ziek

Quitte sizzling hoofd nek maag ogen 
oor kelen neuzen tand long en bloederen.

Ondertussen, zit de koning te rekenen 
niet op zijn dubbeldekker maarzit op zijn 
oudnieuw dundik grootklein 

REKENMACHIENTJE 
of er een meerderheid te bereiken 

waar zijn favoriete schandknaapjes in 
zitten.

Hij test ze eerst eens allemaal.
Dat weet ik gewoon.

Zolang politici niet bij machte zijn mijn 
keel - en oorontsteking op te lossen geloof 
ik niet in politici en mag ik ze dus 
ongestraft armen en benen afknippen en 
vreemde kleedjesaantrekken. Ik heb het 
echt wel geprobeerd. Er was een tijd dat 
ik geloofde in de reeelheid van ideeen. 
Maar politieke meningen zijn zo vreselijk

saai en melodramatisch en ze 
weerspiegelen niet wat ik echt denk want 
wat ik echt denk is slijm licht mooi boem. 
Je eigen geest hebben betekent ook 
denken over wat je wil in de stijl die je 
noodzaklijk acht en slapen als je wilt 
slapen en eten als je wil eten. “Een eigen 
mening’ betekent niet 
noodzakelijkerwijze dat je jezelf kent, 
maareeneigengeestwel. Bijeenmening 
ga je namelijk voort op een dilemma dat 
iemand anders heeft gecreëerd. Het zijn 
mensen die dingen verdeelt hebben in 
delen. Bijvoorbeeld in een bepaalde 
cultuur is er taalkundig geen verschil 
tussen rood en bruin, (hetzelfde woord). 
Die kuituur zal de dingen onvermijdelijk 
anders bekijken dan een kuituur waar er 
twee woorden bestaan, want mensen 
geloven in deze verdeling. Ze zien geen 
verschil, ze geloven dat de verdeling 
reëel is en op de werkelijkheid berust, 
terwijl dit op conditionering berust. De 
aarde draaide niet rond de zon voor dit 
als wereldbeeld aanvaard was. ‘De aarde 
draait rond de zon is geen "waarheid". 
Het is gewoon een manier om de dingen 
te beschrijven. Men kan de geest 
vrijmaken door niet aan iets te denken, 
maar gewoon te denken.

Dansen dansen
dansen dansen

KRACHTIG dansen. ( NEEN BESLIST 
NIET)

redder des vaderlands heeft sex- 
appeal tegen DAS geruild

pijn macht pijn macht pijn macht zeer 
oude pijn VERGETEN en macht hebben 
KOude ledematen vergeten EN MACHT 
HEBBEN EN WAARLUK GELUKKIG 
ZUN.

uw vrotó PAZ

Johan Vansintejan

Prijsvragen:

Dankzij Cdumbia Tri-Star kunnen wij enkele filmliefhebbers gratis naar de 
bioscoop sturen om er ‘The Fisher King’ te bekijken.

Steek je antwoord op de volgende vraag voor 18 december in de Moeial- 
brievenbus in het restaurant of stuur ze naar de Moeial, Pleinlaan 2,1050 Brussel. 
Vraag : Tot welke groep Britse komieken behoorde Terry Gilliam?

Van 20th Century Fox kregen wij “Hot Shots’-petjes, T-shirts en pins. Wil jij één 
van die prijzen in de wacht slepen, steek dan je antwoord op de volgende vraag voor 
18 december in de Moeial-brievenbus in het restaurant of stuur ze naar de moeial, 
Pleinlaan 2,1050 Brussel. Wel vermelden of je een petje, een t-shirt ot een pin wil.

Vraag: “Hot Shots“ is een parodie op Top Gun’ . Welke acteur speelde hierin de 
hoofdrol?

Dankzij Independent Films kunnen wij een aantal sexy boxer-shorts van ’Boys' 
weggeven. Hiervoor moet je antwoorden op de volgende vraag: Welke Belgische 
popgroep vetokt het titelnummer 'Dreaming Wild' ?

aanrader voor een ontspannend geluid van één hand die klapt is

maandag 9 december
•BSK: Vetten Os in BSG
•BIOTECHO: Film ‘Amadeus’ in QC
•JVS: Film in QD
•GK: Dansles
dinsdag 10 december
•VSKM: TD in BSG
•KBS: Film ‘ Bird On A Wire’ in QD
•RPGC: Film “Hudson Hawk’ in QC
•BM: Veijaardagsreceptie Dies
Natalis met fototentoonstelling
•APIA: Muziekkwis in Luigi's om 21 u
•FA: Kantus in Jette
•KB, BIOTECHO, CAMPINA:
Jenevermatch
woensdag 11 december
•KBS: fuif in de “Luigi's'
•WK: TD in BSG
•APIA: Film ’The Rookie” in QC
•KEPS: Film ’ Misery" in QD
•PK: Promotie 91-91 over
ingenieurscarrière

•PPK: Kaas-en wijnavondin Elzenhof 
om 20u
•CAMPINA, BIOTECHO : kwis in 
5B406 om 20 h. 
donderdag 12 december 
•BSG: Eerste Vrijzinnig Zangfeest van 
Vlaanderen in Aula Q 
•CAMPINA, BIOTECHO: schaatsen 
vrijdag 13 december 
•VSKM: Kaas- en Wijnavond in VOC 
Mechelen
zaterdag 14 december
•BSK: Bourgeoiskantus in 
Speelmanskapel Brugge 
zondag 15 december 
•FA: Kantus in BSG 
maandag 16 december 
•CAMPINA: TD in BSG 
•ZWK: Film “Goodfellows" in QC 
•SCFF: Film The Name Of The Rose” 
in QC
•APIA: Bowling in Crosly’s, 19u in 
Shamrock
•FA: 24-Minuten-Loop in Luigi's 20u 
dinsdag 17 december 

-HLB: TD in BSG 
•WL: Film 'Robin Hood, Prince Of 
Thieves'in QD
•Al: Film "De Kleine Zeemeermin’ in 
QC
•VO: lezing door G. Niemietz 
'Jasenovac, het Joegoslavische 
Auschwitz en het Vatikaan* in 4G108 
om 20u
•LIA: Schaatsen Poseidon, om 19u in 
‘t Complex
woensdag 18 december
•ZWK: TD in BSG
•VRG: Rim ‘ Dances With Wolves’ in 
QD
•VO: Film inQD
•LIA: Kroegentocht in Confrater om 
19u
donderdag 19 december
•PK: Massa-Kerst-TD in PK-zaal 
•BIOTECHO: TD in BSG 
•PPK: Film “Full Metal Jacket’ in QC 
•LIA: Zuipaangelegenheid om 21 u in 
Confrater
•BM: Doopkantus in Relais om 20u 
vrijdag 20 dècember 
•APIA: kerstkroegentocht in Hill Diar 
om21u
dinsdag 31 december
•PK: Nieuwjaarsdinerparty in 1 
Complex 19u30
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Malou Swinnen werd geboren in 1944 en studeerde totografie aan de 
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Hasselt.

De portretfoto's van Malou Swinnen zijn creaties.
Ze scheppen een sfeer en geven uiting van haar dteptste gevoelens. 
Ze zijn een weergave van atmosfeer en emoties, waaraan de 
toeschouwer eigen gevoelens en herinneringen kan toevoegen of in de 
plaats stellen.
Het zijn ais het ware portretschilderijen die de betrokkenheid van Malou 
Swinnen bij wat zj doet op een subtiele manier laten aanvoeten.
Met haar fotolens weet zij de kijker te beroeren, te doen raden naar 
hetgeen achter het gezicht op de foto schuilgaat, te doen gissen naar 
hèèr zienswijze.

Enpo van 7 tot 20 december 1991

KONCERT

Micha Mengelberg(Kiev-1935). Als zoon van de Russiche 
komponist, Karei Mengelberg, bezocht hij het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag en studeerde er compositieleer. Daarnaast bekwaamde hij 
zich in de jazz en werd hij vooral beïnvloed doorThelonlous Monk en 
Herbis Nichols. Belangrijk in zijn ontwikkeling was de ontmoeting in 
1958 met John Cage en zijn deelname aan de fluxus- beweging in het 
begin van de jaren zestig met o.a. Willem de Ridder (zie vertelfestival). 
In 1966 richte hij samen met Willem Breuker en Bennink de Instand 
Composers Pool op. Wat stond voor Ter plekke iets bedenken'. 
Verder hield hij zich bezig met het actueel muziektheater en werkte o.a. 
samen aan de opera ’Reconstuctie" met Hugo Claus Vooral om zijn 
originele kleeén en zijn composities is Micha Mengeberg niet weg te 
denken uit de internationale avant garde.

Han Bennink(Zaandam-1942).Evenals Mengelberg is hij zoon 
van een musicus. In de jaren vijftig speelde hij reeds slagwerk in de stijl 
van de Amerikaanse bebop en hardbop. Bennink speekle ook Dixieland 
en begeleide saxofonisten als Sonny Rollins en B*n Webstar 
Begin jaren zestig speelde hij reeds met Micha Mengelberg en streelde 
hij naar een gelijkwaardiger positie voor de ritmesectie van een groep 
Bennink bespeelt letterlijk ales wat hem voor zijn voeten komt en heeft 
een zodanige graad van perfectie bereikt dat er tijdens een concert niets 
meer fout kan gaan, terwijl er toch geen gestroomlijnde.statistische 
toestand ontstaat.

Ernst Glerum is een veelzijdig, flexfoel en veelgevraagd mu- 
s»cusenspeetto.a. bij J.C.Tans& the Rockets. Hikomponeerdeonder 
meer 'Daar gaat Kuifje' een ware hit bin nen het Amsterdams jazzmfleu 
Glerum speelt ook bij het Amsterdams strijkerstrio en het tentet van 
Guus Janssen.

Micha Mengelberg: piano en sigaret
Han Bennink: slagwerk en alles wat hem voor de voeten komt
Ernst Glerum: kontrabas

Donderdag 12 december - 21u - Kultuurkaffee • gratis

Hij begon op 8-jarige leeftijd piano te studeren bij Pieter Boon. Na zijn 
ücentiaatsstudtes biologie, vervolmaakte hij zijn pianospel aan het 
Leuvense Lemmensinstituut bij Jan Vermeulen. H| studeerde en 
studeert Spaans, Portugees, Italiaans, Deens, Arabisch, Russisch, en 
Engels aan het Centrum voor Levende Talen te Leuven en wierp zich 
sinds 1988 met een overgave die hem typeert op de triathlon. Sinds 
1990 is hij 's werelds beste op de Dubbele Triathlon(8 km zwemmen, 
360km fietsen en 84km lopen), met overwinningen in elk van de drie 
internationale wedstrijden (Double Dutch Triatlon te Lelystad 1990, 
Nederland, Lbertr Double Triathlon te Colmar, Frankrijk 1990, Double 
Iran Triathlon te Huntsville, Alabama, VS 1991).

MALA NOCHE
Gus Van Sant. USA, 1985. z/w, 78'.

Vrijdag 13 december - 20u - Aula Qa

■Mala Noche', de eerste langspeelfilm van Gus Van Sant, rs een soort van 
'minimal movie' de werd gedraaid met twintigduizend dollar. De film kan 
gezien worden als een voorstudie van zijn tweede film 'Drugstore Cow
boy', waarmee de cineast onlangs de aandacht trok. Vata Noche' vertelt 
het verhaal van Walt Curtis, de Charles Butowskl van Portland, 
Oregon.
Of'If you fuck with the bull, you get the hom', zoals Curts het zelf krachtig 
samenvat. *

Dinsdag 10 december - 20u - Aula - 50fr

DUBBELTENTOONSTELLING 
’10 JAAR KUNSTUITGAVEN 

= 20 KUNSTENAARS 
+ HUN RECENT WERK’

Portretten 
van Malou Swinnen

HAN BENNINK-MICHA MENGELBERG- 
ERNST GLERUM

Jean Bilquin

TO C T O W A T

Naar aanlekSng van het 10-jarig bestaan van de Dienst Kuituur, stellen 
wij de door ons gerealiseerde kunstuitgaven tentoon.
Hetdoeldatwij van in denbeginne vooropstelden was jonge kunstenaars 
de kans geven zich apenbaar te maken en anderzijds betaabare kunst 
aanbieden.
Wij denken dat wij in ons opzet geslaagd zijn!
De namen van de artiesten spreken voor zichzelf...
De overzichtstentoonstelling kan U gaan bekijken vanaf 16 december

Expo. van 16 december 1991 to t 30 januari 1992 
in Gebouw M - 5e verdiep - Pleinlaan 2, lübObrussei 
Open op werkdagen van 9 tot 17 uur.

Enk De Kramer

ONDER DE AULA

Toen wij de kunstenaars, waarvan de meesten ondertussen inter
nationale faam verwierven, kontakteerden met de vraag of ze bereid 
waren gezamenlijk tentoon te stellen (wat niet evident is met beroemd
heden), waren allen vol enthousiasme en direct bereid enkele van hun 
hedendaagse werken te tonen.
De opsomming van alleen maar de namen is reeds indrukwekkend! 
Wij hebben het klaargespeeld ze te verzamelen en stellen ze, niet zonder 
enige fierheid, tentoon.

Hierna de opsomming van de deelnemende kunstenaars.
Fred Bervoets, Jean Bilquin, Jan Burssens, Enk De Kramer, Tom 
Frantzen, Luc Hoenraet, Nik Honlnckx, Mare Lambrechts, Levl, 
Frank Mahleu, Pol Ma ra, Marcel Marien, Karei Roelants, Pjeroo 
Roobjee, Roger Somville, Jan Van den Abbeel, Paul Van Gysegem, 
Jan Van Riet, Plerre Vlertck, Maurice Wyckaert

Vernissage: vrijdag 13 december in zaal "Onder de Aula' om 18 uur. 
Expo: van 16 december 1991 tot 30 januari 1992.
Onder de Aula - Pleinlaan 2-1050 Brussel.
Open op werkdagen van 9 uur tot 17 uur.

HET KULTUURKAFFEE
kan gehuurd worden voor privé-manitestaties 

gedurende het weekend vanaf vrijdagavond 20u.
info: 02/641 23 26 - 641 23 29

t



Open brief Open brief
Open brief aan de voorzitter van de Vereniging van 

Vlaamse Rectoren (VLIR)

Schat,
Wij vernemen dat er enige 

misverstanden zijn gerezen betreffende de 
toekomstige studentenvertegenwoordiging 
ing de officiële organen VLIR en VLOR. Om 
in deze duidelijkheid te scheppen volgt hier, 
ter gelegenheid van de VLIR-vergadering 
van woensdag 20 november, het standpunt 
van de Brusselse VUB-studenten zoals 
vastgelegd op het faculteit enconvent van 
dinsdag 19 november, naar buitenuit 
vertegenwoordigd door het Brussels 
Studentengenootschap, het representatief 
studentenorgaan van de VUB.

De Brusselse studenten zijn van 
mening dat een zinvolle studentenver
tegenwoordiging op nationaal vlak alleen 
maar kan gebeuren vanuit een pluralistisch, 
democratisch gestructureerd, onafhankeSjk, 
erkend en representatief koepelorgaan. De 
enige organisatie die op nationaal vlak aan 
deze criteria voldoet is de Vereniging van 
Vlaamse Studenten, WS. Het BSG is dan 
ook sinds jaren bij deze koepel aangesloten, 
tesamen met de Universiteiten van Gent, 
Diepenbeek, de Katholieke Universiteit 
Brussel en de meerderheid van de 
Hogeschoolstudenten in Vlaanderen, alles 
samen meer dan de helft van de Vlaamse 
hoogstudentenpopulatie. De vertegen
woordiging van de studentenbelangen op 
nationaal en internationaal vlak(het European 
Student Information Bureau, het door de 
Europese Commissie erkende Student 
Forum, de International Union of Students) 
is, naar onze mening, steeds met een 
maximum aan openheid en democratische 
besluitvorming verlopen. Voor het tert dat de 
organisatie niet alle Vlaamse Universiteiten 
en Hogescholen onder haar leden te l, en dus 
niet op een absolute representativiteit 
aanspraak kan maken, word gecompenseerd 
door de volledige openbaarheid van de 
besSssingsorganen Algemene Vergadering, 
Congres en Bestuur, waarvoor de 
uitnodigingen en agenda's altijd naar alle 
betrokken instelingen, aangesloten leden of 
niet, worden gestuurd.

Voor actuele onderweroen van 
algemeen belang wordt steeds voor een open 
overleg met alle betrokkenen geopteerd, om 
een zo breed mogelijke wetkingsbasis te 
garanderen. Dit heeft in het verleden goed 
gewerkt voor de officiële Vlaamse 
studentenvertegenwoordiging in de - 
ondertussen wijlen - Hoge Raad voor 
Studietoelagen, waarvoor WS de verdeling 
van de mandaten tussen leden en niet-leden 
tot ieders tevredenheid heeft gecoördineerd. 
Dit is ook vorig jaar ten tijde van het Decreet 
nog eens gebleken, toen voor de standpun- 
tenbepaüng dienaangaande in de schoot van 
VVS een volledig open en zelfstandig 
studentenoverleg Universiteiten, Holten Hokt 
werd gecreëerd, in overeenstemming met de 
bestaande realiteit in het Vlaamse Hoger 
Onderwijs. Dit Universitair overleg , 
gecoördineerd door WS, was dan ook vorig 
jaar met instemming van ale betrokkenen de 
gesprekspartner van Rector Dülemans, 
toenmalig Voorzitter van de VLIR, om 
onderhandeSngenoverstudenleninspraakop 
daé niveau te voeren. De onderhandelingen 
met niet-aangesloten instellingen tot 
toetreding tot WS, en de bespreking van 
hervorming van de bestaande Statuten in 
overeenstemming met deze bovengenoemde 
drievoufige Hoger Onderwysreatteit, werden 
terzeHdertijd in dezelfde geest voortgezet.

Er was voor ons dan ook geen vuitje 
aan de lucht toen het Leuvens Overkoepelend 
Kringorgaan (LOKO) enige weken geleden, 
in het kader van de VLIR-besprekingen over 
het kredietpuntenstelsel, de verschilende 
Vlaamse Universiteiten vroeg dit overleg terug 
op te vatten. Wie schetst dan ook onze 
verbazing toen de voorzitter van Kringraad 
de vergadering opende met de mededeing, 
dat bij gebrek aan een bestaande 
overkoepelde structuur, dit gele- 
genheidsoverleg als zodanig diende te 
worden opgevat, en dat er een brief, gericht 
aan de Voorzitter van de VLIR (Rector De 
Meyer) om vertegenwoordiging in de VLIR- 
commissies te vragen, onder die hoofding 
werd voorgesteld. Na krachtig protest van de 
Brusselse vertegenwoordiging werd 
overeengekomen de brief dan maar in naam 
van de betrokken Universitaire organisaties 
te versturen.

Onze ongerustheid nam echter toe 
wanneer wij vernamen dat in Leuven pogingen 
tot heroprichting van de jaren geleden ter 
ziele gegane Vlaamse Studenten Federatie 
(VSF), een destijds vanuit Leuven opgerichte 
‘Nationale Studentenorganisatie’ , een van 
de eigenlijke doelen was achter dit 
studentenoverleg. Pogingen om Gent, 
gebruik makend van een nieuwe politieke 
situatie aldaar, met wisselend succes van 
VVS te verwijderen versterkten het gerezen 
wantrouwen. Wanneer wij uit datzelfde Gent 
tenslotte te horen kregen dat de Rectoren 
van de beide betrokken Universiteiten aan 
studentenveitegenwoorders aldaar hadden 
laten weten dat studentenvertegenwoordiging 
op commissierWveau in de VLIR kan, zolang 
deze maar niets te maken had met WS, dan 
bevestigde dit onze bangste vermoedens.

Wij, Brusselse studenten, zien ons 
op dit moment genoodzaakt ons standpunt 
dienaangaande ondubbelzinnig duidelijk te 
maken: deze inmenging in de Vlaamse 
studentenvertegenwoordiging op wek niveau 
dan ook is voor ons volledig 
onaanvaardbaar. Van elke poging om door 
een of andere poitieke deal de besluitvorming 
dienaanaaande te beïnvloeden distanciëren 
wij ons ten stelligste. Wij wensen nog steeds, 
zoals vorig jaar op democratische en 
representatieve basis overeengekomen, te 
ijveren voor een pluralistische 
studentenvertegenwoordiging op alle 
niveaus, ook in de VLIR. Wanneer dit echter 
niet kan gebeuren zonder inmenging van de 
betrokken AcademisheOverheden, uit angst 
voor een onafhankelijke, democratische 
overlegstructuur, dan zien wij op dit moment 
liever af van vertegenwoordiging op VLIR- of 
VLOR-niveau, dan op deze wijze een 
campagne tegen WS in de hand te werken. 
Het is niet overbodig er nog eens op te wijzen 
dat de Brusselse VUB-studenten altijd open 
hebben gestaan voor open overleg op alle 
niveau's, en dit zullen zij in de toekomst ook 
steeds blijven doen. Dit dient echter alijd te 
gebeuren met het doel de Vlaamse 
studentenaanwezighetd te versterken op afle 
beleidsniveau's, en dient dus zowel offidëel 
ais onofficiëel te gebeuren in coördinatie met 
WS, met het uiteindeijke doel te komen tot 
een slagkrachtige, onafhankelijke, 
ééngemaakte Vlaamse studentenorganisatie, 
waardig ons op nationaal en internationaal 
vlak te vertegenwoordigen.

D i is het officiële standpunt van de 
Brusselse VUB-studenten.

Namens BSG, VO en de kringen.

Dal alles aan de V.U.B, duurder is 
geworden zal iedereen al wel opgevallen 
zijn, het restaurant en het cafetaria, de 
huisvesting, het kutuurkaffee, de films en de 
TD's. Dal dit ales met de index, de inflatie of 
met te kleine budgetten te maken wil k  zeker 
niet betwisten maar soms gaat men hier wel 
te ver.

Het betreft het succesvole politieke debat 
dat werd georganiseerd door Studfekring Vrij 
Onderzoek en de studentenkring KEPS, de 
kring van de faculteit ESP. Op zichzelf was 
het een vrij interessant debat met grote namen 
zoals Van Rossem, Van Rompuy, Andaux 
en Neyts.

Waar ik echter vrij zwaar aan til is het feit 
dal men voor drt politiek debal een ingangsprijs

GRATIS
vroeg die naar mjn mening te hoog was. 
Daar de heren organisatoren overtuigd waren 
van succes vonden zedü het gepastemoment 
om er een grote winst uit te slaan. Dat men 
deze praktijken toepast op het organiseren 
van films, TD's, toneelstukken of andere 
spektakels is logisch want een organisatie 
kan niet werken zonder gek).

Tot overmaat van ramp werd (fit mega- 
debat, zoals reeds eerder vermeld, mede 
georganiseerd door KEPS (die hiermee 
eindelijk eens een activiteit organiseerde die 
in de Hjn lag van het studievlak van hun 
faculteit) waarvan de bestuursleden het 
waarschijnlijk onbelangrijk vonden eens een 
avond te organiseren zonder aan winst te 
denken Dat zou pas prestige zijn, jongens!

Naluurüjkkost een debat geld... hoeveel? 
De sprekers komen gratis, de zaal was gratis 
en de moderator (Paul Muys) vraagt ongeveer 
5000BF. Diverse kleine kosten( flessen drank 
voor de sprekers...) buiten beschouwing 
gelaten. De inkomprijs zal waarschijn^ aleen 
maartot doel gehad hebben de grote onkosten 
te dekken van (fit zeer dure informatieve 
debat. De winst was, laten we zeggen per 
ongeluk...

Van één ding ben ik alvast zeker : 
Studiekring Vrij Onderzoek moet dü jaar 
niet meer komen zagen opdat ikeenlidkaart 
zou kopen want ik steun geen winstoevende 
organisaties van openbaar nut! Heeft V.O. 
met deze een nieuwe wending genomen? 
Een commerciële wending misschien?

Wouter Walgraeve

Van Rompuy : "Hoe weet u dat, meneer Van Rossem, en van wie ?"
Van Rossem : "Van mijn advokaat Martens en dat is een CVP'er meneer Van Rompuy P

Eerste vrijzinnig zangfeest van 
Vlaanderen

Zoals jullie allen al gelezen zullen hebben op de prachtige affiches die onze campus 
versieren gaat op donderdag 12 december het eerste vriizinnio zangfeest van Vlaanderen 
door in onze aula. Een van de ‘ensembles’ die voor een ongeloofelijke sfeer zullen zorgen in 
de Antwerpse volksgroep Katastroof. Deze groep staat gekend voor hun maatschapij-kritiek, 
maar vooral vettige nummers op z'n plat Antwerps. Ze spotten voortdurend met de katholieke 
moraal en de macht van de kerk. Een schitterend voorbeeld hiervan is volgend liedje :

r  Recht op antwoord

Betreft. Citaat in Dixi, Moeial nummer 4 
Hz. 7

Waarde Redaktie,

Ik voel me zeer vereerd dat mijn 
kaffeepraat tot Literatuur verheven wordt door 
mi te citeren in uw vodje. Het stuit me echter 
tegen de botst dat Umï dingen laat zeggen 
die k  on mogelijk kan uitgekraamd hebben 
De gevoerde argumentatie was een 
typevoorbeeld van een INDUKTIEVE 
redenering en niet van een deduktieve zoals 
U valselijk bericht. Ik hoop dat U begnjpt dat 
dergelijkeftalers een ernstige aanslag vormen 
op mijn kredfciiteit van filosofoloog in wording. 
Ik eis bjgevolg dal U dit recht zet door deze 
brief onverkort te pubfceren.

Met de meeste hoogachting,

Koen Letever

Rechtzetting

Artikel ‘Eerste vrijzinnig zangfeest van 
Vlaanderen’ in Moeial nr 4 d.d. 19-11-*91. 
Onderaan de pagina 2 moet staan :’ ... eke 
kring die zichzelf respecteert "en uiteraard 
niet ‘  respecteerd’ Deze (out is niet te 
wijten aan mezelf maar aan de Moeial- 
medewerker die de telcst invoerde.

Sem Moerman
DANK U SAM

HET GELOOF (tekst & muziek; Jos)

' t is nu bekan 2000 jaar geleje 
dat dien engel met Maria hee gevreje 
en dat daarna die Ideine wier geboren 
die zogezei door God was uitverkoren 
hij had geen geld en ook geen werk 
dus stichtte hij zijn eigen kerk

Jesus kende honderduizend trukken 
hij leerdede lammen lopen zonder kmkken 
probeerde wijn in water te verandere 
en zei dat de mensen moesten houwen 

van mekandere
ondankbaarheid is ‘s werelds loon 
hij stierf met de dorenkroon

1 geloof dat Jezus zo schoon had 
uitgevonden

kwam in 1 bereik van poftteke honden 
die de vlam van 1 verzet probeerden u i te 

doven
door den arme kleine man in iet te doen 

geloven
1 systeem da werkte wreed en goe 
en iedereen dee zijn ogen toe

de priester die koos de kant van de militie 
met brandstapel, foltering, moord en 

inkwisibe

in naam van God wier verkracht en wier 
gestolen

met oorlogen die door de kerk wieren 
bevolen

we draaiden allemaal mee in 1 spel 
uit schrik voor den duivel en 

verdoem mems in de hel

al zen we nu al heel wat eeuwen later 
en zen (fr ni zoveel meer die geroepen 

zen voor pater
al wordt 1 geloof eiken dag een bitje 

zieker
de paus gedraagt zijn eigen nog afc’ as 

politieker
de kerk bemoeit heur eigen nog altijd met 

de staat
vraagt da bijvoorbeeld maar aan ne 

kristen-demokraat
I

geloof me vrij, iedereen mag van mij 
geloven

maar last oe daarom ni van oe gezond 
verstand beroven-

gedenk dat sommige leiders gelovigheid 
gebruken

om het vofc in de groei van zijn kracht te 
kunnen fnuiken

g'lndoktrineerd, gehersenspoeld 
zo erg bee Jezus 1 ni bedoeld.

9e jaarsans C91-92J • De Moeial



‘ t  P a r o d T t c h la h
Deze rubriek is er om alle gefrustreerde geesten de kans te geven hun gal uit te spuien. Nozems aller tijden, verenig u 1 

Post jullie briefje in de Moeiai-brievenbus in de cafetaria (tussen kiosk en kassa).
De publikatles in het Parochieblad vallen niet onder verantwoordlnkheid van de redaktie.

WC-partij

Heden is bij decreet de WC-partij 
opgencht. Als men tegenwoordig toch elke 
gek naar het parlement stuurt, waarom zou u 
dan niet stemmen op iemand die het goed 
meent met de studenten ?

De Weg Coens partij heelt één eenvoudig, 
duidelijk omschreven programmapunt (rara, 
hetwelk ? Miep Miep zei Mac). Dus alle 
stundenten, die iets geven om het student 
zijn en om wat ze tegenwoordig nog onderwijs 
duiven noemen, weten op welke lijst ze de 
volgende verkiezingen( die wel niet te lang 
meer op zich zulen laten wachten) terecht 
kunnen. Stem WC, wij spoelen wel door!

Uw dienaars, (vooral van hun eigen 
zakken.)

Vrijkaarten

Wie heet er vrijkaarten voor m|? 
P.S.: ik heb een tekort aan sex!

Courtje

Sinterklaas

De Sint draagt een jeans en heet een 
paard op 2 poten. Echt waar, ik heb het zeil 
gezien op de G. Jacqueslaan.

nvdr: wij ook!
Frustratie

Bébé

Boekpenetratie

Ik voel me gefrustreerd omdat deze rubriek 
enkel voor gelrustreede geesten is. ikbennl. 
geen gefrustreerde geest en toch zou ik 
graag eens iets schrijven.

Arme Ikki.

nvdr : indien u het nog niet hebt 
opgemerkt, u bent nu wel gefrustreerd.

SEX! SEX I SEX!
Is er nu echt geen ander onderwerp om 

over te schrijven, te praten of om het te doen. 
Heb je ooit gehoord dat iemand AIDS heet 
gekregen van samen een boek te lezen ?!

Heiliger dan De Paus

Stemming 

Ik ben zwaar gefrustreerd want ik dacht 
dat ik de enige ging zijn die voor het vlaams 
blok ging stemmen maar blijkbaar ben ik 
representatie! voor 1/10 van de bevolking... 
Kunnen jullie mij geen adressen van 
hulporganisaties toesturen waar ik dit kleine 
mankementje kan laten oplossen?

Frans Achist

JA. Probeer Buchenwald of Dachau
eens!!!

Overbodig

Ik vind deze rubriek volledig overbodig 
gezwets. En dan durven jullie nog subsidies 
bijvragen!

SnotdoH.

Surrealisme

Toevoeging aan de kursus fysika eerste 
kanidatuur.

1 JaMa='windeenhetd die uitdruk! hoeveel 
personen men op de kop moet schijten om 
Sor-voorzitler te worden.’

Voorbeeld: “Met een scheet van 4 JaMa 
blies hij alle kandidaten met meer 
voorkeurstemmen opzij."

Zemaar Amükaar.

Konijnen heimwee

Mijn konijn is over die oceaan 
Mijn konijn is over die zee 
Mijn konijn is over die oceaan 
oh, breng terug mijn konijn naar mee!

A frustrated Vesaïus Student

1ste Vrijzinnig Zangfe est
van Vlaanderen

Greenpeace V.U.B.: NO TIME TO 
WASTE

D 0 12 DECEMBER ’91 - 20u (deuren 19u30)
AULA VUB (CAMPUS ETTERBEEK) W K: 200 BF Kassa: 250 BF

or» - Brussels Studentengenootschap, Oudstudentenbond VUB, l« j» . f o m *»  a c« *»»«« - m . o v m i j s u  o * 02/m.9s o ;

Het is zover. We hebben onze kontainer 
en kunnen dus starten met het langbeloofde 
papierrecyklageprojekt. Die kontainer, waarin 
je al je oud papier kwït kan, staat sinds kort op 
niveau 0, buiten de middenrotule van gebouw 
F-G. Wij zorgen er dan voor dat het op een 
miieuvriendelijke wijze wordt verwerkt tot 
mooi, gerecyklieerd papier (zie ons volgende 
artikel in één van de komende Moeiais). We 
vragen je wel wat begrip voor eventuele 
technische problemen die zich in het begin 
kunnen voordoen.

Een tweede aki ie die we opstarten is 
carpooling. Heb je vaak problemen met het 
openbaar vervoer of heb je een auto, maar rij 
je steeds alleen? Spring dan eens binnen op 
de dienst Huisvesting. Daar vind je ad valvas 
een lijst met vraag en aanbod. Als je daar 
niets tussen vindt, kun je aan de balie zelf een 
voorstel formuleren. Je kunt daar of op het 
B.S.G-lokaal trouwens ook reakties en 
suggesties voor onsalgeven, zodat wij weten 
hoe onze projekten lopen en hoe we ze 
kunnen verbeteren.

We hebben nog een hoop andere akties 
op stapel staan, maar je hoet die natuurlijk 
niet af te wachten om je steentje bij te dragen 
tot een schoner müeu. Je zou bijvoorbeeld bij 
ons in het bestuur kunnen komen of gewoon 
als vrijwiiger kunnen meehelpen aan onze 
akties. Geinteresseerd? Kom dan eens langs 
op woensdag tussen 12.00u en 13.00u in 
lokaal 5F203, of stop een briefje in onze bus 
in het B.S.G.-lokaal. Ook door (voor slechts 
50 fr .!!!) een Ikftaart te kopen kun je onze 
aktiviteiten steunen. Je kunt lidkaarten 
verkrijgen bij onze bestuursleden, aan onze 
stand, die je regelmatig ziet in de kaletaria of 
bij één van onze aklrvrteien (bvb. de füm 
“Sikwood" met Meryl Streep en Cher op 
dinsdag 03/06 om 20.00u in 00).

Maar het beste wat je kunt doen is 
natuurlijk zo miieubewust mogelijk leven. 
Misschien hou je nu reeds je oud papier bij en 
zul je zeker gebrufc maken van onze kontainer. 
Maar gebrufc je ook werkelijk gerecykleerd 
papier? De kwaliteit ervan is de laatste jaren 
enorm gestegen. Er bestaat inmiddels ook 
degelijk, eventueel wit, papier voor printers 
en kopieermachines. Denk er eens aan de

volgende keer dat je papier koopt of gaat 
kopiëren.

En wat met glas? Voorlopig staat er nog 
geen glaskontainer op de kampus zelf, maar 
dicht in de buurt zijn er wel een aantal te 
vinden. Dus spaar je glas en passeer de 
volgende keer dal je boodschappen gaat 
doen even langs één van deze plaatsen.
• het metrostation Petillon;

het Vriendschapspléin (aan de 
achterzijde van de überty’s); 
het kruispunt van de Kazemelaan en de 
Elzenbergstraat (aan ‘de Chasse"); 
het Klein Zwitsertandplein.

En nadat je het glas in de kontainer hebt 
gedumpt, gebruik je gewoon dezelfde tas om 
je boodschappen in te stoppen. Dat bespaart 
alweer plastiek. Ook in de winkel zelf kun je 
een beetje letten op wat je koopt. De meeste 
merken haarlak, scheercreme e.d. bieden nu 
ook al bussen aan zonder C.F.K.'s. Kijk ook 
eens naar de samenstelling wanneer je 
kosmetka-artiketen.verle.d. koopt. Limonade 
in flessen weegt misschien wel iets meer, 
maar smaakt ookbeter. Bekijk in het algemeen 
de verpakkingen van de zaken die je koopt. 
Afval sorteren en recykleren is een goede 
start, het vermijden van de noodzaak ertoe 
het einddoel.

Het afval dat je toch hebt dump je dus niet 
zomaar allemaal samen: papier en glas in 
een aparte kontainer, oude medicijnen terug 
naar de apotheker, klein chemisch af val wordt 
één maal per maand afgehaald op de VUB.

Denk nooit: *Wat voor nut heeft het 
allemaal als alleen ik de moeite doe?". Je 
bent immers niet alleen, en hoe 
miieubewuster jij leet en koopt, hoe meer de 
industrie/producent ertoe wordt gedwongen 
om mikeuvriendelike produkten op de markt 
te brengen en milieuvriendelijke 
produktieprocédés te gebruiken.

NO TIME TO WASTE!!

Carine Lucas,

Greenpeace V.U.B.
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Studentikositeit aan de VUB
Aangezien weinig studenten nog echt iets 

afweten over dopen en de tradities errond 
hebben we enkele dopen en de ST. V. -sloet 
van nabij gevolgd.

Een beetje geschiedenis.

De tradities van de studentendopen, de 
kringen en de St. V. stoet hebben 2 wortels.

Enerzijds heeft de algemene 
studententradities uit de middeleeuwen, die 
nu nog vooral in België, Duitsland en de VS 
leven.

Ook de kringen komen voort uit de 
middeleeuwse Nationes, de toenmalige 
universiteitskringen, die de studenten 
groepeerden pér land. De studenten trokken 
in die tijd heel Europa rond om er op 
verschilende plaatsen te studeren. Ver van 
huis zochten ze dan, om de heimwee te 
verdrijven, landgenoten op om samen de 
vrije uren door te komen. De Nationes waren 
eigenlijk vriendenkringen, daar het aantal 
studenten in die tijd gering was. Zij legden 
voor een groot deel de basis van de huidige 
student encultuur.

Een tweede belangrijk gebruik ontstond 
samen met de steden en de burgerlijke 
moraal. Eén maal per jaar vonden de 
zogenaamde “Zottenfeesten” plaats, een 
soort van karnaval. Tijdens deze feesten 
werd de normale hierarchie volledig 
omgekeerd en dat vooral binnen het toenmalig 
machtscentrum.de kerk. De koorknaap werd 
bv. Ezelspaus, de kapelaan Zottenkardinaal 
en de bisschop gewoon kerkganger. Iedereen 
nam deel aan deze parodie en het gedrag 
tijdens deze feesten was hierdoor nogal 
dekadent

De St. V. traditie is grotendeels uit deze 
feesten afkomstig. Er ging nl. eenwagenstoet 
uit, waarop een aantal gebeurtenissen uit het 
dagelijkse leven op de korrel werden 
genomen. Deze stoet reed dan van de 
bovenstad (de rijken), naar de benedenstad 
(het plebs). In Brussel rijdt de St V stoet nog 
steeds van de Zavel naar de Zennevalei (de

dixit

Voorstel tot resolutie inzake de 
procedure van het kongres.

(Het kongres stelt vast dat het zichzelf 
tijdens de stemmingen van de plenaire zitting 
belachelijk maakt.) De noodzaak van een 
huishoudelijk reglement dat een minimale 
ernst kan garanderen is duidelijk. Daarom 
krijgt het bestuur de opdracht dit uit te werken 
zodat dergelijke wantoestanden zich in de 
toekomst met meer kunnen voordoen.

Schachtendoop

Na de uitzending van ‘Zeker Weten?" van 
19 november gezien te hebben over het 
ontgroenen van studenten in Frankrijk en 
België, kan ik begrijpen dat er zoveel 
gemarteld wordt in de wereld. Het ligt voor de 
hand dat zich onder deze studenten 
toekomstige leiders van landen en/of 
groeperingen bevinden. Amnesty 
International heeft bijgevolg nog handenvol 
werk in het verschiet. Ook in de zogenaamde 
BeschaakJe Landen. Ik heb de tv uitgezet, 
het was te weerzinwekkend.

Mw. Meljado, Antwerpen.
(uit Humo, nr. 2673 van 28 november 

1991, p.195.)

v _______________________ y

Marollen).
Tijdens de ‘Zottenfeesten' ging men ook uit 

bedelen. De mensen werden toen echt lastig 
gevalen door de penninggilden.

Deze tradities leven nu nog steeds voort, 
ook in de huidige ST.V.-stoet wordt wel ergens 
de spot gedreven met de burgerlijke moraal. 
Het jaarlijkse tema van de stoet speelt in op de 
actualiteit en ook nu nog wordt er gebedeld.

Een tweede zuil waaarop de studentikositeit 
aan de VUB steunt, is de vrijzinnigheid, 
gebaseerd op het principe van ‘Vrij Onderzoek". 
Dit is ontstaan gedurende de reformatie, waar 
het toen vooral om bijbelstudie en -interpretatie 
draaide. Vrijzinnigheid betekende niet expliciet 
atheisme, daar het protestantisme ook als 
vrijzinnig beschouwd werd.

De vlag en de kleuren van de VUB en BSG 
herinneren hier nog steeds aan. Het Oranje, 
Blanje (wit), Bleu (blauw) (de kleuren van de 17 
Provinciën) met daarin de bedelzak (een 
verwijzing naar de Geuzen, het eedverbond der 
edelen). De VUB is dan ook niet anti- 
geloofsgericht, m aar wel tegen de overheersing 
van de kerk en diens dogma's.

De dopen

De dopen aan de VUB komen gedeeltelijk 
voort uit de algemene studentikoze tradities en 
vormen een parodie op de ‘rite de passage' uit 
de kerk. In plaats van wordt met wijwater, wordt 
een student gedoopt met klash. Ook de 
ontgroening past in deze traditie. De dopen 
hebben plaats in het begin van het jaar, maar 
een schacht blijft schacht tot de ontgroening, 
wat plaats heeft op het einde van het jaar. Dan 
pas is hij een "commilitones” (letterlijk : 
wapenbroeder).

Deze naaktheid slaat op de gelijkheid van 
alle mensen en kadert in de vrijzinnigheid..

De dopen zijn aan een aantal regels 
gebonden. Het is in de eerste plaats niet de 
bedoeling iemand te vernederen en zeker niet 
iemand persoonlijk te viseren, al kan het zijn dat 
de schachtenkoning(in) net harder te verduren 
krijgt dan de anderen, maar daarvoor is hij/zij 
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dan ook schachtenkoning(in). Men is ook 
niet gedwongen aan dopen deel te nemen. 
Een niet-gedoopte is evenveel student als 
een gedoopte (ongeveer 50 % laat zich 
dopen) en is slechts uitgesloten van het 
bijwonen van andere dopen, St. V. en het 
dragen van een klak. Op cantussen wordt 
hij dan wel tot de schachten gerekend, hoe 
lang hij ook op de universiteit rondloopt.

Ook de veiligheid op dopen is 
reglementair vastgelegd. De dopen gaan 
meestal door in de PK-zaal, waar een 
stevig betonnen podium aanwezig is. 
Tussen het podium en de toeschouwers is 
er de praesestafel en een lege ruimte, 
waardoor er een veilige afstand is tussen 
de schachten en de anciens.

De klash, een mengsel van allerlei, 
onschuldige producten, zoals 
methyleenblauw, wordt ook in de zaal gezet 
voor de anciens.

Uitwerpselen en levende dieren zijn uü 
den boze. De hoeveelheid klash die vanuit 
de zaal het podium bereikt, is erg gering en 
het merendeel gooien de anciens naar 
elkaar. De zaal wordt regelrr atig opgekuist, 
zodat er geen viezigheden van vorige dopen 
meer kunnen gebruikt worden.

Een bijkomende voorwaarde om 
gedoopt te worden is daf de dopeling 
nuchter is. Een schacht kan ook nooit 
gedwongen worden dingen te doen, die hij 
niet wil.

Bij een goede doop amuseren de 
schachten zich en de ambiance op het 
podium gaat dan automatisch over op de 
toeschouwers. En dat is toch het 
belangrijkste.

De doopjury, samengesteld uit 2 
personen van het BSG, 4 uit 
folkloremiddens en de Schare van 13, 
beslist niet enkel over de beste doop, maar 
ziet er ook op toe dat de regels worden 
nageleefd. Om de veiligheid kompleet te 
maken is er ook steeds een dokter in de 
zaal, die bij noodgevallen dadelijk kan 
ingrijpen.

Hoe chaotischer, hoe liever.

De studententradities aan de VUB liggen 
vaak eksplidet in de lijn van het principe van 
“Vrij Onderzoek". Een goed voorbeeld hiervan 
is de kantus. Waar op andere universiteiten 
een kantus vaak een rechtse, fascistoide 
indruk geeft, verloopt deze aan de VUB 
meestal erg chaotisch. De praeses leidt 
normaal de kantus en zijn woord is wet. Een 
‘goede* kantus kenmerkt zich door dat tegen 
het einde een alternatieve praesidium wordt 
gevormd, dat de kantus leidt i.p.v. de 
voorzittende praeses. Tijdens de kantus 
wordt er dan een soort van kat-en-muis spel 
gespeeld tussen het heersende praesidium 
en de "rebellen", wal vaak tot chaotische 
toestanden leidt.

Hetzelfde kat-en-muis spel vindt menterug 
bij ST V. Sinds enkele jaren is het klashen bij 
de stoet verboden, nadat de winkeliers van 
de Zavel een anti-St V-comitée hadden 
opgericht. De studentenverantwoordelijken 
staan er voor in dat er geen klash op de Zavel 
raakt. De studenten maken er de laatste 
jaren een sport van toch klash mee te kunnen 
smokkelen, wat tijdens het fouilleren tot de 
meest chaotische toestanden leidt.

Het klashen zelf heeft aan belang verloren 
en een nieuwe traditie groeit. Zo zie je maar 
dat de studentenkultuur leeft en zich steeds 
verder ontwikkelt.

Verloren

Veel studenten nemen deel aan de 
studentikoze activiteiten, maar slechts 
weinigen weten nog waarover het allemaal 
gaat. Een aantal mensen gaan gewoon om te 
klashen en te drinken. Als het eigen plezier 
primeert, mislukt vaak de hele opzet en krijgt 
men nogal laag bij de grondse toestanden. 
Hierdoor krijgen dopen en andere studetikoze 
dingen vaak een slechte naam en dit is zeker 
nietdebedoeling. Vergeel niet dat het plezier 
veel groter is als men weet waaraan men 
deelneemt.

R.B.

BSG-Shop viert St-V!!!

Ondanks de diefstal van onze kluis, 
beschikt de BSG-shop nog steeds over:

Officiele St-V medailles (Qa va Zaire)
250,-

VUB-medailles (L'oignon fait la farce) 
300,-

St-V Geuzencodexen (onder 
voorbehoud) 250,-

Kaarten zangfeest (voorverkoop) 
200,-

Open van 12 tot 14 uur, naast 
Kultuurkaffee.
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