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DE MOEIAL
Virussen op de V.U.B.

Nog maar het tweede nummer van de 
vernieuwde Moeial en reeds had de redaktie te 
kampen met allerhande problemen. Deze 
vonden hun oorsprong niet in de afwezigheid 
van werklust of inzet van de redaktieleden. Alle 
problemen waren echter wel te wijten aan een 
hardnekkig Virus in de computer. Kundige 
specialisten werden geraadpleegd, dokters 
kwamen op bezoek, zelfs de dierenbescherming 
werd in paraatheid gebracht. Geen hulp mocht 
baten. Het beest in onze PC had blijkbaar zijn 
thuishaven gevonden en wat bleek..., het was 
één van die soort die enorm snel aan

gezinsuitbreiding doet.
Zodoende werden toch maar pogingen 
ondernomen om op een degelijke manier te lay- 
outen. Alles verliep prima, te goed zelfs.... De 
Moeial-lay-outers zagen hun geesteskind voor 
hun ogen door een gedrocht opgepeuzeld 
worden. Ze konden de hand aan zichzelf slaan. 
De dead-line naderde ! Eindelijk werd de 
"Terminator" Pipo gevonden. Het Virus moest 
wijken. De Moeialers konden herstellen van 
hun zenuwinzinking. Maar niet voor lang. De 
2de Moeial moest af. Het resultaat ligt hier voor 
je. We wensen je in ieder geval veel leesgenot.
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SLAAT KOPPEL
IN ELKAAR.

Titels als bovenstaande 
verschijnen dagelijks in de 
media. En ook al dekt de vlag 
(artikel) misschien de lading 
(de feiten), toch kan men 
bedenkingen maken bij dit 
soort journalistiek. Niet alleen 
door de stijl van dit soort 
artikels, die weinig objektief 
is, maar ook door uitsluitend 
te berichten over misdrijven, 
verzeilt men al snel in 
stemmingmakerij.
Het resultaat is een 
onvolledige kijk op de 
problematiek bij het grote 
publiek, dat op die manier een 
volledige maatschappelijke 
groep gaat beoordelen op basis 
van gedrag van enkelingen. 
Met andere woorden : zo 
ontstaan stereotypen.
Politieke partijen 
Ook het gedrag van de 
politieke partijen is niet 
vlekkeloos. Het racistische 
Vlaams Blok gaat de 
emotionele toer op en voert 
haatcampagnes. Andere 
partijen hebben de mond vol 
van sociale integratie, sociale 
begeleiding, enzovoort, voor 
zover het in hun kieskraam te 
pas komt. Je krijgt dan het 
beeld van een meute honden 
die rond het been vechten. Op 
die manier worden de 
migranten een probleem, 
terwijl de menselijke dimensie 
ver te zoeken is.
Regering
De regering is in hetzelfde 
bedje ziek. Enig initiatief 
terzake komt maanden (jaren) 
te laat. Of dat nu te wijten is 
aan onmacht of onwil, een feit 
is dat weinig politici hun 
politieke carrière willen 
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"verbranden" aan de 
problematiek. Een voorbeeld 
daarvan is het gesjoemel rond 
de migrantenkommissaris. 
Ordediensten
Meer zichtbaar voor de man op 
de straat zijn de ordediensten : 
de politie en de rijkswacht. 
Steeds opnieuw geven die zich 
over aan nodeloze 
agressiviteit. Dit alles komt 
neer op het stelselmatig 
terroriseren van de 
migrantenbevolking.
Het recente voorval in 
Schaarbeek is slechts één van 
de vele. Daar werden twee 
migranten aangezien voor 
overvallers van een tiercé- 
kantoor en in koelen bloede 
af gemaakt door agenten van de 
gerechtelijke brigade.
Omstaanders hebben noch 
geld, noch wapens gezien, 
alhoewel die wél door de 
politie als reden van het 
schieten worden gegeven. 
Waarom ?
Het voorgaande is slechts één 
van de vele voorbeelden 
waarbij de migranten doelwit 
zijn van intimidatie en 
repressie. Tal van andere 
feiten doen het vermoeden 
rijzen dat zulke akties niet 
ingegeven zijn door de zucht 
naar erkenning van enkelingen 
in het politiekorps (Dirty 
Harry) of door blind racisme. 
Wanneerde feiten geïntegreerd 
worden in een doelgerichte 
methode, wijzen vele faktoren 
op politieke bedoelingen op 
langere termijn.
Over dit laatste meer in de 
volgende Moeial.

Werkgroep Racisme.
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Fast Food op de VUB
Sinds enige tijd ziet men ware kalorieën in het restaurant voorbijzoeven. Het is immers zo dat 
sinds kort verschillende snacks verkrijgbaar zijn. Vooral aan te raden aan de uitgehongerde 
studenL Spijtig genoeg gaan deze maaltijden er even "fast" in als dat ze eruit komen.

Lezgrsbrief

AANZET TOT INHOUDELIJK DEBAT
1

Na het lezen van het redactioneel in de nieuwe 
Moeial ("De moeial is dood, leve de Moeial 
!!!") moeten me enkele dingen van het hart. 
Meer bepaald over de volgende zinsneden : 
"Ook inhoudelijk liep het mis. (...) bleken een 
aantal artikels pertinent te worden geweigerd. 
(...) werden er andere titels aangebracht (...)." 
Mijns inziens is het net de taak van een 
hoofdredakteur/coördinator om artikels, die niet 
voldoen aan bepaalde (vorm- en) 
kwaliteitseisen, te weigeren. Hoe is het anders 
mogelijk een publicatie van enig niveau te 
krijgen. Daarom kan men een hoofdredakteur 
niet verwijten dat hij stukken weigert. Dat is 
zijn taak ! Men kan hem wèl aanvallen op de 
kriteria die hij hanteert. Daarom is het nodig 
dat vooraf een aantal minimum voorwaarden 
worden vastgelegd om voor publicatie in 
aanmerking te komen. Op die manier kan 
discussie naderhand vermeden worden. Een 
geweigerd artikel kan dan ook eventueel

Scientia Vincere 
Tenebras

En om die duisternis te 
overwinnen wordt ook de 
moderne technologie niet 
over het hoofd gezien. De 
Kepsers merkten dat in de 
nacht na hun Beach Party een 
deel van de lichtinstallatie 
was ontvreemd. De Kilo pré- 
ski-T.D. van 12 januari j.l. 
kon evenmin doorgaan 
wegens, u raadt het al, een 
gestolen lichtinstallatie.
Duistere geesten werkzaam 
op onze VUB.
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aangepast worden door de auteur of een 
redaktielid.
Wat betreft het wijzigen van titels wil ik 
opmerken dat ook dit af en toe noodzakelijk is. 
In een "normaal” mediabedrijf lijkt me (o.a.) 
dat de taak van de eindredakteur. Een 
aantrekkelijke titel draagt essentieel bij tot de 
aantrekkelijkheid van een artikel. Een stuk mag 
nog zo boeiend zijn, als er een doodsaaie titel 
boven staat wordt het door de helft van de 
mensen niet gelezen. Ook hier weer : niet het 
feit dat titels worden gewijzigd is fout, wèl 
eventueel de kriteria op grond waarvan.
Zoals de titel al zeg t: deze brief is geschreven 
als aanzet tot een inhoudelijke discussie over 
"De Moeial". Eerste vraag is dan natuurlijk : 
dient die discussie openlijk in het blad te 
gebeuren, of is dat meer iets voor binnen het 
klubje redakteurs ? Persoonlijk voel ik meer 
voor het eerste standpunt.

T.O.

Vlaams Blok racistisch ? 
Wel pren,,, .

Twee journalisten van de Nieuwe Revue lieten Vlaams Blok 
volksvertegenwoordiger Annemans zijn ware uiterlijk tonen. 
Annemans was immers bereid om naar het centrum van 
Rotterdam af te zakken met een dertigtal "Blokkers" die de 
binnenstad zou beplakken met -tegen gastarbeiders gerichte- 
leuzen. Dit alles in ruil voor ongeveer 1 miljoen frank. De 
Nederlandse journalisten deden zich voor als verontruste 
zakenlieden die in de Rotterdamse haven aktief waren. Annemans 
kan dit alles moeilijk loochenen daar een gesprek met de "under 
covers" zelfs via een verborgen kamera werd vastgelegd.
't Zal wel weer niet waar zijn zeker ?!?
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Apocalypse Noui ? ? ?

Geuzenbal, gratis-vaten-T.D.'s, beach-party's 
en dergelijke achter de rug? Op ski-verlof 
geweest? Soms ook wat gestudeerd? Welles 
of nietes, het doet er niet toe, maak het u maar 
even makkelijk en ontspan u gedurende enkele 
ogenblikken.
"AARDE : de planeet van het jaar" blokletterde 
het eerste januari-nummer van Time-magazine. 
De problemen liegen er niet om : een 
bloemlezing:
1. Het broeikaseffekt : De snelheid waarmee 
het klimaat nu verandert is tien- tot veertigmaal 
sneller dan tijdens het jongste ijstijdperk. De 
klimaatveranderingen die toen plaatsgrepen 
hadden het hele aangezicht van de aarde heftig 
door elkaar geschud. De te verwachten 
uitwerking op planten- en dierenwereld zijn dan 
ook niet te becijferen.
2. De zure regen : vernietigt onder andere de 
filterende werking van de bovenste grondlagen, 
waardoor alle vuiligheid ongehinderd in het 
grondwater kan dringen.
3. De ontbossing : schrijdt met een razend 
tempo voort. Dit zorgt ervoor dat per dag 
minstens een dier- of plantensoort uitgeroeid 
wordt. Gevolgen voor het klimaat, op 
regionale, kontinentale en mondiale schaal, zijn 
te verwachten.
4. Ozongat: Tot nu toe is pas 20 % van de, in 
de afgelopen twintig jaar vrijgekomen, 
chloorverbindingen in de stratosfeer 
doorgedrongen. Men vreest ondermeer dat, als 
gevolg van deze vervuiling, het plankton in de 
meren aangetast zal worden, hetgeen heel die
voedselketen in gevaar kan brengen.
5. A fval: Het afvalprobleem is nog steeds niet 
opgelost. Verbrandingsovens werken immers 
niet zonder risico. Er zijn er in feite veel te 
weinig en ze vormen slechts een verschuiving 
van het probleem.
6. De bevolkingsexplosie : Volgens de 
wereldbank zouden er in het jaar 2050 tien 
miljard mensen op deze planeet rondlopen.

7. De sluipende vergifiging : In West- 
Duitsland zal het kraantjeswater de komende 
jaren 3 tot 4 keer zo duur worden als vandaag, 
onder andere omdat, in tegenstelling met wat de 
chemische industrie altijd beweerd had, 
pesticiden in de bronnen, waaruit drinkwater 
gewonnen wordt, doorgedrongen zijn. Men 
kan zich afvragen hoe de situatie in België er 
eigenlijk uit ziet.
Time-magazine stelt dan ook dat het leven op 
onze planeet door de toestand van het milieu 
bedreigd wordt. Er zou een internationale 
samenwerking, die men normaal enkel in tijden 
van oorlog schijnt te vinden, nodig zijn om tot 
een oplossing te komen. Gelijkaardige 
spektakulaire oproepen waren er de laatste jaren 
meer te horen. Zo ook op de konferentie van 
Toronto in juli van vorig jaar, waar de 
slotkonklusie van de 300 wetenschappers en 
ekonomen uit 40 landen als volgt luidde : 
"Alleen de gevolgen van een atoomoorlog 
kunnen erger zijn dan de toekomst waarop wij 
nu afstevenen, indien elke hulp achterwege 
blijft". In juni 1987 besloot de door de 
Verenigde naties gesteunde Wereldkommissie 
voor Milieu en Ontwikkeling een rapport met de 
volgende woorden : "Wij zijn het er éénparig 
over eens dat de veiligheid, de welvaart en het 
overleven op zichzelf genomen, op deze planeet 
in hoge mate afhangt van een 
mentaliteitsverandering, NU !!". De huidige 
toestand is het gevolg van twintig jaar in de 
wind slaan van soortgelijke waarschuwingen. 
De genomen politieke maatregelen waren en 
zijn volstrekt onvoldoende. Men kan hier 
slechts een besluit uit trekken : er wordt op 
grote schaal lotto gespeeld met onze toekomst. 
Wij roepen daarom de studenten, de 
studentenkringen, het akademisch personeel op 
om de weerstand tegen dit wanbeleid nationaal 
en internationaal te organiseren. De grote prijs 
valt niet meer te winnen, maar er valt wel nog
veel te redden. Bernd (015 /  41.g4 .2 i)
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De SoR of...de grote onbekende.
Donderdag 12 januari werd de voorzitter autonome vertegenwoordigers die erin
nieuwe SoR geïnstalleerd, beslissingen treffen in alle zetelen. Daarnaast wil ik een 
Alvorens uit te wijden over het materies, behalve dan de beleid ontwerpen dat vooral 
feit dat de koelkast al dan niet persoonsgebonden. rekening houdt met de zwakste
de grote afwezige was, dachten Het fe it dat jij mee de inhoud student, daar deze kategorie het 
we dat het interessant kon zijn van de agenda bepaalt, is dat meest beroep doet op de 
om in een korte schets weer te niet een vorm van agenda- diensten van onze instantie, 
geven over wat nu eigenlijk die setting ? Ga je  ook iets aan de Raad zelf
befaamde Sociale Raad is. G.B. : Zo zou ik dat niet veranderen ?
De SoR staat in voor het beheer omschrijven. Het is immers zo G.B.: Intem zou ik eveneens de 
van de Sociale Sektor, de dat alle leden van de Raad en informering aan de oorsprong 
verschillende instanties die deze alle studenten steeds voorstellen centraal willen stellen, daar 
omvat kan men terugvinden in 
onderstaand organigram.
Als inspraakorgaan is de SoR 
voor de studenten van groot 
belang vermits zij door hun 
meerderheidspositie de
bevoegdheden van de Raad 
volledig kan benutten. Dat 
laatste zou moeten inhouden dat 
de studenten het gehele beleid 
van de SoR bepalen en 
vastleggpn. De uitvoering ervan 
blijft natuurlijk, zoals dat wel 
vaker gaat, het wereldberoemde 
vraagteken. In de
beleidsvoering speelt de 
voorzitter een zeer belangrijke 
rol, daar hij de agendapunten 
vastlegt en autonome 
beslissingen mag treffen.
Redenen genoeg voor de moeial mogen indienen inzake sommige leden nog steeds niet 
om eens te gaan praten met de onderwerpen die ze graag in de precies weten wat de 
kersvers verkozen voorzitter, Raad zouden behandeld zien. verschillende diensten en 
Geert Baetens. Hoe zou je  concreet jouw beleid commissies uitvoeren. Daarbij
Vooraleerst gefeliciteerd met je  kunnen omschrijven ? komt dan nog dat we te kampen
nieuwe functie.(Regel 1 : Sta G.B.: Ten eerste had ik graag hebben met het probleem van de 
steeds op goede voet met je  een open beleid willen voeren informatie-overdracht tussen 
budgetverstrekker). zodat iedereen kan zien oude en pasverkozen leden.
G.B.: (Alle overeenkomsten waarmee de SoR bezig is. Zou je  ons tenslotte het 
met een grootwarenhuisketen Vervolgens wil ik de VUB- stokpaardje van de volgende 
zijn van toevallige aard) student informeren over wat de agenda kunnen verklappen ? 
Bedankt. SoR nu eigenlijk is. De student G.B.: (Uitbundig) Het voorstel
Zou je  een korte omschrijving moet de SoR leren kennen. In om een Beroepscommissie in te 
kunnen geven van wat je  het verleden bleek maar al te richten waarin de student terecht 
verstaat onder de functie van vaak dat dit nog steeds niet het kan in volle anonimiteit. 
voorzitter ? geval is. Zo wordt maar al te En zo had de Moeial weeral
G.B.: Wel, buiten de vaak vergeten dat elke student beslag gelegd op een ware 
vergaderingen voorzitten en beroep kan doen op de Sociale primeur, 
agendapunten bepalen kan de Raad. Het zijn immers hun Men zegge het voort....

24 januari 1989 5



De Moeial

D E  ISIC-CARD 
De International Student Identity Card, kortweg de ISIC- 
kaart, wordt uitgeschreven door 88 leden op wereldvlak 
van de International Travel Conference (=ISTC) met 
vestiging te Zurich en opgericht in de jaren '50 onder 
impuls van internationale studentenorganisaties. ISTC is 
een internationaal overkoepelend organisme dat nu reeds 
40 jaar het toerisme en culturele ontplooiing van de 
studenten promoot.
BYSS staat voor Belgian Youth and Student Services en 
wil vooral het student-zijn aantrekkelijker en voordeliger 
maken eja negocieert daarom met bestaande 
ondernemingen m.b.t. de kortingen. De houders van de 
ISIC-card zijn automatisch lid van BYSS en kunnen met 
de ISIC-card genieten van de nationale kortingen. In de 
loop van 8 maanden werden meer dan 3000 zaken 
akkoord met het toestaan van extra kortingen aan de ISIC- 
card houders.
Doelgroep: De doelgroep van ISIC zijn studenten vanaf 
zestien jaar zonder ouderdomsgrens. Deze studenten 
moeten het bewijs leveren van inschrijving als "Full-time" 
student. De ISIC-kaarten die nu uitgeschreven worden 
zijn geldig tot 31 december 89 en zijn jaarlijks 
hernieuwbaar. De prijs bedraagt 250,- BEF, bij die kaart 
ontvangt de student de BYSS nationale kortingengids en 
de internationale Student Travel Guide !

De student krijgt voor de prijs van 
250,- de volgende voordelen:
-In meer dan 3000 winkels in
Vlaanderen en Wallonië reducties 
van 5 tot 30%.
- Coupons voor de waarde van
2000,-
-Intemationale kortings
mogelijkheden

- De sleep cheap guide
- Speciale kortingen op reizen 
aangeboden door Connections- 
Eurotrain.
Vooral de voordelen op 
internationaal vlak zijn enorm; zo 
geniet de ISIC-houder van talrijke 
kortingen in meer dan 70 landen. 
Interessant daarbij is de Sleep Cheap 
Guide : in deze gids bieden 
honderden hotels in Noord-Amerika, 
Europa, Azië, Australië en Nieuw- 
Zeeland kortingen aan de ISIC- 
houders.
Waar verkrijgbaar: Vanaf 
woensdag 25 januari is de ISIC- 
CARD te verkrijgen op het B.S.G.- 
lokaal, watje moet meebrengen is de 
som van 250,-, een pasfoto en je 
studentenkaart.

Zeg mens waar ga je heen ?
Wat doe je met je leven ?
Waar geloof je in ?
De andere mensen, wat zijn die voor jouw ? 
Aanvaard jij nog altijd dat de anderen jou 
zeggen

Wat waar is ?
Wat goed en kwaad is ?
Wat het leven waard is ?
Hoe?
Wanneer ?
W at?
Wie je mag of moet liefhebben ?

Wil je niet liever Zelf nadenken ?
Zelf meepraten ?
Zelf beslissen ?

6 ----------------------------------------------------------

Wil je niet liever ZELF onderzoeken dan te 
geloven in
één van de vele geopenbaarde waarheden ? 
Hoevelen zijn er niet vroeger en nu, namens die 
geopenbaarde 
waarheden omgebracht ?
Vind je ook niet dat wij, mensen, zelf kunnen 
bepalen wat goed 
en slecht is ?

Humanistische Jongeren, 
Lemonnierlaan 129, bus 17-18,

1000 Bxl..
02/511.63.14.

■ ■ 24 januari 1989



Zoals je wellicht weet is het 
B.S.G. sinds begin 88 terug 
aangesloten bij de Vereniging 
van Vlaamse Studenten, 
kortweg V.V.S genoemd. Op 
de periode '79-'80 na, is 
V.V.S. sinds 1938 steeds het 
overkoepelend orgaan van de 
studentenorganisaties in 
Vlaanderen geweest. In 1979, 
tijdens de akties tegen de 
verhoging van het 
inschrijvingsgeld tot 10.000,- 
achtte het toenmalig V.V.S. 
het beter om een organisatie 
met individuele leden te 
worden. In 1986 moest de 
mislukking van dit project 
onder ogen gezien worden. 
Toen is gestart met de 
heropbouw van een nieuw 
overkoepelend V.V.S.. Eind 
'87, begin '88 werden de 
laatste obstakels opgeruimd en 
konden organisaties zoals het 
B.S.G. terug bij het V.V.S. 
aansluiten.
Het B.S.G. heeft als 
geassocieerde organisatie twee 
stemmen in de
driemaandelijkse algemene 
vergadering, die de V.V.S. 
kontroleert en desnoods 
bij stuurt. Maar de
belangrijkste gebeurtenis van 
het jaar is ongetwijfeld het 
jaarlijkse V.V.S.-kongres. 
Daarop worden door 
studentenafgevaardigden uit 
heel Vlaanderen het beleid 
voor het volgend jaar 
uitgestippeld en het nieuwe 
nationaal bestuur verkozen. 
24 januari 1989

Tevens beslist het kongres wat 
de inhoud van de twee 
hoofdcampagmes zal zijn, die 
de V.V.S. tijdens het jaar zal 
voeren. Op het jaarlijks 
kongres wordt eveneens 
bepaald hoe de vereniging naar 
buiten treedt ten overstaan van 
de autoriteiten, de pers en 
natuurlijk de studenten zelf. 
Elke Vlaamse student kan mee 
het beleid van V.V.S. bepalen. 
OOK JU !!!
Want de V.U.B. heeft het 
recht om 15 afgevaardigden 
naar dit kongres te sturen. 
Deze afgevaardigden moeten 
onder de studenten verkozen 
worden.
Elke student heeft dus 
stemrecht op de door het 
B.S.G. te organiseren 
verkiezingen, meer nog, heb je 
zin om het beleid van V.V.S. 
mee te helpen bepalen stel 
jezelf dan kandidaat als 
afgevaardigde voor de V.U.B. 
Deze verkiezingen van 
kongresafgevaardigden zullen 
plaatsvinden op 8 en 9 februari 
in het kafetaria. Wie zich 
kandidaat wenst te stellen kan 
dit tot 1 februari op het 
B.S.G.-lokaal tijdens de 
permanenties van 12 tot 14 
uur. Het kongres zelf gaat 
door op zaterdag 25 en zondag 
26 februari te Deinze in het 
centrum 'de Ceder' dat 
hiervoor alle nodige 
infrastructuur (vergader
ruimtes, kamers, bar, 
zwembad en minigolfterrein)

bezit De verblijfskosten van 
de afgevaardigden zullen door 
VVS betaald worden. Het 
B.S.G. zal de transportkosten 
(weekendticket Brussel-Gent) 
op zich nemen. Aan de 
afgevaardigden wordt enkel 
gevraagd een bijdrage te 
leveren voorde vier maaltijden 
( thuis moet je toch ook eten 
nietwaar ) . Wat de inhoud 
van het kongres betreft. De 
eerste dag zullen drie 
werkgroepen zich bezig 
houden met respectievelijk: de 
EEG-programma's Erasmus 
en Comet, studiefinanciering 
en nieuwe ontwikkelingen in 
het hoger onderwijs (zoals 
Open Universiteit,
avondonderwijs, permanente 
vorming enz. ) . De tweede 
dag zal de werking en de 
structuur van de V.V.S. 
besproken worden. In de 
namiddag volgen dan de 
stemmingen van moties en 
resoluties en de verkiezingen 
van het nieuw V.V.S-bestuur.
Ik wil er nog op wijzen dat het 
voor de V.U.B. en het B.S.G. 
erg belangerijk is om alle 
toegekende mandaten op te 
vullen wil de stem van de 
V.U.B.-studenten binnen 
V.V.S luid genoeg klinken. 
Het B.S.G. rekent er dan ook 
op dat er de volgende dagen 
heel wat kandidaturen
binnenkomen.

MOEY.
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MUZIEK

MESSIAEN
"Je dis depuis soixante ans que 
je vois des couleurs lorsque 
j ’entends des sons et l'on ne 
me croit pas. Alors, je 
voudrais dissiper ce mystere 
avant de mourir."
Messiaen is 80 geworden. 
Naar aanleiding hiervan 
besteedt de Filharmonische 
Vereniging van Brussel (die 
niet bepaald uitblinkt in haar 
programmatie) aandacht aan 
deze komponist: er is een 
cyclus rond de orgelwerken 
(waarover later meer) en op 28 
januari is er in het PSK een 
uitvoering van de Turangalïla- 
symfonie. Turangalila is een 
woord uit het Sanskriet, met 
een aantal betekenissen : 
liefdeslied, hymne aan de 
vreugde, tijd, beweging, rit
me, leven en dood. Dit 10- 
delig werk uit 1948 is 
geschreven voor een zeer groot 
orkest: een belangrijke rol 
wordt toegekend aan een 
uitgebreid assortiment van 
kopers en slagwerk (naar 
analogie met het Balinees 
gamelan-orkest).
Verder hoort u die avond 
Chöros nr. 8, voor twee 
piano's en orkest, van Villa- 
Lobos.

WOZZECK
Wozzeck -niet zozeer de 
geschiedenis van een onder
drukte proleet tegen de 
"heersende klasse" (?) (een 
aspekt dat veel te veel 
benadrukt werd- misschien 
mede door Bergs hoofdmotief 
'Wir arme Leut- en ook 
onmiddellijk naar voren komt 
bij een oppervlakkige 
benadering van Büchners 
werk); veeleer een profetische 
kijk op een totaal funktionele 
maatschappij met een overal 
aanwezig bureaukratisch

apparaat. Een overvloed aan 
informatie, die het individu 
zijn greep op de omgeving 
doet verliezen -vandaar 15 
korte scenes: geen begin, noch 
einde.
Atonaliteit vermindert geens
zins de zeggingskracht van dit 
werk : 'Qualität vermag durch 
die Stringenz eines dem 
Publikum gar nicht ganz 
durchsichtigen Gebildes über 
den Bereich gesicherten 
Verstehens hinauszudringen" 
(Adorno) - dat zoiets nog geldt 
65 jaar na datum is treurig. 
Berg zelf over zijn werk: " Al 
mag men dan nog zo goed 
weten welke muzikale vormen 
zich in deze opera bevinden, 
hoe alles streng en logisch 
uitgewerkt is, welke 
kunstgrepen er in de kleine

details steken...vanaf het 
ogenblik dat het doek opgaat 
tot wanneer het zich voor het 
laatst sluit, mag er in het 
publiek niemand zijn die iets 
van deze fuga's, variaties, 
suites, sonates en passacaglias 
merkt - niemand mag van iets 
anders bezield zijn, als van het 
ver over alles heengaande 
noodlot van de eenling 
Wozzeck".
Nog op 24 en 25 januari in de 
Muntschouwburg.

Ook in de Muntschouwburg, 
maar dan op vrijdag 3 februari 
om 12.30 u : De Nieuwe 
Muziekgroep, met werk van 
(hedendaagse) komponisten uit 
dit land (Rosseau, Laporte, 
Goethals, Goeyvaerts).

WR

TANITA TIKARAM
Zaterdag 28 
januari om 20.00 
uur in Ancienne 
Belgique.

Deze jongedame 
heeft nog maar 
net een LP uit of 
ze staat al in 
diverse hitlijsten 
met een eerste 
single : 'Twist in 
my sobriety'. 
Een tweede en 
derde single 
volgden. Neen, 
het is geen van 
die
massaprodukten 
met een 'Original 
Belgium Maae' - 
label, maar wel 
pop van een 
betere kwaliteit. 
Meer info op 02/ 
512.59.86.
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Agenda...
Maandag 23 januari 1989

+Film K.B.S.: Dirty Dancing in Qc 
+Lezing ex-EG-commisaris Willy De 

Clcrcq, 20u Qb org.rLVSV 
+Historia Student Aid:
Recordpoging 85 uur Risk in café De 
Prof (t.e.m. donderdag a.s.)

Dinsdag 24 januari 1989
+LVSV-fïlm: A Prayer for the dying, 

20u Qb
+Debat Perskring : De migrantenpro- 

blematiek in de media : agressieve of 
integrerende journalistiek ? met Paul 
Muys, Paul Jambers, Cas Vandertae- 

len ,... 18.30 u. in Qc.
+TD Perskring in BSG 

Woensdag 25 januari 1989
+Cantus K.E.P.S., B.S.G.-zaal 20 uur 
+Dartstomooi VSKM in Den Brosser 

om 20u
+Film Ostendsche Ploate in Qb 

Donderdag 26 januari 1989
+Optreden met T.D. door V.R.G. in de 

B.S.G.-zaal 
+Film Folklore: Chinagirl om 20 uur in 

Qc
Maandag 30 januari 1989

+Film Pers in Qc Tarzoon, shame of the 
Jungle (een oversekste parodie op de 
Tarzan-legende door Picha ) om 20 u. 

Dinsdag 31 januari 1989
+Cantus Folklore Academie om 20 u.

stipt in de BSG-zaal 
+Film Infogroep in Qb 

Woensdag 1 februari 1989
+Film Kinneke Baba in Qc 

Donderdag 2 februari 1989
+Optreden Hans De Booy in Qa+b+

Vrijdag 3 febn tari 1989
+Nacht v an de Student in discotheek 

"Avant- Garde"
te Sint-1 'liklaas, org.: de Wase Rapen 

+T.D. in Brugge, diskotheek Villa 
D’jzava doorBSK

Organisatie Dienst Kultuur en
G., 20.30 u.

Donderdag 9 fel jruari 1989
+NONO 3ARCIA (gitarist Vaya Con 

Dios)
BEELI NE (Rythme & Blues)
Kultuu rkaffee om 21 uur 

+Film V RG in Qc
+TD vai i KBS in de BSG-zaal met iets 

specia als...
Vrijdag 10 feb ruari 1989

+PK-ba 1 in het kasteel van Groot 
Bij ga; irden 

Zaterdag 11 f< ;bruari 1989
+KBS-1 kroegentocht door de Marollen

En voor wie nc g  niet weet wat aan te vangen 
zijn er dagelijk s partiële examens, ergens op de 
campus...

KORT-KORT-KORT KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-l (ORT-KORT-KORT-KORT-

Januari: vergeet uw uitstel niet a an te vragen
De aanvragen van uitstel, vrijlating en vrijstelling op lichamelijk ; grond moeten ingediend worden 
in de maand januari van het jaar dat voorafgaat aan het lichting' ;jaar. Deze aanvragen worden bij 
het gemeentebestuur ingediend
Laattijdige aanvragen door onwetendheid of vergetelheid worden niet aanvaard !
Bijkomende inlichtingen over dit alles, en over de afstar id van uitstel, het statuur van 
gewetensbezwaarde en de vrijstelling wegens ontwikkelingssai nenwerking kunnen bij de dienst 
U.C.O.V. bekomen worden : gebouw v. tel°641 23 13.
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De Belgische media, vooral de 
dag- en weekbladpers hebben 
een belangrijk aandeel gehad 
in de beeldvorming die in dit 
land ontstaan is ten opzichte 
van minderheidsgroepen, 
meer specifiek immigranten. 
Men hoeft er bij deze 
vaststelling niet onmiddelijk 
vanuit te gaan dat door de 
Belgische pers (enkele 
uitzonderingen niet te na 
gesproken), zoiets als een 
bewuste en systematische: 
campagne is opgezet om de 
van elders afkomstige burgers 
in een kwaad daglicht te 
stellen. Allicht is er meer 
sprake van een onderschatting 
van de neiging van ieder mens 
tot bevooroordeling en 
afwijzing van het onbekende. 
Door in de berichtgeving en 
achtergrondartikelen vooral 
negatieve informatie over deze 
groepen aan de orde te stellen, 
wordt ingespeeld op de 
xenofobe aanleg. Publiciteit 
in de sfeer van kriminaliteit 
blijkt als het om leden van 
etnische groepen gaat, over 
het algemeen hoog te scoren 
in de landelijke dagbladen. 
Nu gaat het er natuurlijk niet 
om negatieve berichten onder 
tafel te schuiven, maar waar 
het wel om gaat is het 
aanbrengen van de nodige 
relativering, het kaderen van

( ME -DIA DISKRIMINATIË
feiten in een ruimer geheel, en 
daar ontbreekt het nog wel 
eens aan. Sommige vinden 
dat de media nooit nationaliteit, 
afkomst of herkomst moeten 
vermelden, omdat dat de lezers 
(en kijkers of luisteraars) in 
hun vooroordelen versterkt. 
Maar toch verwacht ook 
iedereen een zo juist en 
volledig mogelijke informatie
doorstroming, iets datje op dat 
ogenblik dus duidelijk niet 
krijgt. Het zijn dillema's waar 
iedere kolumnist mee te maken 
heeft. Toch moet het mogelijk 
zijn dat feiten die kunnen 
leiden tot stereotypen of 
dubieuze meningen belicht 
kunnen worden vanuit de 
sociale context. Waar het 
eigenlijk om gaat is de manier 
waarop veel media zich in de 
discussie mengen : niet door 
openlijke racistische
uitspraken, maar door het 
onoordeelkundig gebruik 
maken van journalistieke 
produkties die het probleem 
van racisme of meer algemeen 

i ie relatie meerderheden- 
i ninderheden tot voorwerp 
1 ïebben. Indien beide partijen 
i liet in gelijke mate aan bod 
1 comen, leveren zulke 
i eportages vaak een 
" verdubbeling" van het 
I ;eregistreerde vooroordeel op.

Mijnheer X heeft Vlaams Blok 
gestemd, maar dat is niet echt 
laakbaar, want Mijnheer X is 
omringd door Turkse buren., 
dus... Ten tweede draagt men 
op die manier aktief bij aan het 
langzaam maar zeker opheffen 
van het taboe op racistisch 
gedrag, wanneer er meer en 
vaker in gerespekteerde 
kanalen als "De Krant" of "Het 
Weekblad" wordt afgegeven 
op minderheden. Het "mag" 
kennelijk. Ten derde wordt 
racisme als opvatting 
gelegitimeerd. De hier 
bedoelde schrijfsels willen 
immers "de sociale 
werkelijkheid" laten zien 
waarin de tot dan toe zo 
onbegrepen racistische
opvattingen wortel schieten. 
De "verklaring" voor racistisch 
gedrag krijgt dan het karakter 
van "verontschuldiging" en 
vervolgens "begrip". Een 
andere vorm van legitimatie is 
die waarin aanhangers van 
georganiseerd racisme zodanig 
aan het woord komen - 
bijvoorbeeld in diskussie's of 
een panelgesprek- dat racisme 
de status krijgt van een min of 
meer gangbare opvatting 
waarvan je nu eenmaal voor- 
en tegenhangers hebt.

Giovanni Canini 
Studiekring Vrij Onderzoek
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O.S.Blundert !!!
Op 28 januari eerstkomend zal 
het O.S.B. enkele 
personaliteiten huldigen met 
een erelidmaatschap. Tot de 
gelauwerden behoort prof. 
Amy, bekend van zijn houding 
en daden in verband met 
abortus. Als steun voor 
iemand die dagelijks in kontakt 
komt met de gevolgen van 
onze demokratie (lees 
partikratie) is dit zeker een

mooi gebaar. Eveneens 
verheven tot erelid is de Heer
H. De Croo. Pikant detail : in 
'82 stemde deze illustere 
politikus, samen met W. De 
Clercq en nog enkele van zijn 
partijgenoten, tegen het 
voorstel om abortus te 
regulariseren. Vrij Onderzoek 
ijverde toen voor de schorsing 
van deze persoon als docent 
aan de Vrije Universiteit

Brussel. Electoralisme,
partikratie : daar kan Vrij 
Onderzoek zich niet mee 
verzoenen. Zelfs de tot in den 
treure herhaalde spreuk 
vermeldt dat men zich niet mag 
onderwerpen, noch aan een 
belang, noch aan een partij. 
Het O.S.B. ondermijnt op 
deze mahier de
geloofwaardigheid van zichzelf 
en deze lintjeswinkel.

V.O.

Abortus : Blijvend pro bleem
Reeds vanaf de 196 eeuw oordeelden 
Vrijdenkers dat men zich niet zomaar 
blindelings aan de verantwoordelijkheid van het 
ouderschap mocht onderwerpen. De 
beweegredenen voor het propageren van 
voorbehoedsmiddelen hadden en hebben zowel 
een emotionele als rationele achtergrond. Voor 
vrijdenkers -overtuigde aanhangers van de 
menselijke waardigheid- speelt de opvoeding in 
al zijn facetten een belangrijke rol. Een kind 
voor wiens geboorte weloverwogen gekozen 
wordt, heeft meer kans om tijdens het 
opgroeien al de liefde en aandacht te krijgen dat 
het verdient. Het is ook een vaststaand feit dat 
voor de eksplosieve groei van de 
bevolkingsdichtheid in bepaalde regio geen 
éénduidige oplossing gevonden kan worden 
zonder het invoeren van een drastische 
geboortebeperking.
Maar zelfs met de huidige ontwikkelingen in de 
Medische Wetenschap kan men niet altijd de 
doeltreffende werking van de 
voorbehoedsmiddelen garanderen. Zou men 
abortus dan niet mogen beschouwen als een

ultiem contract :ptiemiddel ? De toepassing van 
het abortus\ /erbod zit trouwens vol 
tegenstrijdighe den. Zo zijn bepaalde, oraal in te 
nemen, aborte: rende middelen wél toegelaten. 
Zodra men ech ter iemand wil helpen die zich in 
dezelfde toesta nd bevindt breekt de heibel los. 
Abortus is géén eenvoudig onderwerp. 
Niemand zal zonder morele en emotionele 
moeilijkheden door te maken zo'n verdragend 
besluit nemen. Hoewel de wetgevende macht 
dit in bepaald» ï gevallen kan begrijpen (bvb. 
verkrachting) £ ;eeft de rest blijkbaar meer stof 
tot discussie. Alhoewel even buiten de 
landsgrens ietv /at soepeler op de problematiek 
gereageerd woi 'dt, is sinds enkele jaren hier in 
België bijna n iets aan deze onfrisse situatie 
veranderd. I )e weinige voorvechters van 
abortus hebb en nog steeds met veel 
moeilijkheden t e kampen.
Studiekring Vrü j  Onderzoek betuigt dan ook zijn 
volledige symj jathie aan deze "mavericks" en 
wenst hen nog veel sterkte voor de, 
waarschijnlijk i noeilijke toekomst.

V.O.
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KRIEGEN.
40 JAAR VLAAMS 

RECHTSGENOOTSCHAP
Naar aanleiding van het veertigs te werkjaar van 
het V.R.G., hebben de heren recLactoren van de 
'Nieuwe Moeial' ons een hoogst merkwaardige 
gunst toegekend. Voor het ee r-st in de reeds 
rijke geschiedenis van zowe I het Vlaams 
Rechtsgenootschap, als de Moei i al, zal er in dit 
studentenblad een artikel van d t: hand van 'éne 
van de rechten ' integraal en zonder onnodige 
redactionele wijzigingen gepubl jiceerd worden. 
Weet daarom waarde lezer : "U hebt een 
historisch document in handen".
Men heeft me gevraagd een stui kje te schrijven 
over '40 jaar Vlaams Rechtsgenootschap’, 
hoewaar geen eenvoudige opgave. Dit niet 
enkel om het feit dat er van de eerste 30 
werkjaren hoegenaamd geen arcl \ieven bewaard 
zijn gebleven, maar ook omdat h et zeer moeilijk 
is - zo heb ik dat altans ondervc >nden - mensen 
te bereiken die zich nog iets kun nen herinneren 
van die reeds lang vervlogen tijd en.
Het is in elk geval niet verwoi iderlijk dat het 
V.R.G. als eerste vlaamstalige facultaire kring 
aan de Brusselse universiteit (to en nog U.L.B.) 
werd opgericht. Reeds op 1 oktt >ber 1935 werd 
de splitsing van de Rechtsfa culteit aan de 
U.L.B. in een franstalige en n .ederlandstalige 
afdeling bereikt. Dit gebeurde onder druk van 
de Wet van 15 juni 1935 op 1 iet gebruik der 
talen in gerechtszaken; hierin w erd het principe 
vastgelegd dat niemand tot e> sn gerechtelijk 
ambt in het Vlaamse land kan worden 
benoemd, indien hij de exaj nnens van het 
doctoraat - toen werd men na :5 jaar studeren 
nog doctor genoemd - in de rech ten niet in het 
nederlands heeft afgelegd. Dt: kandidaturen 
werden nog steeds in het frans gegeven. Het 
werd wachten tot na WO II voor aleer de gehele

1 2 --------------------------------------------------------

studies in de rechten in het Nederlands konden 
worden beëindigd. De eerste Vlaamse 
studenten die hun studies volledig in het 
nederlands aan de Brusselse rechtsfaculteit 
deden behaalden aldus hun diploma in 1951, 3 
jaar na de oprichting van het V.R.G.
Deze korte schets van de ontstaansgeschiedenis 
van de Nederlandstalige rechtsfaculteit is 
noodzakelijk om de juiste bedoelingen van de 
oprichters van het V.R.G. te kunnen vatten : 
het is namelijk in die context - van de strijd 
vooreen nederlandstalig universitair onderwijs - 
dat we ze moeten plaatsen. Het is daarom ook 
niet verwonderlijk dat er in die beginjaren een 
grote wisselwerking bestond tussen enerzijds 
het V.R.G., en anderzijds het Brussels 
Studentengenootschap "Geen Taal Geen 
Vrijheid". Beide streden ze immers voor 
hetzelfde doel : de belangen van de Vlaamse 
studenten en die van zijn taal (en dus eigenheid) 
behartigen en het Vrij Onderzoek. Het is 
trouwens zo dat het tot het eind van de jaren 50 
voor buitenstaanders moeilijk was een 
onderscheid te maken tussen deze twee 
verenigingen (de nederlandstalige studenten aan 
de U.L.B. waren immers hoofdzakelijk 
rechtsstudenten). Een voorbeeld zal dit 
verduidelijken : toen in 1949 (of 1950?) het 
V.R.G. zijn pleitoefening organiseerde, was 
het de toenmalige voorzitter van het B.S.G., 
dhr. Jan Wouters (te horen op de academische 
zitting tijdens onze jubileumweek), die zich 
hiermee bezig hield.
Dat er ondertussen al heel wat veranderd is 
dient niet aangetoond te worden. Wat toen een 
'studieverenigingetje' was ter behartiging van 
de belangen van de Vlaamse student, is nu één
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van de grootste studentenkringen aan de 
V.U.B. Het principe en de ideologie zijn 
hetzelfde gebleven, maar wat betreft praktische 
verwezenlijking ervan is er een enorm verschil. 
Zo maken we onze cursussen niet meer zelf met 
een geleend stencilmachientje onder een trap in 
het studentengebouw op de Paul Hégerlaan, 
maar brengen ze naar een drukker die ze ons 
netjes in veelvoud terugbezorgt. Het 
studentikoze heeft ook een grote verandering 
ondergaan (zie op de tentoonstelling van 20 tot 
23 februari op het Foyer de foto's van St.Vé. 
waarop u de heren studenten op een 
vrachtwagen in driedelig pak zal zien staan). 
Verder kan ik u nog enkel aanraden naar onze 
academische zitting te komen (sprekers : Prof. 
Dr. S.J. Loccufier -rector- , Prof. Dr. M. 
Magits -decaan- , Dhr. Jan Wouters - 
oudvoorzitter B.S.G. en mede-stichter van het 
V.R.G.- en mezelf; muzikaal zal dit alles 
opgefleurd worden door Z.E. W. Claes - Vice- 
premier en Minister van Economische Zaken- 
en door de Harmonie van Prof. Dr. 
Vastersavends -Docent erfrecht-). Praktische 
inlichting hieromtrent vindt u in de volgende 
editie van de Moeial en door de gebruikelijke 
aanplakkingen of kan u bekomen bij het 
V.R.G., lokaal 4C306.
Reserveer alvast volgende datum : 24 februari, 
dan is er weer het Galabal der Galabals, 
namelijke het 7de van het V.R.G. i.s.m. 
FARMA (zaal 'Concert Noble', Aarlenstraat).

Bart Lange 
Voorzitter 1988-89

(FOREIGN STUDE NTS)
Hello there, forries of the VUB.
First there was nothing, then there was 1989, and now, v hvid and fresh, here's the "NEW 
MOEIAL".The Moeial is the journal for the VUB-student, and. as we are all students, the Moeial 
appears for you too. Last year however, there have been several difficulties, so that sometimes 
there was either no information for foreign students, as everyth i ng was published in dutch, or even 
worse, there wasn't a Moeial at all. That’s why the SOR (social council) decided to reorganise the 
whole thing. The Moeial now has a lot of new writers and euen  a new coordinator (his name's 
Roger), but what we still haven’t found is an English-speaking writer. So, if any of you would 
like to see an article published, we invite you to come to one odf our meetings (Monday at 19.00h,
thursday at 13.00h in building Y').

Student Aid ’89
Net zoals vori g; jaar zal ook dit jaar het project 
doorgaan. V oor de VUB betekent dit dat ei 
tijdens de peiiode 8-15 februari Afrikaanse 
maaltijden te \ 'erkrijgen zijn in het restaurant. 
Daarnaast zullen de kringen aktiviteiten, 
waaronder «: en taartenslag, theekransje, 
wereldrekordp oging RISK,... organiseren 
waarvan de op brengst naar Student Aid zal gaan. 
Tevens is er op 14 februari een talkshow 
voorzien met: als speciale gast Keshi. De 
happening zal dit jaar doorgaan op 15 februari, 
vier groepen z i jn op dit spetterend muzikaal feest

*
gepland. De ' ' Scabs" en de "Trockener Kecks" 
zijn in elk gev ;d reeds vast gelegd, de namen van 
de andere gr«:>epen moeten we jullie schuldig 
blijven.
De opbrengst van de gehele manifestatie zal dit 
jaar gaan na.;ar een project in Tanzania dat 
eveneens ondersteund wordt door Coopibo. 
Belangrijkste doel ervan is via kleinschalige 
aktiviteiten (o.a. ossen kopen) de 
voedselzekerheid te helpen verhogen.
Tijdens de nriaand februari zal er tevens een 
Derde-Wereh j.week doorgaan waar de Noord- 
Zuidprobleme i dek uitvoerig aan bod zal komen. 
Voorstellen to t  aktiviteiten, sponsoring, ideeën 
zijn nog steed s welkom.
Het telefoonn ummer van Student Aid in Brussel 
is 02/641.23.38.
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De Brusselse Studentenfanfare.
Deze fanfare werd opgericht in november '88 
als onderdeel van de Folklore i \cademie. Wij 
proberen de studentikositeit te promoten op 
muzikaal vlak. Wij spelen in d e eerste plaats 
studentenliederen. Het was in het begin niet 
makkelijk om muzikanten te winden. Toch 
hebben we reeds een 10-tal mu zikanten in de 
fanfare. Wij zoeken echter nog studenten die 
geïnteresseerd zijn in muziek en graag met ons 
zouden meedoen. Je hoeft geen notenleer te 
kennen. Wij richten namelijk lessen in voor 
beginners. Deze gaan elke dinsd ag door om 18

uur. Samenkomst hievoor is steeds in Cafe 
Obillyx , van waaruit we naar een rustig lokaal 
trekken.
Ben je echter al verder en wil je meespelen in de 
fanfare, twijfel niet, en kom naar onze repetitie, 
elke woensdag om 19 uur in Cafe Den Brosser. 
Je moet daarom niet direct meespelen, je kan 
ook gewoon komen luisteren, of meer 
inlichtingen vragen. Nuttige adressen zijn:
Van Gyseghem Geert, E. Catoirstraat 31 A 
1050 Brussel en Ruysschaert Mare, Campus 
kot 305.

GEERT.

LEZERSBRIEF

Ofschoon sommigen onder ons 
het vierde jaar ir.- dinsdag 10 ja 
tentamen af te rekenen hadden, 
decibels maandagnacht (Beach 
zonder verwittiging tegen de sob 
de campuskoten.
Niet alleen in de dichtstbijzijm 
achterliggende koten swingden 
mee op de (new-) beat. Een verge 
20-vaten-TD van Solvay dringt zi 
Van achter de loopbrug werd 
student op onze campus nauwel 
Omwille van de sanitaire voorz 
vanzelfsprekend acht, nietwaar rr 
de omgeving niet met bakken urir 
Natuurlijk zou op deze plaats 
moeilijk te realiseren zijn; geen za 
Nog iets: dit lawaaierig gebeuren 
eens voor gezorgd dat er rijksw 
CAMPUS (privéterrein dus) ve
zulks natuurlijk om op burenhinde 
Ik hoop dan ook dat de organisatoi

-ik denk aan 
nuari met een 
hamerden de 

Party, 9 jan.) 
sre muren van

ie, ook in de 
de matrassen 

•lijking met de 
ch op.

de slapende 
ijks gestoord, 
iening -die ik 
ïeisjes?- werd 
ie gepolueerd. 
die zandbak 

ndbak dus. 
heeft er weer 
/acht OP DE 
rschenen is,.
r te wijzen.
■en van de 12-

uren loop met deze grieven rekening zullen 
houden ter gelegenheid van hun TD die andere 
jaren ook daar plaats vond, en dat ze betere 
whisky zullen schenken.

Geert Acke

nawoord: Wat het whisky onderdeel 
betreft kunnen wij ons in elk geval bij 
uw mening aansluiten (I still have a 
terrible headache en andere dinges), dat 
neemt niet weg dat er inderdaad wel 
eens problemen met geluidshinder op 
de campus te constateren vallen.
Bovendien zijn het steeds weer 
dezelfde mensen die hier de last van 
"ondergaan". Om in de toekomst dit 
probleem op te lossen is het misschien 
nuttig dat je eens langs gaat bij de 
bewonerscommissie.
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SPORT aan de VUB
Slechts 3de plaats voor een 

goed voetballend VUB-team.
Op 18 jan. behaalde de VUB- zaalvoetbalploeg 
in Gent op het Interuniversitair Kampioenschap 
een eervolle 3de plaats. Na afloop werd onze 
ploeg door iedereen als de morele winnaar 
aangewezen.
In de voorronde walste ons team over zijn 
tegenstanders heen : een 8-4 zege tegen UFSAL 
en 6-0 tegen KULAK. Meteen waren de 
titelhouders weer de grote favoriet. In de finale, 
waarin 3 ploegen om de titel zouden strijden 
won KUL eerst van Pamas Wemmel met 8-6. 
In de volgende wedstrijd stond de ploeg van de 
VUB t.o.v. die van de KUL. Onbeslist, daar 
deze wedstrijd eindigde op een 5-5 stand.
Om zijn Vlaamse kampioenstitel te kunnen 
verlengen moest de VUB nu van Pamas 
winnen met minstens 2 doelpunten verschil. 
Mede door vermoeidheid verloor onze ploeg 
met 5-4, waarmee zelfs de 2de plaats voor de 
VUB verloren ging.
Een bittere pil voor een goed voetballend VUB.

][nterfakultair 
Zaai lvoetbaltomooi.

Het interkringt üntomooi zaalvoetbal gaat dit jaar 
door op 15 f e b . in het sportcentrum van 12 tot 
20 u. Aan dit: tornooi mogen alle door BSG 
erkende kring<:-.n, mits de betaling van 1500 Fr 
op de sportdienst, waar tevens de 
inschrijvingen plaatsvinden. Van dit bedrag 
wordt 500 Fr ebruikt om de voetballers tijdens 
en na het toni ooi enkele vaten bier en enige 
prijzen aan te bieden. De resterende 1000 Fr 
dient als waarborg en wordt aan de kring 
terugbetaald i ndien hun ploeg het tornooi 
volledig heef i uitgespeeld en daarbij het 
uurschema hee ft gerespecteerd. Door gebrek 
aan tijd kur inen slechts de eerste 12 
ingeschreven | )loegen aan deze manifestatie 
deelnemen! D e; kringen die willen deelnemen 
wachten best nj et te lang. Voor meer informatie 
kan men altijii i  op de sportdienst (geb. Y) 
terecht.

Sven

KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-K ORT-KORT-KORT-KORT

Sex, no drugs (?) and New I Seat.
Wie dacht dat dit het 325ste 
artikel over de
hogervemoemde rage zou 
worden heeft het verkeerd 
voor. We willen het wel even 
hebben over het eerste woord 
uit deze ronkende titel.
Het jaar kon niet beginnen 
zonder Beach Party, dat 
dachten de organisatoren

althans (zie lezersbrief). Om 
een zekere hoeveelheid 
betalende klanten te trekken 
plande men een speciale 
attraktie : Top Less bediening 
aan de cocktail-bar. Wie enkel 
daarvoor 100,- of 150,- frank 
betaalde kwam bedrogen uit. 
Maar het werkte wel of kwam 
iedereen voor die gratis

sigaretten of voor 'den 
ambiance'? Hetzelfde voor.de 
Erotic Party in het KK. 
Veelbelovend maar ... och ja, 
daar kreeg de klant toch een 
onvervalst stuk, amateur, strip
tease. De afwezigen hadden 
voor een keer gelijk.

GEZOCHT :  Bruine lederen jas + Blauwe college sjaal. Achtergelaten in Lokaal B 
301, op maandag 16 januari rond 17.30 u. Wie enige informat ie kan verstrekken of de jas in 
kwestie in zijn "bezit" heeft, gelieve zich te wenden tot het VRG-lokaal, Gebouw C, 4de 
verdieping.
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De Moeial

Nieuws uit Jette g ^ün )
Studentendiei isten in Jette : 

de VI JBtiek
(verantwoorde! lijke : Ireen Domen)

In de vorige Moeial was er 
nogal wat negatieve kritiek op 
de uitbaatster van de dienst. Nu 
mogen jullie vooral niet denken 
dat Ireen een "kwaaie" is. 
Zoals alle mensen heeft ze wel 
haar goede en haar slechte 
kanten. Maar we mogen niet 
vergeten dat zij wel voor een 
permanente "service" in Jette 
zorg.
Elke werkdag kan je er immers 
terecht tussen 11.00 en 15.00 
uur (vaak uitlopend) voor 
(officiële) kursussen,
snoepgoed, frisdranken, papier, 
klasseermappen, 
schrijfmateriaal, snijmateriaal, 
medische boeken,...
Eveneens kunnen de Jetse 
studenten daar hun sportkaart of- 
tickets verkrijgen en reservaties 
maken : kortom Ireen 
vertegenwoordigt de sportdienst 
in Jette.
Zonder Ireen was er 
waarschijnlijk niet eens een 
Vübtiek-Jette. Stel je voor hoe 
we zouden sakkeren indien we 
onze kursussen in Etterbeek 
zouden moeten halen. Hoewel, 
zonder haar waren er misschien 
niet eens kursussen. Tot voor 
haar overname werden de 
enkele officële kursussen voor 
G. en F. op de een of andere 
manier door het GK verkocht. 
Hierbij liep er echter iets spaak 
(het GK kon daar ook niets aan 
doen). Maar op minder dan 
drie jaar heeft Ireen het aantal

kursussen sterk doen toenemen. 
Hiervoor loopt ze regelmatig bij 
de proffen langs om te horen of 
die niet toch een kursus willen 
uitgeven. En dat deze taktiek 
succes oplevert kunnen we met 
zijn allen vaststellen. 
Bestellingen van (medische) 
boeken zijn ook mogelijk. 
Voorlopig moet zo'n order 
echter eerst doorgegeven 
worden naar Etterbeek, en daar 
wordt de opdracht dan nog eens 
overgemaakt aan de persdienst 
van de ULB (!!). Een zeer 
lange weg dus : deze staat dan 
ook een snelle levering en 
bovendien ook kortingen in de 
weg. Ireen tracht nu echter 
rechtstreeks bij de uitgever 
terecht te kunnen. Daarover zal 
ik in de volgende Moeial 
misschien meer kunnen zeggen. 
Tot slot wil ik nog eens 
vermelden datje in de Vubtiek- 
Jette terecht kan om fotokopies 
te maken. Hiervoor moet je 
alleen maar een teller aan Ireen 
vragen. Maar a.u.b. respekteer 
ook een beetje de werkuren en 
tracht niet om 14.58 h. een pak 
nota's te willen kopiëren. De 
kopies kosten 1.5 B.Fr. per 
stuk. Maar als jullie nu vlijtig 
en vooral veel kopiëren kunnen 
de Jetse studenten-Sorrers 
misschien de SOR ertoe 
overhalen de prijs te verlagen. 
DUS : in je eigen voordeel : 
Kopieer zoveel mogelijk in de 
VUBtiek

PaN
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