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Weer naar school!
H et is weer feest! Het aca- 

dem iejaar is opn ieuw  
feeste lijk  geopend, we 
mogen weer naar de les. De 
horeca-zaken op en rond de 
campus zullen 
de kom ende 
m aanden op
nieuw  gouden 
zaken doen, na 
de periode van 
laagkonjunk- 
tuur de voor
bije maanden.

W at kan u nu 
v e rw a c h te n  
van deze Moe
ial ?

Om de nieuwe eerste- 
kanners (in  studentikozen- 
ta a l: Schachten) een beetje 
wegwijs te maken heeft de 
M oeial het lum ineuze idee 
gehad een niet te evenaren 
gids naar de V U B en om
streken samen te stellen. 
Z ie hiervoor de pagina's 6,
7,10,11 en 16 tot 21.

Ook aan hen die de V U B 
en Brussel iets te beperkt 
vinden hebben we gedacht:

aanschouw de bladzijden 4 dat de A G EN D A  (de be
en 5, waar u alles kunt lezen langrijkste bladzijde uit de 
over het Erasm us-pro- hele Moeial volgens velen, 
gramma van de EG . m aar n ie t vo lgens u

Op pg. 2 en 3 spuugt de natuurlijk, want u bent in-
te llig e n t ) 
zich bev
indt in het 
midden van 
het num 
m er, ge
volgd door 
twee blad
zijden Kul- 
tu u rk ran t, 
sam en g e 
steld door 
de d ienst 
Kuituur. 

Naar goede gewoonte 
publiceren we ook een 
eigen kultuurpagina: num
mer 15.

U  vergeet n atu u rlijk  
vooral niet de berichten op 
p. 22 en 23 te lezen : BE
LA N G R IJK  !

En voor de rest, veel 
studiegenot dit jaar, niet te 
dronken, en wees er voor de. 
verandering eens door! (zei 
opa)

BWC-Jette zijn gal over de 
nieuwe huurprijzen voor 
de studentenhuisvesting.

Vanaf dit nummer bevat 
de M oeial ook een echte 
Colum n ! I.M . doet haar 
best op blz. 9, en heeft het 
over haar studentencar- 
rière, en hoe het resultaat al 
dan niet aan de verwachtin
gen heeft voldaan.

Z ij die ons kennen weten
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BWC Jette

Huurprijzen
Op 25 maart jl. deed de Dienst 

Huisvesting (HU) een voorstel tot 
aanpassing van de prijzenstruktuur 
voor de huur van de koten. Als mo
tivatie haalde zij aan dat het geleden 
was van 1982 dat er nog een 
prijsaanpassing werd doorgevoerd. 
De reële kostprijs van een kamer is 
sinds 1982 gestegen met 19 %, 
aldus de dienst HU, vooral t.g.v. een 
stijgende onderhoudskost. De 
dienst HU haalde ook aan dat haar 
prijzen tot de laagste (zoniet de laag
ste) van het land behoren.

De dienst HU wil ook inspelen op 
de toenemende konkurrentie van
wege de privé-sektor. Zij wil een 
sterk uitgebouwde, permanent wer
kende kamerdienst. Hiertoe zal ex
tra personeel aangeworven worden. 
Deze kamerdienst zal ook de uit
straling van de VUB ten goede 
komen, aldus de dienst HU.

Tot slot wil de dienst HU meer 
armslag en mogelijkheden nastre
ven met het oog op het onderhoud en 
de vernieuwing van de uitrusting in 
de komende jaren. Ze wil in de 
toekomst self-supporting blijven, 
legde aldus haar voorstel ter 
goedkeuring voor bij de Sociale 
Raad (SoR).

De B.W.C.’s (Bewonerscommis
sies) werden om advies gevraagd.

Op haar vergadering van 3 april 
heeft de B.W.C. Jette besloten nega
tief te adviseren. De B.W.C. vindt dat 
de argumenten van de dienst HU niet 
ter zake zijn.

Het feit de laagst huurprijzen te 
hebben, wat niet zomaar duidelijk is, 
rechtvaardigt een verhoging niet. 

•Ook het feit dat de prijzen onveran
derd zijn gebleven sinds 1982 is op 
zich geen reden tot verhoging van de 
prijzen.

De B.W.C. oordeelde dat de 
uitbreiding van de kamerdienst voor 
privé-koten niet door de studenten 
van de kampus moet betaald wor
den.

De stijgende kosten kunnen 
opgevangen worden door een effi
ciënter personeelsgebruik en een 
betere organisatie van de herstel
lingswerken.

De hogere huurprijzen van het 
voorstel gaan volgens ons een te
gengesteld effekt hebben. Wij 
vrezen voor een leegloop van de

kamers (in Jette, n.v.d.r), vooral van 
de studenten uit de hogere prijskate- 
goriën. Deze kamers zullen onge
twijfeld kunnen gevuld worden met 
studenten van andere fakulteiten of 
met buitenlanders. Los van de speci
fieke problemen die dit teweeg zou 
brengen, zou dit hoe dan ook een 
inkomstenverlies betekenen, ver
mits deze mensen tot de lagere huur- 
prijskategorieën behoren.

Als B.W.C., die de belangen van 
de bewoners verdedigt, en als stu
dent, kunnen wij principieel niet 
akkoord gaan met om het even welke 
prijsverhoging.

De B.W.C. bekritiseert ook de 
timing van het voorstel. Het was een 
mooie taktische zet van de dienst HU 
om deze problemen juist voor de 
zittijd naar voor te brengen. Wij 
hebben ons standpunt verdedigd op 
de algemene B.W.C.-vergadering op 
15 mei jl., een vergadering waarop 
de heer Marcelis, koördinator So

ciale Sektor Studenten (SSS), en de 
heer Van Der Marliere, voorzitter 
SoR, afwezig waren.

Tot onze grote verbazing 
verklaarde de B.W.C.-Nieuwelaan 
(NL) dat ook zij het de hoogste tijd 
vonden dat de prijzen werden ver
hoogd I De B.W.C. NL diende een 
aangepaste versie in van het voor
stel van de dienst HU. De B.W.C. 
Oefenplein steunde in het begin de

Huurprijzen vroeger
Netto belastbaar inkomen Prijs kamer Prijs flat

0 - 321.000 1.800 2.800
321.000 - 642.000 2.420 3.800
642.001 - 1.070.000 3.300 5.300

1.070.001 - 1.500.000 4.600 6.900
+1.500.000 5.300 7.500

Nieuwe huurprijzen
Netto belastbaar inkomen Prijs kamer Prijs flat

0 - 350.000 2.000 3.200
350.001 - 650.000 2.700 4.200
650.001 - 850.000 3.600 5.600
850.001 - 1.100.000 4.000 6.200

1.100.001 - 1.500.000 5.000 7.400
+1.500.000 6.000 8.000
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standpunten van Jette, maar ging 
uiteindelijk akkoord met het voorste! 
van de B.W.C.-NL.

Op deze vergadering werd in sa
menspraak met de dienst HU 
unaniem beslist door de drie 
B.W.C.’s dat een jaarlijkse index
aanpassing nadelig zou zijn voor de 
studenten, en dus uit den boze.

Er werd ingestemd met een voor
stel om de prijzen elke vier jaar te 
herzien.

De beslissende SoR-vergadering 
vond plaats op 6 juli jl. De B.W.C.- 
Jette heeft haar standpunt verde
digd, niettegenstaand zij geen uit
nodiging had ontvangen voor de ver
gadering.

De heer Van Der Marliere vond 
het onmiddellijk overduidelijk dat de 
huurprijsverhoging noodzakelijk 
was. Op de vraag of studenten op de 
kampus moesten betalen voor een 
kamerdienst voor privé-koten, ant
woordde hij dat er maar solidariteit 
moest zijn voor de privé-huurders

vanwege de kampusbewoners.
Waarom solidariteit vanwege de 

kampusbewoners, en niet van alle 
VUB-studenten ? Over het advies 
van de B.W.C.’s werd voor het ove
rige nauwelijks gesproken. Het voor
stel van de dienst HU werd, op één 
onthouding na, unaniem goed
gekeurd.

In tegenstelling tot de afspraken 
diende de dienst huisvesting toch 
een voorstel in tot een jaarlijkse in
dexaanpassing van de prijzen. Dit 
voorstel werd gelukkig afgekeurd.

Het voorstel om de huurprijzen 
om de 4 jaar te herzien, werd op 
initiatief van de heer Van Der Mar
liere gewijzigd tot een herziening elk 
jaar, om zo, aldus de heer Van Der 
Marliere, elke SoR zijn zegje te laten 
hebben ! Dit zal dan op de lange 
termijn nadelig uitkomen voor de 
huurders.

De afwezigheid van de heren 
Marceiis en Van Der Marliere op een 
toch wel belangrijke B.W.C.-vergad-

ering, het niet versturen van een uit
nodiging voor desbetreffende SoR- 
vergadering, geven mijns inziens het 
belang weer dat gehecht wordt aan 
de opinies van de B.W.C.’s en van de 
huurders. Ik kan me dan ook niet van 
de indruk ontdoen dat er een prin- 
ciepsakkoord was tussen de betrok
ken partijen voor de bewuste SoR- 
vergadering. Ik vraag mij ook af 
waarom de dienst HU toch een voor
stel deed tot een indexkoppeling van 
de huurprijzen, in tegenspraak tot 
eerdere afspraken met de drie 
B.W.C.’s.

De implikaties van de goedkeu
ring zijn hiernaast terug te vinden.

De B.W.C. heeft, zoals beloofd in 
haar verkiezingskampagne, al het 
mogelijk gedaan om deze huur
prijsverhoging tegen te gaan. De 
omstandigheden en het systeem 
waren ons echter ongunstig.

Kris Luypaert 
B.W.C. JETTE

Humanistische Jongeren

Beleg uw geld
De Humanistische Jongeren ver

huizen, en daarvoor hebben ze geld 
nodig. Slim als ze zijn proberen ze 
hun verhuis te financieren met üw 
geld!

Ze zijn namelijk begonnen met 
een aktie 1000 x 1000 (waar hebben 
we dat nog gehoord), en ze vragen 
uw steun. Dat kan op twee manieren

• door een gift: u schenkt 1000 fr 
of meer, en u krijgt een fiscaal attest 
voor aftrek van de belastingen.

• door een renteloze lening over 
maximum 3 jaar : u leent de H.J.

minimum 1000 fr. en krijgt daarvoor 
een bewijs terug, leder jaar loten zij 
een aantal mensen uit die hun geld 
terugkrijgen.

Eén manier om te helpen : stort 
gul op rekeningnummer 000- 
0702164-78 (H.J., M. Lemonnier- 
laan 129 bus 17/18,1000 Brussel), 
en vergeet niet te vermelden of het 
om een gift of om een lening gaat 
(vooral, in het laatste geval, als je je 
geld terug wil zien !).

Meer info : Humanistische Jon
geren, tel. 02/511.63.14.
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ERASMUS of de grenzen van je eigen kennis en kultuur 
verleggen

GO ABROAD !
Heb je zin in avontuur? Wil je 

andere kuituren ontdekken en 
vreemde talen leren spreken? Of zou 
je graag samenwerken met andere 
Europeanen? Wel, dan moet je 
beslist dit artikel lezen. We gaan het 
namelijk hebben over het European 
Action Scheme for the Mobility of 
University Students (ERASMUS) en 
over het Erasmus Student Network.

Erasmus is een initiatief van de 
Europese Gemeenschap dat stu
denten van universitaire instellingen 
en hogescholen vanaf de 2de kandi
datuur de kans wil geven om voor 
een bepaalde periode in een andere 
EG-lidstaat te studeren zonder ge
vaar te lopen de geldigheid van het 
eigen diploma te verliezen. Zo beleef 
je niet alleen een bijzonder Interes
sante studie-ervaring, maar krijg je 
ook de kans beter kennis te maken 
met een yreemde taal en kuituur.. Je 
moet beslist geen blokbeest zijn of 
bijvoorbeeld een grote onderscheid
ing halen om aan een Erasmuspro- 
jektte mogen deelnemen. Tenslotte 
leer je de wereld niet kennen door je 
op te slgiten in je studeerkamer I

De uitwisselingsperiode bedraagt 
minimum vier maanden en maxi
mum één jaar. Dit laatste wordt door 
vele studenten als het meest posi
tieve ervaren, daar je dan geen 
problemen hebt met gemiste kur- 
sussen bij je thuiskomst. Vaak wordt 
een periode van vier maanden of 
meer eerder gebruikt voor research, 
thesis of specifieke kursussen.

Wat het financiële aspekt betreft, 
verleent de EG kompensatiebeurzen 
die je reiskosten (treinbiljet 2de 
klasse heen/terug) en het verschil in 
levensstandaard vergoeden. Het is

dus niet zo dat je een volledig gratis 
verblijf in het buitenland krijgt; je 
betaalt in principe zelf hetgeen je 
thuis ook zou betaald hebben.

Hoe neem je nu deel aan zo'n 
Erasmusprojekt ? Een uitwisseling 
kan pas doorgaan wanneer de pro
fessoren van de betroffen univer
siteiten een Interuniversitair Sa- 
menwerkings Projekt (I.S .P .) 
hebben opgesteld waarin een 
equivalent studiepakket wordt 
vastgelegd. Een eerste mogelijkheid 
is dat je wil deelnemen aan een reeds 
bestaand I.S.P.-projekt waarmee in 
het verleden al studenten werden 
uitgewisseld. Zo bespaar je tijd in het 
organiseren van het projekt en is de

kans dat je subsidies goedgekeurd 
worden groter. Bestaat er echter nog 
geen samenwerkingsakkoord voor 
jouw richting of heb je eigen ideeën 
dan zal je zelf het initiatief moeten 
nemen en jouw proffen aanzetten 
buitenlandse proffen te kontakteren 
om een overeenkomst te sluiten.

Alle kandidaturen voor een Eras- 
mus-projekt dienen ingeleverd bij de 
EG voor 31 oktober van het jaar dat 
voorafgaat aan het akademiejaar 
waarin de uitwisseling zal plaats
grijpen. Gedetailleerde informatie 
hierover kan je o.a. krijgen bij het 
Vlaams Erasmus Bureau, Arlen- 
straat 15, 1040 Brussel, tel: 02/
233.01.11 .

W S

Beurzen
In samenwerking met de Verenig

ing van Vlaamse Studenten geeft het 
Staatssecretariaat voor Europa 
1992 vijf beurzen weg van elk 20 000 
fr. Deze worden verdeeld onder 
studenten die in het akademiejaar 
90-91 hun licentiaatsverhandeling of 
soortgelijk eindwerk wijden aan een 
Europees onderwerp binnen het 
perspektief van Europa 1992. Het is 
de bedoeling dat deze beurzen wor
den gebruikt om de onderzoekskos
ten van de student(e) te dekken.

Om in aanmerking te komen 
moeten de studenten een individueel 
dossier indienen bij de Vereniging

van Vlaamse Studenten vóór 1 no
vember 1990, Dat dossier moet 
bevatten : een kort academisch cur
riculum, een beschrijving van het 
onderzoeksproject, een motivatie en 
een brief van je promotor of andere 
begeleider.

Meer informatie over dit alles kan 
je verkrijgen bij : Vereniging van 
Vlaamse Studenten vzw, Kleerkop- 
ersstraat 15-17, blok C321-323, 
1000 Brussel, tel. 02/513.57.65, of bij 
het Staatssecretariaat voor Europa 
1992, Regentschapsstraat 61,1000 
Brussel, tel. 1992. Of let op de af
fiches I
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Na bovenstaande uitleg kan je al 
vermoeden waar het schoentje zou 
kunnen wringen. De ‘officiële instan
ties’, de EG en de proffen, zorgen 
enkel voor de uitwisselingsover- 
eenkomsten en geld. De rest moet je 
in vele gevallen op eigen houtje doen 
en dat is niet altijd even gemakkelijk. 
Stel je voor dat je bijvoorbeeld 
aankomt in Patras (Griekenland) en 
je hebt geen kamer, je weet niet waar 
je naartoe moet en niemand verstaat 
je, wat dan? Stel dat je in dat 
vreemde land moeilijkheden 
hebt vriendschapsbanden aan 
te knopen en helemaal niet 
kunt deelnemen aan het 
studentenleven, wat dan? Aan 
zulke tekortkomingen kunnen 
naar onze mening alleen 
studenten zélf iets doen. 
Daarom pogen wij sinds 
enkele jaren op onze univer
siteit het Erasmus-projekt te 
ondersteunen door informatie
verspreiding, regelmatige 
bijeenkomsten met studenten 
en Erasmus-verantwoorde- 
lijken, opvang van gaststuden- 
ten, enz..

Het bleek dat wij deze visie 
deelden met verschillende buiten
landse studentenverenigingen en 
daarom is uiteindelijk in februari 
1990 een internationale Europese 
studentenorganisatie opgericht: het 
Erasmus Student Network of kort
weg E.S.N. De doelstellingen vol
gens de statuten van E.S.N.-interna- 
tional zijn de volgende:

1. Werken ter bevordering van uit
wisselingsprogramma's binnen de 
EG, in het bijzonder het Erasmus- 
programma door 

•verbetering van de opvang en 
integratie van buitenlandse studen
ten

•op de hoogte te blijven van het 
Erasmus gebeuren om meer ade
quate informatie door te spelen naar 
de studenten toe 

•integratie van thuiskomende 
Erasmusstudenten in de ESN-werk-

ing
•-een kontinue evaluatie van het 

Erasmus-programma door studen
ten „

2. Kontakten leggen met andere 
organisaties of instellingen die even
eens intensief bezig zijn met Eras
mus

3. Betrekken van studenten bij het 
éénmakingsproces van Europa

4. Dit alles zonder banden of 
inmenging van een politieke of religi

euze groepering

Het netwerk bestaat uit lokale 
studentenorganisaties die trachten 
bovenstaande doelstellingen naar 
eigen kunnen te verwezenlijken aan 
de instellingen die deelnemen aan 
Europese uitwisselingsprogram
ma’s. Zij wisselen onderling informa
tie uit via een periodieke nieuwsbrief, 
een database over Erasmusstuden
ten en -projekten en door een jaar
lijkse algemene vergadering te 
houden (de volgende algemene ver
gadering zal trouwens plaatsvinden 
op de V.U.B.). Bovendien is er in elk 
land een nationaal vertegenwoor
diger (voor België natuurlijk weeral 
twee) die koördinerende taken heeft 
en in het bestuur van de organisatie 
zetelt. Voor Vlaanderen is de ver
antwoordelijke een student aan de 
VUB.

In de praktijk kan de opvang van 
buitenlandse studenten verwezen
lijkt worden onder andere door een 
mentorsysteem. Daarbij wordt de 
student begeleid door een of meer
dere studenten van de gastuniver- 
siteit. Zij helpen hem met huisves
ting, maken hem wegwijs in de 
nodige administratie en betrekken 
hem in het sociale leven aan de univ
ersiteit.

Voorts is er een database in 
de maak waarin men informa
tie kan vinden over gewezen 
Erasmusstudenten en hun 
projekten zodat ervaringen en 
tips uitgewisseld kunnen wor
den. Deze database zal het de 
mentors ook mogelijk maken 
de opvang voor te bereiden 
van een student die binnenkort 
hun universiteit zal bezoeken. 
Bovendien zal men deze data
base kunnen raadplegen om te 
zien welke projekten allemaal 
mogelijk zijn in het kader van 
de eigen studies.

Om de kontinuïteit van ESN- 
VUB te verzekeren zoeken wij nu 
nieuwe medewerkers. Voel je er iets 
voor om af en toe een buitenlandse 
student(e) mee op schok te nemen, 
wil je een handje toesteken om het 
volgende kongres met studenten uit 
verschillende Europese landen mee 
te organiseren of wil je weten waar 
wij allemaal nog méér mee bezig zijn, 
aarzel niet en kom ons eens 
opzoeken! Ook als je gewoon wat 
meer informatie wenst over de Eras- 
mus-uitwisselingen, je kan altijd bij 
ons terecht. Je  vindt ons elke 
dinsdag om 12u30 in 1 Complex (het 
cafetaria aan het zwembad) en je 
kunt ons ook kontakteren via BSG 
(Bart Van de Velde, Erasmusver- 
antwoordelijke B.S.G. en ESN-verte- 
genwoordiger Vlaanderen).

Erasmus Student Network-VUB
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Studiekring Vrij Onderzoek

Kom 'ns proeven..
Niet van een vat of een fles - 

hoewel die nooit ver uit de buurt zijn
- maar van een ander soort film, een 
avond met een bekend en boeiend 
personage of bijvoorbeeld van een 
weekendje buitenzintuiglijke waar
neming met Lode Willems, redacteur 
wetenschappen van Knack.

Dit zijn voorbeelden van activitei
ten die door Studiekring Vrij Onder- 
zoek 
uitge
werkt 
worden, 
m a a r  
ook als jij 
een idee 
hebt rond 
één of ande
re activiteit 
die binnen het 
kader van Vrij 
O nderzoek  
past, kunnen we
die zonder probleem samen realis
eren. Wat bedoelen we nu met dat 
‘kader van Vrij Onderzoek’ ? Even 
een stukje tekst en uitleg.

Vrij Onderzoek
De Vrije Universiteit Brussel 

steunt op het principe van Vrij Onder
zoek.

Het Vrij Onderzoek kan omschre
ven worden als een methode om 
kennis te verwerven. Het impliceert 
de bereidheid om elke verworven 
kennis en elk inzicht te konfronteren 
met andere of nieuwe informatie, 
inzichten en feiten, met in het achter
hoofd de gedachte dat de ons omlig
gende realiteit en moraal tijd- en 
ruimtegebonden zijn. Zeggen dat 
men de waarheid gevonden heeft, 
betekent immers zoveel als stellen

dat men genoeg gegevens heeft om 
tot een Eindconclusie te komen, 
zonder dat enig nieuw gegeven 
daaraan nog iets zou kunnen veran
deren. De noodzaak en de wil om 
nieuwe informatie te zoeken, en de 
eigen inzichten opnieuw in vraag te 
stellen, bestaan dan niet meer. Dit is 
dan ook de reden waarom de verwer
ping van dogma’s, absolute en/of 
geopenbaarde waarheden, vooroor

delen e.d. als voorwaarde 
gesteld wordt

Studiekring Vrij Onderzoek

ging, de toepassing en de aktuali- 
sering van het principe van VRU ON
DERZOEK, zowel binnen als buiten 
de universiteit".

Gedurende 41 jaar reeds is dit de 
betrachting van deze studiekring, 
met wisselend succes, en telkens 
andere accenten. In zijn huidige 
vorm poogt de studiekring bij te 
dragen tot de ontwikkeling van de 
methode van Vrij Onderzoek, en tot 
de creatie van de voorwaarden die 
een brede toepassing van dit prin
cipe mogelijk maken, door discus

sies op gang te bren
gen,

om op 
een juiste wijze kennis te 

kunnen verwerven.
Bovendien vergt de toepassing 

van dit principe een maatschappe
lijke kontekst waarin iedereen de 
mogelijkheid heeft om via Vrij Onder
zoek kennis omtrent zichzelf en zijn 
omgeving op te doen: iedereen dient 
op gelijke basis toegang te hebben 
tot relevante informatie, en gelijke 
kansen te hebben tot persoonlijke 
mentale ontplooiing. Het vraagt 
weinig verbeeldingskracht om in te 
zien dat noch onze samenleving, 
noch de ons omringende wereld, 
zover staan.

In 1949 werd een Nederlands
talige versie van de reeds voor W.O.
II aan de U.L.B. opgerichte "Cercle 
du Libre Examen" gesticht : 
“Studiekring Vrij Onderzoek". Artikel 
4 van de statuten luidt: “De vereni
ging stelt zich tot doel: de verdedi

en in
formatie te ver

schaffen over tal van wetenschap
pelijke en/of maatschappelijke the
ma’s via films, documentaires, de
batten, uitstappen, voordrachten, 
enz.

De keuze van de thema’s waar
rond de studiekring werkt, berust in 
de regel op bovenstaande kritische 
houding t.o.v. wetenschap en maat
schappij en op de idee dat een 
maatschappij de voorwaarden dient 
te scheppen tot toepassing van Vrij 
Onderzoek. Dit veronderstelt bv. 
zowel individuele vrijheid, als sociale 
gelijkheid, wat leidt tot de afkeuring 
van elke vorm van onderdrukking. 
We zijn echter geen politieke kring, in 
die zin dat we een politieke ideologie 
zouden trachten door te drukken 
(ook in de politiek is het denken 
immers maar al te vaak aan andere 
zaken onderworpen dan aan de 
feiten zelf). Uit wat boven staat blijkt 
echter dat bepaalde politieke stel- 

Lees verder onderaan p. 1
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Het BRUSSELS STUDENTENGENOOTSCHAP

\

BSG
Een beetje geschiedenis

Reeds in 1856 werd het Brussels 
Studentengenootschap “Geen Taal - 
Geen Vrijheid" opgericht om de be
langen van de Vlaamse studenten 
aan de Université Libre de Bruxelles 
(ULB) te behartigen. Het onderwijs 
was toen namelijk nog volledig fran- 
stalig. Het BSG heeft altijd geijverd 
voor nederlandstalig onderwijs en 
heeft daarmede haar invloed gehad 
bij het oprichten van de eerste neder- 
landstalige fakulteit (van de rechten) 
in 1933. Na de oorlog (tijdens dew
elke het BSG ondergronds werkte) 
werden geleidelijk aan meer lessen 
ontdubbeld totdat men in 1970 
overging tot de volledige splitsing 
van de Vrije Universiteit Brussel (op 
juridisch, akademisch en financieel 
vlak), gebeurtenis waarbij het BSG 
een grote rol heeft gespeeld (zo blijkt 
uit de archieven).

Tegenwoordig
is het BSG het overkoepelend 

studentenorgaan waarvan iedereen, 
die op de rol is ingeschreven, auto
matisch lid is.

Zij is de vertegenwoordigster van 
de kringen ten overstaan van de 
universitaire sektor.

Zij regelt de verdeling van de film- 
sessies onder de kringen en baat de

BSG-feestzaal uit, die ze aan de krin
gen verhuurt.

Het BSG verdeelt ook de subsi
dies van de Sociale Sektor onder de 
kringen en zorgt ervoor dat alle krin
gen zich houden aan de door de 
Sociale Raad uitgevaardigde richt
lijnen. Deze hebben als doel de 
prijzen voor films, TD’s en andere 
evenementen zo laag mogelijk te 
houden. Zo zijn de inkomprijzen voor 
films of TD’s 40,- BF voor leden (van 
de inrichtende kring) en 60,- BF voor 
niet-leden.

De feestzaal
is gelegen aan de achterkant van 

rotule 5 gebouw F en wordt quasi 
dagelijks (=nachtelijks) gebruikt door 
de kringen voor het organiseren van 
TD’s, kantussen e.a.. De maximum 
konsumptieprijzen zijn vastgelegd 
op 25,- BF en de inkomprijzen voor 
TD’s op 40/60.

Verder
richt het BSG jaarlijks enkele 

grote aktiviteiten in zoals Saint-Ver- 
haegen (ofte St-Vé), het zangfeest, 
openings-TD en eindejaars-TD.

St-Vé
(op 20 november, stichtingsda

tum van de ULB) is hét studentikoze

feest bij uitstek en herdenkt de stich
ter van de ULB, Theodore Ver- 
haegen, door middel van een optocht 
door de hoofdstraten van Brussel. 
Elke kring bezit over een kamion met 
vaten bier en samen met de ULB en 
enkele hogescholen trekken zo’n 
4000 k 5000 studenten door de bin
nenstad om Brussel op zijn kop te 
zetten.

Het zangfeest
is dit jaar aan zijn 5de editie toe en 

kan op een telkens groter publiek 
rekenen. Naast het koor en het pub
liek dat uit de studentencodex zingt 
komen ook andere artiesten zoals de 
studentenfanfare van Gent, de Cho- 
rale de l’ULB en andere artiesten 
(vorig jaar Jan Desmet van De 
Nieuwe Snaar) de happening opluis
teren.

Tenslotte
verkoopt het BSG in haar lokaal 

(gebouw Y  - nabij KultuurKaffee) 
ook nog studentenpetten, stickers en 
andere studentikoze attributen aan 
studentenprijzen.

Kom eens langs, we zijn er elke 
werkdag tijdens onze permanentles 
van 11.00 tot 14.00 uur.

L.C.

Lees eerst p. 6
lingnames onvermijdelijk zijn. Deze 
zijn echter nooit absoluut, en steeds 
bespreekbaar (ze dienen immers 
ook steeds in vraag gesteld).. Zo 
willen we enerzijds de studenten aan 
de V.U.B, (en anderen) laten kennis
maken met de denkmethode, die Vrij 
Onderzoek is, anderzijds de informa

tie verschaffen die via deze denk
methode tot nieuwe kennis verwerkt 
kan worden. Steeds in de hoop dat 
de studenten, eens de universiteit 
verlaten, dit verder zullen uitdragen.

Ons lokaal bevindt zicht in ge
bouw Y’. Wil je meer informatie, of lid 
worden (50 Fr voor V.U.B.-studen- 
ten), dan kan je daar terecht, of bij

onze infostand in de cafetaria.

Meer informatie over het principe 
van Vrij Onderzoek kan je terugvin
den in de tekst “VRU ONDERZOEK, 
van negatie tot bevestiging, van 
leuze tot beginsel’, door prof. dr. Leo 
Apostel, te verkrijgen bij de 
studiekring.
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KRINGEN

Cursus ! Typen !
Eenieder die het studentenleven 

frekwenteert kent het fenomeen: de 
student met rode vingers, wallen 
onder de ogen met daarin een ver
wilderde blik : die/dat taak/paper/ 
werk/artikel (of erger nog : thesis) 
moest vorige week al binnen zijn, en 
dat typen gaat maar niet 
vooruit. Je  hebt er ook die 
rustig fluitend door het 
leven kunnen gaan, op 
hun dooie gemakje, want 
hun taak/paper/werk/ar
tikel/thesis is al lang bin
nen : zij kunnen typen.

Voor zij die zich herkennen in het 
eerste type student doet de Per- 
skring het weer. Voor het luttele 
bedrag van 500 fr. (leden 400,-) bie
den zij aan : één cursus dactylo!

Waaruit bestaat de cursus ?
Wekelijks -gedurende 19 weken

(maar niet tijdens de academische 
verloven, of wat dacht je)- is er een 
samenkomst van ongeveer een half 
uur waarop een aantal oefeningen 
worden aangeleerd. Deze dienen 
door de cursist thuis ingeoefend te 
worden, k rato van 10 minuten typen

per dag. Er wordt ook telkens een 
huiswerk opgegeven, dat op de vol
gende samenkomst dient te worden 
binnengeleverd. Op het einde van 
het cursusjaar word je verondersteld 
-als je steeds geoefend hebt- blind te 
kunnen typen, en is het alleen nog

maar kwestie van regelmatig 
oefenen om snelheid te krijgen.

In de prijs is een gecopieerde 
cursus inbegrepen, maar niet het 
gebruik van typmachines. Het is met 
andere woorden noodzakelijk dat je 
zelf een (liefst draagbare !) 

mechanische schrijfmach
ine meebrengt naar de 
lessen.

Geïnteresseerden vullen 
1 onderstaand strookje in en 
“  geven dat af aan één van de 

Perskring bestuursleden, of 
op de Moeial (t.n.v.Teo). Je 

kan het ook opsturen naar Perskring, 
VUB, Sectie Communicatieweten
schap, Pleinlaan 2,1050 Brussel. Je 
krijgt dan later bericht over de be
talingswijze.

Haast je, want het aantal deel
nemers is beperkt tot een 20-tal.

r~ ' n
Naam :

J a a r / r i c h t i n g ..........................................

Lidnummer Perskring (ev.): _

Kontaktadres (waar je in de week bereikbaar bent)

schrijft in voor de Perskring-cursus Dactylo. Handtekening

L .
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Over verwachtingen en wat daarvan overblijft.: van pre-schacht tot melkweg-ancien., een impressie in ver
schillende afleveringen.

Days of stella and 
tequilla Sunrise. (part 1)

Eigenlijk is het slechts een 
kwestie van prioriteiten: mijn eerste 
lief kan ik mij met de beste wil van de 
wereld niet meer herinneren, mijn 
eerste kennismaking met de "Vrije 
Universiteit Brussel’ echter des te 
meer.

Het was mei en ik was nog vrij 
(onschuldig).

Na een week sportkamp (in het 
kader van enkele Hilo-the- 
sissen) was dat nog 
steeds zo. Het kot waarin 
ik toen verbleef zit nu 
enkel zonder zoldering en 
een der tafels in de Fac 
heeft twee poten minder.

Mijn tweede kennis
making is al iets minder 
duidelijk. Het was maart, 
de zon ondernam reeds 
enkele schuchtere pogin
gen en wij kwamen op in- 
fodag..... inde Fac(-ulty).

Kennismaking nummer drie : 
concert van Dirk Blanchart (het is nu 
november), gevolgd door een fuifje in 
de (toen nog niet vernieuwde) BSG- 
zaal. Resultaat: mama kwaad want 
jas gepikt!

Ik weet niet welke van deze drie 
impressies nu juist het zwaarst heeft 
doorgewogen, but somewhere in 
october, many a year ago, vertrok 
moi richting ici (klein intermezzo for 
ze foreign students).

Van belang was niet echt het feit

dat de kleine naar de universiteit 
ging, maar wel dat diezelfde kleine 
naar Brussel ging.

Brussel: stad der tweetaligheid, 
der atomium en der noordstation; 
maar vooral stad der Brosser, frituur 
Leon en VSKM.

Kandidatuur nummer 1 was dan 
ook zeer amusant, maar bleek al vrij 
snel een total ioss.te zijn. Dat komt

ervan als de jeugd geen idealen 
meer mee krijgt om voor te vechten, 
wat ons meteen bij de moraal van het 
verhaal brengt (nu al?). Liefste sch
achtjes, aanvaard deze wijze raad : 
kruip op tijd in jullie bed (begin april 
ongeveer, afhankelijk van de studier
ichting) en zorg potverdorie dat ge er 
door zijt,.in plaats van onze belastin
gen te verbrallen (daar is later nog 
genoeg tijd voor).

Bon, het duurde dus zowat een 
volledig jaar eer ik eindelijk door had 
dat we hier in de eerste plaats zitten

om te studeren; indeed (nu stijgt er 
een luid lachsalvo op vanuit caf e Den 
Brosser). Dat lag, na zes jaar middel
baar onderwijs, niet echt in de lijn der 
verwachtingen.

De niet-wereldvreemde lezer 
heeft natuurlijk al lang door dat zulk 
een culture-shock voor enkele 
stevige stress-situaties kan zorgen. 
Stress-situaties zijn er inderdaad om 

opgetost te worden met 
een stevig scheutje alco
hol (cfr titel), ware het niet 
dat deze scheuten de la
atste jaren nogal ferm in 
prijs gestegen zijn. Van
daar dat wij, aan een duis
ter toogsken gezeten met 
enkele companen, bes
loten tot de aktie over te 
gaan en ons voortaan in 
clubverband (en dus 
gesubsidieerd) een stuk in 
de kraag te drinken.

Ik zal van de situatie geen 
misbruik maken en over de naam 
van dit clubverband uitweiden. 
Onthoud enkel dat er woensdag 3 
oktober een fantastisch teedeetje is 
in de BSG-zaal.

Tot zover deze summiere “inlei
ding tot...". Hopelijk geraken we bin
nen veertien dagen iets dichter bij de 
kem van de tequilla. Tenzij ik plots 
een thesis moet schrijven, niewaar.

I.M.
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De MoeiaVs enige echte..

Guide to Brussels 
en omstreken

Wij bij de Moeial zijn niet van plan 
van jullie alleen maar welkom te 
heten, we willen jullie ook een heus 
welkomstgeschenk geven: een gids 
voor de V.U.B, en omstreken.

Wij weten dat de eerste versie niet 
compleet zal zijn en daarom sporen 
wij je aan je kritiek en tips te de
poneren bij de Moeial, in het gebouw 
Y\ naast het Kultuurkafee. Als wij er 
niet zijn, dan kunnen jullie de ideetjes 
op papier zetten en in onze 
ideeënbus deponeren. Zo hadden 
we graag tegen de volgende keer 
wat reakties gekregen van de 
studenten uit Jette, zodat we in ons 
volgende nummer van de Moeial een 
gids kunnen uitgeven voor de andere 
campus.

Eerst en vooral laten we niet ver
geten dat de V.U.B, zelf heel veel 
diensten aanbiedt. Zie daarvoor ver
derop in deze Moeial.

Nu echter gaan we het wereldje 
eens nader gaan bekijken dat leeft 
van uw ouders zuur verdiende en 
van Paula Witte’s graag geleende 
geld.

Nightlife
's Nachts leeft een gans andere 

wereld rond de V.U.B, en tot diep in 
de stad tref je studenten aan die vin
den dat ze hier in feite niet komen om 
hele dagen te studeren.

Cafés
de Shamrock : altijd goed om je 

Engels te gaan uitproberen op de tal
rijk aanwezig zijnde studentjes van 
Vesalius College of van de Engels
talige Postgraduaatprogramma’s

van de V.U.B. De relaxe sfeer die er 
heerst maakt het geen aanrader om 
je ma het uitgaansleven aan de 
V.U.B, in deze kroeg te laten 
proeven. Hoek Triomflaan/H. 
Schoofslaan.

de Brosser: als je geen zin hebt 
om vanavond Frans, Engels, Lin- 
gala, of om het even welke andere 
vreemde taal te moeten praten om je 
verstaanbaar te maken. Inde onder
liggende kelder worden er vaak mys
terieuze cantussen gehouden. Gen. 
Jacqueslaan 263.

de Confrater : stamcafé van de 
meest normale, gewone, door
deweekse 
studenten 
aan de VUB.
Vooral be
zocht door 
de rechten
studenten.
Gen. Ja c 
queslaan 
263.

de Phare: 
v r o e g e r  
werd hier ge
danst op de 
k n a lg e le  
toog, op de 
tafels en op 
de stoelen.
Het valt af te 
wachten of 
dit op het 
nieuw ge
verfde en 
hernieuwde 
meubilair 
nog zal

mogen. Hoek Kroonlaan/Gen. Jac- 
ques.

de Prof : wordt er ieder jaar 
kleiner op, maar blijft best gezellig. 
De T.V. maakt het er druk en 
levendig op voetbalavonden. 
Kroonlaan 243.

de Conways ;al een heel stuk ver
der gelegen van de V.U.B., maar is 
de moeite als je van Engelstalige 
schoonheden uit exotische oorden 
houdt die hier aan Vesalius college 
studeren. Guldenvlieslaan 10 

de Blues corner :een live band die 
meestal van een goede kwaliteit is 
verzekert de goede stemming van de

8e jaargang ('90-'91) • De Moeial
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vrouwelijke toeschouwers. Iemand 
nieuw leren kennen is in zo’n om
standigheden een koud kunstje. Je  
goedkoop bedrinken is hier on
mogelijk. Rue des Chapeliers 12.

Ie Gauguin .-gedomineerd door de 
grootste zwijnen van de U.L.B. Lijkt 
op een lopende band om mensen zat 
te krijgen, maar ambiance verze
kerd I Boondaalse stw. 420.

de Atelier : ideaal om met 
vriend(in) op je gemak iets te gaan 
drinken. De zachte muziek en de ro
mantische atmosfeer verzekeren 
een zwoele avond. Elisastr. 77.

chez Moeder Lambiek: als je ie
dere avond 1 bier drinkt, 
ben je een half jaar be
zig voor je de lijst met 
verschillende bier
soorten afgewerkt hebt.
Aan te raden om er met 
een groepje naar toe te 
trekken : iedereen gaat 
er voor het bier, niet voor 
de ambiance. Adres ?

de Falstaff: Om je 
profs en assistenten op 
een rustig plaatsje beter 
te leren kennen.
Mausstr. 19 (beurs).

Ie Cerceuil: goed om 
éénmaal te bezoeken, 
want de verrassing over 
ambiance van begrafenisonder
nemers en kerkmuziek lukt eens 
maar geen tweemaal. Zeker geen 
bier uit doodskoppen vragen als je op 
je budget letten wil. Haringstr. (Grote 
Markt).

de Dolle Mol: een typisch vlaams- 
Brussels café, een van de laatste in 
zijn soort. Voor een breeddenkend 
publiek. Spoormakerstraat 52 (nabij 
de Grote Markt).

Het rijk der zinnen : de ontmoet
ingsplaats bj uitstek voor de alterna
tieve V.U.B.-er. Heteros zijn er 
welkom in zoverre ze tolerant blijven. 
Lange Steenstraat ,tegenover de 
Ancienne Belgique

Cinema
Kinepolis : spelen de films in de

originele versie, met ondertitels (en 
niet gedubt in het Frans). De film- en 
geluidskwaliteit zijn uitstekend, de 
service en de stijl vlekkeloos: het is 
klasse, voor iedereen betaalbaar. 
Vergeet je studentenkaart niet mee 
te nemen. Gelegen op de Heizel, 
makkelijk te bereiken met de Metro.

Restaurant
De Quartier Latin is een goeie 

plaats om te genieten van Oosterse 
cuisine dicht bij de V.U.B. Heel ge
zellig is het er echter niet en om te 
eten tot je niet meer kan ga je ook 
best ergens anders naar toe. Hoek

morgen? Iedere ancien antwoordt 
daar zonder aarzelen op: de Mister 
Friet. De geur van die versgefri- 
tuurde frietjes moet je er wel bij 
nemen. Hoek Kroonlaan/Herfstlaan.

Aqua reël: op een boogscheut 
van de V.U.B, is er een restaurantje 
te vinden dat zich specialiseert in 
pitta. Die komt in een tiental varian
ten en met een viertal verschillende 
sausen

In de meeste studentencafés kan 
je iets eten. Overal kan je wel een 
Spagetti krijgen. Toch staat de

Kroonlaan/Gen. Jacqueslaan.

In de Violetstraat vindt je een hele 
resem pitta-restaurantjes. Je  kan er 
ook andere dingen eten, maar pitta is 
hun specialiteit. Let er wel op dat je 
echt kalfsvlees Inrijgt. Het grote voor
deel is dat ze open zijn tot 's morgens 
vroeg en niet echt duur zijn.

de Punjab : de sfeer is er heel 
aangenaam en het eten is er goed. 
De ambitieuze bazin (ze wil ooit eens 
Nederlands leren) heeft een boontje 
voor studenten en doet soms een 
procentje af van de rekening. A. 
Buy liaan 19.

Mister Friet: Waar kan een hon
gerige student heen om 3 uur in de

Shamrock het hoogst aangeschre
ven wat betreft de smaak van deze 
vlugge maaltijden.

Ie Campus: Vroeger was dit het 
beste en goedkoopste restaurant 
van de buurt, but times change : nu 
behoort het volgens velen tot de 
minst goede. Toch blijft het een 
ontmoetingsplaats voor veel studen
ten, want de sfeer is er nog niet 
veranderd. Kroonlaan 439

Ie Snack de l'Unif: een absolute 
must is het eten van een 'mitraillette’, 
een Waalse specialiteit, die, als ze 
goed klaar gemaakt is, heel lekker is. 
Ze bestaat uit een stuk Frans brood

Lees verder p. 16
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Agenda
maandag 1/10

•OPENINGS-TD in BSG-zaal vanaf 22.00 u.
dinsdag 2/10

•Brugse Studentenkring (BSK) : Overdrachtscantus in 
BSG-zaal vanaf 20.00 u.

•Geneeskundige kring (GK): Cantus te Jette
woensdag 3/10

•Zatte Wijven Kring (ZWK): TD in BSG-zaal

donderdag 4/10
•Vlaams Rechtsgenoot- 

schap (VRG) : TD in 
BSG-zaal

•Farmaceutische Kring 
(FARMA) : TD in BSG- 
zaal Jette

•Kring Ekonomische, Pol. &
Soc. (KEPS): film :”SEE 
NO EVIL, HE AR NO 
EVIL’. 20.00 u. AULA 
QC

•Dienst Kuituur (DK): Con
cert : The last Tribe',
21.00, K.K., gratiis.

Na twee maanden zonnen (of zich al 
zwetend en aderlatend doorheen de tweede 
zit wurmen) eindelijk de ...

OPENINGS-TD

dinsdag 9/10
•Vrouwengilde (VG): TD in BSG-zaal 
•BSK : Ontmoetingsavond voor alle schachten en an

ciens, 20.00 u café Den Brosser - Gratis vat!
•Role Playing Game Club (RPGC): Film 20.00 QD; titel: 

dat zie je nog wel
woensdag 10/10

•KEPS: TD in BSG-zaal
•GK: TD in BSG-zaal Jette 
•BSK : Film 20.00u. QC : 
■CASUALTIES OF WAR" 
•DK :Stand-up Comedy in 
de Galery', 14.00u 
•DK : Film 12.30u. Galery’ 
& 20.00u. Q : TANGOS, 
L’exil de Gardel’

MAANDAG 
1 OKTOBER 1990 

BSG-ZAAL
INKOM 40,-

zondag 7/10
•Folklore Akademie : overdrachtscantus BSG-zaal om 

20.00 u.

maandag 8/10
•Studiecentrum Francisco Ferrer (SCFF): TD in BSG- 

zaal
•Folklore Akademie : Film : “Koko Flanel". 20.00 u. QD 
•Kring voor Internationale Betrekkingen (KIB): Algemene 

Vergadering in lokaal B339 om 20.00 u.

donderdag 11/10
•Polytechnische Kring (PK) 
: BEACH-PARTY in de PK- 
zaal (Waverse Steenweg). 
•Wetenschappelijke Kring 
(WK) : initiatiecantus 
20.00a BSG-zaal 
•SCFF : Film 20.00u QC; 
titel voorlopig onbekend 

•WK : Film 20.00u. QD : “ROAD HOUSE’
•DK: Concert: ’Ramblin’Jack Elliott’, 21.00, KK, gratis

maandag 15/10
•Westland : TD in BSG-zaal
•Campina: Film 20.00u. Q C : "Pet Semetary"

dinsdag 16/10
•Solvay : TD in BSG-zaal
•Info-groep: Film 20.00u. QD, titel voorlopig onbekend 
•DK : Vernissage tentoonstelling Jo Huybrechts, 20.00, 

Galery'

Allen Welkom op de

eerste Moeial-redaktievergadering
van het nieuwe academiejaar!

Deze vindt plaats op maandag 8 oktober om 19.00 u in het redaktielokaal. Dat vind je in
gebouw Y’ (naast het KK).

Ook (zeker) nieuwe medewerkers zijn hartelijk welkom ! We hebben je nodig !
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KREATIEVE ATELIERS

Donderdag 11 oktober vanaf 19uur 
openen de kreatieve ateliers weerde 
deuren . Je kan de verschillende 
atelierruim tes bekijken en je 
vrijblijvend informeren bij de moni
tors. Definitief inschrijven kan 
natuurlijk ook.
W ij verwachten je in Galery', boven 
het Kultuurkaffee 

^ isch rijv in g en : donderdag 11 
oktober vanaf 19 uur.

P R A K T ISC H E  IN FO  VA N A F 4 
O K T O BER
♦ DATA Wekelijks, behalve tij
dens de vakantieperiodes.
♦ PLA A TS Galery' V U B, in ge
bouw Y ' boven het Kultuurkaffee. 
Ingang via Triomflaan, toegang 6, 
1050 Brussel.
Je kan voor inschrijvingen ook 
terecht in gebouw Y ', 1ste verdie
ping, vanaf 4 oktober, kantooruren. 
Tel. 02 641 30 87 - Marleen 

^ 'an h e rck .

T H EA T ER
Theateratelier jaargang 4.
Als kind leefde ik in twee werelden: 
in de ene maakte ik deel uit van de 
realiteit met gedragscodes en mensen 
waarmee ik al dan niet opschoot. 
Daarnaast bestond de wereld die 
ikzelf schiep, met een logica en 
wetten die een apart leven leken te 
leiden. De realiteit veranderen, naar 
eigen voorkeur en smaak: dat is 
volgens mij theater.
E r is moed voor nodig en bereidheid 
tot ontdekking en gewenning aan 
wat op het eerste zicht vreemd lijkt, 
terwijl anderen zich schijnbaar 
moeiteloos kunnen aanpassen.Deze 
theatercursus is niet de gids die ie

kant en klare doe-het-zelf praktijken of in groep uit te werken,
voorschotelt: Maandag van 19 tot 22u.
eerder een dis met mogelijkheid tot Patrick Martens, monitor
vele variaties. _________________________________

Atelier maandag van 19 tot 22u.
Rudi De Smet, monitor STAND-UP COMEDY

MODELTEKENEN
De bedoeling is niet het model- 
tekenen aan te leren zoals dat op 
een academie gebeurt. Hier krijgt 
iedereen de gélegenheid het tekenen 
op zijn eigen manier te beleven en 
het model te benaderen vanuit zijn 
eigen sensib ilite it. Een 
voorafgaande vorming op teken- of 
schildergebied is zeker geen vere
iste. Er kan zwart-wit worden 
gewerkt of in kleur, groot of klein 
formaat De begeleiding w il vooral 
instaan voor het opvangen van 
bepaalde vragen en tracht zich 
zoveel mogelijk te onthouden van 
kategorische waarde-oordelen. 
Wat beoogd wordt: de verruiming 
van het visuele, en de mogelijkheid 
om die verbeterde visualiteit om te 
zetten in beelden, coherent met de 
visie en gerealiseerd in een bewuste 
en gefundeerde beeldtaal.

Donderdag van 19 tot 22u. 
Oswald Kuijken, monitor

ZWART-WIT FOTOGRAFIE

Van opname tot af druk?
Een cursus vooral gericht op de 
praktijk zowel voor beginners en 
voor gevorderden.
Te samen een pakket samen stellen 
van onderwerpen om individueel

Het fenomeen ‘Stand-up Comedy’ 
heeft zijn wortels in de jaren zestig, 
toen de gevestigde kunstvormen 
meer en meer in twijfel werden 
getrokken. “ Ieder zijn eigen ex
pressiekanaal” , luidde het nieuwe 
motto. In Amerika en Groot1 Brit- 
tannië werd het verschijnsel in een 
mum van tijd razendpopulair: een 
podium, een microfoon en een aan
tal goedgebekte lefgozers zorgden 
er elke avond voor hilarische 
momenten. Artiesten als Lenny 
Bruce, Richard Pryor en de Monthy 
Phyton kliek kregen er hun wer
eldwijde bekendheid mee.
In navolging van het buitenland
organiseert Dienst Kuituur samen 
met animator Geert Hoste dit najaar 
twee stand-up versies in het Kul
tuurkaffee. De eerste vindt plaats in 
oktober en richt zich in eerste in
stantie tot de Engelstalige studenten 
van het Vesalius-college. Alle 
toeschouwers zijn echter welkom, 
woensdag 10 oktober 14u Galery' 
video-performance o.a. R.Pryor 
B.Connolly,Sallv Field &T.Hanks



The Last Tribe is een vierkoppig 
gezelschap opgebouwd rond 
bluesveteraan Roland van Cam- 
penhout. In het voorjaar verscheen 
hun eerste, gelijknamige elpee, die 
door de vakpers triomfantelijk werd 
ingehaald. De muziek van het kwar
tet is het klankgeworden resultaat 
van hun talrijke uitstappen naar de 
vier windhoeken.
W ereldm uziek dus, deels 
opzwepend, deels meditatief, waar
bij oosterse mystiek gekoppeld 
wordt aan westerse ratio.

THE LAST TRIBE RAMBLIN’ JACK ELLIOTT PRIJSBEESTEN

Deze vagebond uit Brooklyn USA 
wordt algemeen beschouwd als de 
geestelijke voorvader van rock ‘n’ 
roll grootheden als Bob Dylan en 
Neil Young. Samen met zijn 
tijdgenoot en onafscheidelijke kom
paan Derroll Adams behóórt hij tot 
de belangrijkste exponenten van de 
Amerikaanse folkbeweging. Elliott 
verwierf vooral roem dankzij zijn 
interpretaties van Woodie Guthries 
werk en levensstijl, de eigenlijke 
pionier van het genre. A l bijna veer
tig jaar lang zwerft hij in het gez
elschap van zijn gitaar van kroeg tot 
kroeg, om er met veel charisma zijn 
sociaal geëngageerde boodschappen 
te verkondigen.
Een avondje back to the roots!

Dienst Kuituur presenteert in het 
najaar zes films die her en der 
gelauwerd werden om hun diverse 
kwaliteiten.
TANGOS’ L ’exil de Gardel 
(Argentinië, 1985, Fernando Sola- 
nas)
Een Argentijnse bannelinge vertelt 
het tragi-komische verhaal van haar 
vlucht uit haar moederland en de 
moeilijke aanpassing in haar nieuwe 
thuishaven, Parijs. ^
Speciale Prijs van de Jury op ïïÊ  
Festival van Venetië 1985 
Woensdag 10 oktober - ’90 
Galery’ - 12.30u, Aula Q - 20u - 
50fr

Philippe de Chaffoi de Courcelles:
viool
Walter Metz: percussie, sampler-
programmatie
Cesar Janssens: drums
Roland van Campenhout: zang,
gitaar, toetsen, etc.

Donderdag 4 oktober ’90 - 21u 
Kultuurkaffee - gratis

>>
JO V O ETS: FOTOGRAFIE

Tot 11 oktober kan u in het Kultuur
kaffee foto’ s bewonderen van all-*
round fotograaf JoVoets. Harde con
trasterende grijze vlakken op foto
papier. Stillevens uit de Belgische 
bronx: een wereld van graffiti en 
verkrotting, gedrenkt in een geur 
van blues en benzine.

JO HUYBRECHTS 
INSTALLATIE

”Jo Huybrechts maakt het tv 
scherm tot een doek waarop slechts 
tweedimensionaal gewerkt wordt en 
waar door middel van fragmenten 
een perspectief en inhoud wordt 
gesuggereerd.
J.H. brengt enkele fragmenten, her
inneringen in beeld. Deze wor
den op verschillende ritmes aange
bracht, zij nemen verscheidene por
ties van het scherm in en of worden 
verkleind en glijden over het scherm 
waardoor het scherm en zijn kader

een belangrijke functie krijgt in de 
vormgeving van de inhoud. Een 
puzzle gegeven door de kunstenaar 
wordt in alle variëteiten door de 
toeschouwer gereconstrueerd.” 
Greta Van Broeckhoven

In Galery’ stelt hij de installatie 
‘Charon’ voor.

Vernissage dinsdag 16 oktober ’90
- 20u - Galery’ VUB 
De tentoonstelling loopt tot 
dinsdag 30 oktober ‘90
in Galery’ en het Kultuurkaffee VUB 
Ooen elke werkdae van 12u tot 17u

Donderdag 11 oktober ’90 - 21u 
Kultuurkaffee - gratis

’HOHENFEUER’ (Zwitserland, 
1985, F. Murer)
Een strenge, maar lyrische tragedie 
rond een incestueuze verhou
ding tussen een jong meisje en haar 
doofstomme broer.
Grote Prijs op het Festival van 
Locarno 1985
Woensdag 17 oktober - ’90 
Galery’ - 12.30u, Aula Q • 2 0 iÄ  
50fr



KULTUUR
Mink Deville

Terug van weggeweest, dit rond 
de eeuwige rocker Willy Deville 
opgebouwde 'combo'. Deze lijkt wel 
in het verkeerde tijdsvak geboren te 
zijn, ten minste dat 
zegt hij toch zelf.
“De romantiek van 
de Newyorkse stra
ten ligt besloten in 
de conga’s van Tito 
Puente. Hip hop 
zegt me dus niks.
Dat klinkt voor mij 
allemaal hetzelfde, 
constant hetzelfde 
ritme," aldus Willy.
Groot gelijk!

Een superster 
kan je hem niet noemen, maar toch 
kent bijna iedereen zijn naam (be
halve de struisvogels onder ons). Je

kan hem het best omschrijven als 
beroemdste onbekende zanger ter 
wereld, met meer platen op zijn 
namen dan geld in zijn zakken.

Geen zorg, hij is er weer, met een 
nieuwe horde straatmuzikanten ron
dom zich. Samen komen ze ons met

melancholieke deuntjes overspoe
len. Tenminste, als we allen op 
vrijdag 12 oktober om 20 uur in de 
Grote Zaal van de A.B. aanwezig

zijn, stinkend naar goedkope gin, 
met bakkebaarden tot onder onze 
oksels. Philip Osier

De waterjongens
Alias "-boys"

Nog iemand die terug is ! Weliswaar nog meer 'cowboy-folk' dan 
vroeger, maar niet minder goed. Wie deze 'heren' 5 jaar geleden gemist 
heeft op de weide van Werchter, of twee jaar terug, grijpt nu zijn kans. 
Vergeet niet dat dit de makers zijn van pareltjes zoals 'Red Army Blues', 
The Whole of the moon' en de volledigeLP 'A Pagan Place'.

Wat heeft Bon(z)o wat Mike Scott niet heeft ?
Overtuig uzelf en vindt de oplossing op zondag 7 oktober om 20 uur in 

de Ancienne Belgique.
Philip Osier

De Moeial • nummer 1 (2 oktober)



Guide to Brussels ett omstreken

Lees eerst p. 11.

van ongeveer 25 cm., midden- 
doorgesneden, bestreken met een 
saus naar keuze, met een vleesitem, 
ook naar keuze, en met een portie 
friet er bovenop. Het is goedkoper 
dan al die items afzonderlijk gekocht.

Ie Loup Voyant: behoort tot dez
elfde eigenaar als ‘Ie campus', maar 
is qua kwaliteit heel wat beter. 
Geschikt als je de drukte van 'Ie 
campus' ontwijken wil.

Winkelen
's Nachts winkelen is mogelijk in 

Brussel dank zij de Nachtwinkeltjes.
Op de Boondaalsesteenweg zijn 

er zo twee niet ver van elkaar. Je  
kunt er eten en drinken kopen, kop- 
ies maken, telefoneren of bier halen 
voor een onverwacht bezoek.

Ook op de Montgomery square 
bevindt er zich eentje. Daar kan je 
zelfs video’s huren.

Aan de Chasse/Jacht (kruispunt 
Waversesteenweg en Jachtlaan in 
Etterbeek, vanuit de VUB richting 
stad) is er ook één gesitueerd.

Opvallend aan deze han
delszaken is hun grote keuze alkoho- 
lische dranken en hun vrij hoge 
prijzen.

Budget
Vroeg of laat wordt iedereen wel 

geconfronteerd met (tijdelijke) bud
getproblemen. Natuurlijk wil je je 
levensstandaard niet laten dalen. 
Daartoe beschik je over een aantal 
middeltjes.

In plaats van eerste-handsspul- 
len, koop je spullen die al gebruikt 
zijn : 2de-hands dus. Het is niet aan 
te raden om je kleren daar aan te 
schaffen, maar boeken en kleine 
meubelen zijn te krijgen aan een 
tiende (of soms minder) van de prijs.

in Spullenhulp (Amerikastraat) kun 
je alles krijgen : gaande van de 
kleinigheden tot de televisie
toestellen of slaapkamers. Op de 
rommelmarkt, die iedere werkdag- 
ochtend gehouden wordt op het Vos- 
senpleintje, kan je niet de grote spul
len krijgen, maar heb je veel meer 
kans enkele rariteiten op de kop te 
tikken. Als je echter niet teveel wil 
betalen, doe je er beter aan oude 
kleren aan te trekken, een belache
lijke hoed op te zetten, vijf dagen je 
baard te laten groeien en een parfum 
van whisky, bier en rioolwater te ge
bruiken.

Inkopen
Voor de dagelijkse Inkopen kun

nen de kampusgangers het best 
terecht in de Colruyt of in de Aldi. in 
de laatste is het aanbod erg beperkt 
en is de bediening ronduit slecht, 
maar de prijzen zijn er wel heel laag.

Voor bediening met een glimlach 
ga je het best naar 'den Turk. Hij is 
ook open op Zondag, heeft 
goedkoop en vers (Turks) fruit en 
Marokkaans brood. Daarenboven 
heeft hij de goede gewoonte van het 
totaal naar beneden af te ronden. 
Waversesteenweg, tegenover de 
m ra.

De bewoners van de Nieuweiaan, 
waaronder de auteur van deze gids, 
moeten dan weer hun toevlucht 
zoeken tot handelszaken als de Dial 
en de Delhaize. De weg naar de Dial 
is niet moeilijk te vinden, het volstaat 
het spoor van Dialkarretjes te volgen. 
Naast het verstrekken van goedkope 
handelswaar, is het uitlenen van die 
beruchte karretjes aan de studenten 
de grootste dienst die de Dial de 
studentengemeenschap levert. In
derdaad, wat zou een student van de 
Nieuweiaan zijn zonder deze rij
dende doe-het-al. Je  kunt ermee ver
huizen, je was erop laten drogen, of

erop barbecueën..,.
Bij deze schrijft de Moeial een 

wedstrijd uit voor het origineelste 
gebruik van een Dlal-karretje. 
Inzendingen op de redaktie of op de 
Nieuweiaan 145, kot 147 bij Ivan.

Geld
Zij die beschikken over een beetje 

geld plaatsen dat meestal op de 
bank. Aangezien België beschikt 
over een fijnmazig net van bankkan
toren, vind je zeker van elke finan
ciële instelling een filiaal dicht bij de 
campus. Raadpleeg de Gouden 
Gids. Niet te vergeten natuurlijk is 
het ASLK-kantoor op de esplanade 
bij het restaurant, en in de hal van het 
AZinJette. Het kan handig zijn om 
hier een rekening te openen, 
waarmee je, met behulp van 
cheques van je andere rekening, 
geld kan af halen zonder kosten en/of 
verplaatsing.

Om 's avonds op een legale 
manier aan geld te gerakengebruikt 
iedere snuggere uiteraard de Ban- 
contact/Mister Cash-kaart. De 
meest dichtbijzijnde automaten hi
ervoor vind je ofwel op het kruispunt 
van de Chasse, ofwel op de Univer- 
siteitslaan, vlak bij het rond punt en 
het kerkhof van Elsene. Op beide 
plaatsen staan een Bancontact- en 
een Mister Cash-automaat broeder
lijk naast (tegenover eigenlijk) 
elkaar. In Jette vind je een automaat 
in de hal van het AZ.

I.F./L.V.

Op de volgende bladzijden 
vind je een korte inleiding tot 
de VUB-diensten. Gebruik 
ze, ze zijn er voor jou !

8e jaargang (90- 91) • De Moeial
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Sociale Dienst Studenten

De Sociale Dienst wil een opvang 
bieden vooral aan deze studenten 
voor wie het studeren een extra fi
nanciële belasting betekent.

Indien je ouders je studies 
betalen kunnen wij je wegwijs helpen 
doorheen de administratie 
die je mogelijkerwijs voor je 
studiefinanciering moet 
doornemen.

Bij ons kan je inlichtingen 
krijgen betreffende de stu
dietoelage van de Vlaamse 
Gemeenschap, kinder
bijslag, ziekteverzekering, 
e.d. Er ligt een brochure 
voor je klaar waaruit je zelf 
kan opmaken hoeveel de 
studietoelage bedraagt 
waar je recht op hebt.

Als je dat wenst kunnen we samen 
je financiële situatie voor volgend 
akademiejaar bekijken en nagaan op 
welke tegemoetkomingen je aan
spraak kan maken.

We vermelden hier:
• Maaltijdkaart: geeft alle 'beurs

studenten' en financiëel zwakkeren 
de mogelijkheid een volledige maal

tijd te gebruiken aan 47 fr.
• Sociale toelage : beurs ter aan

vulling van je budget (maximum
bedrag 30 000 fr.).

• Lening korte termijn (als voor
schot op je toelage van de Vlaamse 
Gemeenschap).

• Lening lange termijn (als extra 
financiële tegemoetkoming of ter 
vervanging van je studietoelage in
geval van bisjaar).

De nodige aanvragen voor dit 
soort tegemoetkomingen kunnen in 
het begin van het akademiejaar 
gebeuren.

Meer inlichtingen hierover vind je 
verder in de brochure 'SOCIALE 
DIENST STUDENTEN’.

Mocht je besluiten om welke re
denen ook (financiële of principiële 
redenen, conflictsituatie,...), meer

op eigen benen te willen staan, dan 
zijn we steeds bereid dit plan met jou 
te overwegen en te bespreken. Je 
kan op dat moment advies krijgen 
over de door jou te nemen stappen 
om je voornemens op een haalbare 
manier te verwezenlijken (aanvraag 
kamer, studiebeurs, sociale toelage, 
job, enz...).

Je kan de maatschappelijk assistenten bereiken :

Campus Oefenplein Campus Jette:yy. _ Paula WITTE-JORDAN Jan KUYPERS Patrick BOECKSTUNS
Ma 08u45-12u15 08u45-12u15 -

Di 08u45-12u15 08u45-12u15 -

Wo 08u45-12u15 08u45-12u15 *

Do 13u30-17u00 * 12u30-16u00
Vr 08u45-12u15 • 09u00-12u00

SJERP is een universitair consul- 
tatiecentrum voor Levens- en Gez
insvragen, dat kadert in de Sociale 
Sector Studenten. Het centrum 
bestaat uit een multidisciplinair team

•Gynecologe en twee huisartsen 
Zij verzorgen de gynecologische 

raadplegingen. Dit omvat o.m.: 
-Verstrekken van informatie over 

al de verschillende methodes van 
anticonceptie.

SJERP
-Medisch onderzoek in verband 

met het bepalen van de keuze van de 
voorbehoedsm iddelen.

-Verstrekken van M.A.P. (Mom- 
ing After Pil) of M.A.S. (Morning After 
Spiraal).

-Bepaling en opvolging van de 
zwangerschap.

-Ongewenste zwangerschap.
-Diagnose en behandeling van 

ontstekingen.
-Opsporing en behandeling van

S.O.A. (sexueel overdraagbare aan
doeningen).

-Preventief kankeronderzoek 
(uitstrijkjes, borstonderzoek).

-Sexuele problemen (vaginisme, 
pijn bij het vrijen,...).

-Sexueel misbruik.
-Tussenbloedingen, en alle an

dere gynecologische problemen.
•Klneslste
Zij verzorgt de pré- en postnatale 

Lees verder p. 16
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GezondheidscentrumVrvolgvanp. 17
kinesitherapeutische begeleidingen.

•Juristen
Zij kunnen u informatie ver

strekken betreft volgende onderwer
pen : trouwen of samenwonen, 
echtscheiding, rechten en plichten 
van de minderjarige, huurproble- 
men, arbeidsrecht en sociale zeker
heid, erfrecht en afstamming, en
zovoort.

•Psychologen, maatschappe
lijk assistente en sociaal ver
pleegkundige

Zij vormen het psycho-sociaal 
team en houden zich bezig met de 
opvang en begeleiding van mensen 
met problemen i.v.m. relaties, 
huwelijk, gezin, opvoeding, ge
boorteregeling, sexualiteit, sexueel 
misbruik, sociabiliteit, enzovoort.

•SJERP houdt zich eveneens 
bezig met preventie-aktlviteiten. 
Zo verzorgen wij bijvoorbeeld 
vormingsdagen en informa- 
tievoordrachten rondom volgende 
onderwerpen: anticonceptie, S.O.A. 
(o.a. AIDS, sexuele voorlichting, 
sexuele hulpverlening, hulpverlen
ing bij ongewenste zwangerschap, 
pré- en postnatale 
gespreksgroepen, trouwen of sa
menwonen, echtscheiding, afstam
ming, enzovoort.

S JE R P  is toegankelijk voor 
studenten, personeel VUB, maar 
ook voor mensen van buiten de VUB. 
Juridisch advies en psychologische 
konsultaties zijn gratis voor person
eel en studenten. Zij moeten ook 
geen remgeld betalen voor de 
gynecologische raadpleging en pré- 
en postnatale kinesitherapie. Loop 
eens langs voor nadere informatie of 
om onze folder te vragen.

Adres:
Campus Oefenplein, gebouw Y, 

02/641.23.45.
Campus Jette, ingang polikliniek, 

02/477.60.05.
Verantwoordelijke:
Elly VAN ASSCHE

Het Gezondheidscentrum VUB is 
een eerstelijnszorgencentrum waar 
je terecht kan voor een eerste benad
ering van gelijk welke lichaamsklacht 
of gezondheidsprobleem.

Tevens neemt het centrum het 
verplicht medisch onderzoek voor 
eerstejaarsstudenten op zich.

Daartoe kunt u beroep doen op 
één van de volgende diensten : 

•Algemene geneeskunde : op 
werkdagen van 9u00 tot 12u00 en 
van 13u30 tot 18u00. Zonder 
afspraak : zich aanmelden aan de

balie.
•Tandheelkunde : Afspraak 

nemen op nr. 641.28.13 of aan de 
balie.

•Kinesitherapie : Afspraak ne
men aan de balie of bij de kinesiste.

•Verpleegkunde: Op werkdagen 
van 8u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 
18u00, zonder afspraak.

•Bloedafnames: op werkdagen 
van 8u00 tot 10u00.

•Preventief onderzoek : 
Afspraak nemen op nr. 641.28.13 of 
aan de balie.

Universitaire Dienst 
voor Geestelijke 

Gezondheidszorg
De Universitaire Dienst voor 

Geestelijke Gezondheidszorg 
(UDGGZ) van de VUB is één van de 
Nederlandstalige centra voor 
geestelijke gezondheidszorg, ver
spreid over de Brusselse regio. 
Deze centra werken met een multi
disciplinaire equipe aan preventie, 
diagnose en behandeling van psy

chische stoornissen, persoonlijke en 
relationele moeilijkheden.

De UDGGZ is voornamelijk ger
icht op oudere adolescenten en jon
gere volwassenen. Ook personen, 
extern aan de VUB kunnen er te
recht.

De UDGGZ biedt zijn kliënten 
adviserende, medisch-psychiatri- 

sche, sociale of psycho
therapeutische begeleiding, 
individueel of in gezinsver
band. Er worden ook gere
geld kortdurende groepsthe- 
rapeutische programma’s 
georganiseerd (asserti- 
viteitstraining, groep rond 
faalangst en examenvrees). 

UDGGZ-VUB 
Gezondheidscentrum 
Gebouw Y
Afspraken telefonisch of 

ter plaatse te regelen : 02/ 
641.23.05.

8e jaargang ( ’90-'9l) • De Moeial
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Het werkterrein van U.C.O.V. -het 
Universitair Centrum voor Ontwikke
ling en Vrede van de VUB- ligt op het 
vlak van:

•informatie over en hulp rond de 
alternatieven van de legerdienst 
(gewetensbezwaarden, burger
dienst)

•militiewetgeving 
•werkaanbiedingen voor ontwik

kelingshelpers 
•advies voor en onthaal van 

buitenlandse studenten 
•voorlichtingsaktiviteiten en docu

mentatiecentrum rond de thema’s 
‘Vrede’ en 'Derde Wereld’.

nen de burgerdienst, enzovoort.
•de ongewapende legerdienst

Derde wereld
Sommige afgestudeerden kun

nen vrijgesteld worden van dienstpli
cht door zich ten dienste te stellen 
van de ontwikkeling van de armste 
bevolkingsgroepen in de derde wer
eld.

De meeste werkaanbiedingen in 
de ontwikkelingssamenwerking 
richten zich tot de sectoren van de

exacte en toegepaste wetenschap
pen.

W aar?
UCOV organiseert een perma

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

M ilitiewetgeving 
Een deel van de akMeiten heeft 

betrekking op de dienstplicht. Men 
kan er informatie krijgen over mili
tiewetgeving en er zijn eigen 
probleem stellen in verband met 
bijvoorbeeld uitstel vrijlating, vrijstel
ling op lichamelijke grond, broederdi- 
ensten, verdaging van oproeping 
kostwinnerschap, militievergoeding, 
afstand van uitstel, enzovoort.

Gewetensbezwaarden
Dienstplichtigen die geen legerdi

enst willen vervullen omdat ze over
tuigd zijn dat ze hun evenmens niet 
willen doden en dat de huidige be
wapeningswedloop moet worden 
stopgezet, kunnen het statuut van 
gewetensbezwaarde aanvragen. 
Hierdoor kunnen ze een ver
vangende burgerdienst in België 
verrichten.

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

•het statuut van Gewetens
bezwaarde : hoe en wanneer aan
vragen, waar kan men tewerkgesteld 
worden, welke instellingen en dien
sten willen iemand in dienst nemen, 
de vormingscycli voor gewetens
bezwaarden, de rechten en plichten 
van werknemer en werkgever bin

Sportdienst
Vervolmaking van een vroeger 

aangeleerde sport of een eerste 
kontakt met een nieuwe sporttak, uw 
vrije tijd als universiteitsstudent is er 
geknipt voor.

De sportdienst van de VUB, ge
legen aan de ingang van het sport
complex, zorgt voor deze ontspan
ningsmogelijkheden, die u tijdens 
het lange, zware akademiejaar meer 
dan eens welkom zullen zijn.

Om verder gratis aan het 
sportprogramma te kunnen deelne
men dient u zich een sportkaart aan 
te schaffen tegen het luttele bedrag 
van 300 fr en een pasfoto.

Deze sportkaart is verkrijgbaar:

• Campus Oefenplein (Elsene/ 
Etterbeek):

Op de sportdienst : gebouw L 
(Sportcomplex), lokaal L011.

Open van maandag tot vrijdag 
van 09u00 tot 22u00, tel. 02/ 
641.23.11.

• Campus Jette:
In de lokalen van de Sociale Sek

tor, vlakbij de valvassen, einde van 
de gang links, lokaal A029.

Open van maandag tot vrijdag 
van 09u30 tot 15u00, tel. 02/ 
477.41.14.

Voor véél, véél meer informatie: 
zie onze Sportbrochure ’90'91.
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De bibliotheek

CB

MB

De bibliotheek van de VUB bevat 
momenteel 300 000 volumes ver
spreid over twee deelbibliotheken:

Centrale Bibliotheek (CB)
Campus Oefenplein, gebouw B 

en C, niveau 1 
Collecties : Rechts

geleerdheid, Econo
mische, Sociale en Po
litieke Wetenschap
pen, Letteren en 
Wijsbegeerte, Exacte 
en Toegepaste Weten
schappen, en kranten 
en weekbladen uit bin
nen- en buitenland.

Medische Bib (M B) 
Campus Jette, gebouw A3,

niveaus 0 en 1 
Collecties : Medische en Far

maceutische Wetenschappen.

Toegankelijkheid :
•Vrije toegang tot collecties in

openkastsysteem 
•Inschrijving is verplicht 

bruikleen (20 fr. + pasfoto)
voor

De bibliotheek beschikt over een 
geautomatiseerde catalogus.

Openingsuren 
Ma-Vr : van 09u00 tot
Za i
Ma, DI, Wo 
Wo, V r : 
Za :

Vakantieperiode :

van lOuOO tot 
van 09u00 tot 
van 09u00 tot 
van 09u00 tot 
van 09u00 tot

Opzoekingen gebeuren met behulp 
van terminals, in rechtstreekse ver
binding (online) met de centrale 
computer van de bibliotheek.

Ook kan informatie geput worden 
uit externe gegevensbanken 
(bestanden op computers buiten de 
VUB). Slechts één van de mogelijke 
toepassingen hiervan is het

bekomen van een overzicht van re
cente publicaties over een opge
geven onderwerp. Voor meer infor
matie over deze dienstverlening tel. 
02/641.24.36 of 641.24.74.

Voor het aanvragen van werken 
die niet tot de collecties 
van de VUB-biblio- 
theek behoren kan 
men beroep doen op 
de Interbibliothecaire 
Bruikleenafdeling (in 
de CB of MB).

Algemene Inlicht
ingen : 02/641.24.74 
(na 17u00 zie bruik- 
leenverrichtingen) 

Bruikleenverrlchtingen 
641.25.05 (CB) of 477.42.04 (MB).

Bibliografische Informatie : 
641.24.74.

Een uitgebreide bibliotheekgids 
met bruikleenreglement, biblio- 
theekoriëntatie en andere nuttige 
inlichtingen is verkrijgbaar aan de 
balie van elke bibliotheek.

21u00.
16u00.
19u00.
20u00.
13u00.
17u00.

De VUB-boekenwinkel
De dienst Uitgaven, wellicht beter 

bekend onder de naam Cursus- 
dienst of VUBTIEK, zorgt reeds 18 
jaar voor de druk en de verkoop van 
de officiële VUB-cursussen.

Onder het motto 'Studeren is 
aangenamer in een frisse cursus' 
streven wij ernaar de cursussen zo 
verzorgd mogelijk uit te geven, er 
zorg voor dragend de prijs zo laag 
mogelijk te houden.

in samenwerking met de terzake 
bevoegde VUB-organen is het onze 
betrachting je het volledige cur- 
sussenpakket van jouw studiejaar

als geheel aan te bieden, in een 
eerste fase trachten we dit te ver
wezenlijken voor de eerste kandida
tuur.

Dit akademiejaar zijn we tevens 
gestart met een nieuwe service aan 
de student, in samenspraak en over
leg met de professoren bieden we je 
de door de professoren bestelde 
handboeken aan met een re
chtstreekse korting van 10 %  op de 
winkelprijs.

Je kan ons vinden in onze winkel: 
op de campus Oefenplein : 

in gebouw F, niveau espla

nade (nabij het restaurant) 
op de campus Jette :

faculteitsgebouw (einde 
gang valvas 1ste deur links) 

We zijn er voor jou tussen 9.30 en 
12.30 u. en tussen 13.30 en 15.30 u.

Heb je vragen m.b.t. de uitgave 
van een cursus en kan je niet terecht 
in de winkel, dan kan je ons vinden op 
het secretariaat van de VUB- 
drukkerij, in gebouw B (ingang onder 
de noodtrap gebouw B -kant gebouw 
M).

Hier kan je evenwel niet terecht 
voor de aankoop van cursussen.
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'Voor studenten die willen werken'

De Jobdienst
Studeren is niet goedkoop. On

danks alle voorzieningen is het voor 
sommige studenten noodzakelijk om 
het beschikbare budget aan te vullen 
met het loon van allerlei jobs. Andere 
willen reizen, een PC, aandelen op 
de beurs of nuttige ervaring en vin
don daar de mogelijkheden voor via 
een studentenjob.

En die jobs zijn er In Brussel en 
omgeving. Een groot deel ervan zijn 
beschikbaar via de jobdienst van de 
VUB.

Dagelijks worden alle vakante 
jobs bekend gemaakt, zowel die 
binnen als buiten de VUB. Het 
aanbod bestaat uK handenarbeid,

administratief werk, babysit, hos- 
tessen, vertaalwerk, en dit In alle 
mogelljke variëteiten.

Bij het toekennen van de jobs 
wordt er rekening gehouden met 
verschillende faktoren, zoals de 
sociale en financiële toestand, de 
motivatie van de aanvraag en vooral 
de aard van het werk, Laat je hier
door echter niet afschrikken, het 
aanbod Is voldoende groot om ieder
een die het wenst een studentenjob 
te bezorgen.

Als je we* vindt via de Jobdienst 
ben je wel verplicht een jobkaart aan 
te schaffen, die kost 160 fr. en 
verzekert je tegen zowel medische

als materiële kosten.
Een jobstudent is wettelljk besch

ermd. Het Is daarom Interessant te 
weten onder welke voorwaarden een 
werkgever een student mag tewerk
stellen en welke je rechten en pli
chten als jobstudent zijn. Werken als 
student kan invloed hebben op kin
derbijslag, studiebeurs en belastin
gen. De jobdienst kan je hierover 
Inlichten.

Je bent er elke werkdag welkom 
van 09u00 tot 12u30 en van 13u30 
tot 17u00.

Jobdienst VUB 
Martine TRUYENS 

Jan KUYPERS

Uitstraling Permanente Vorming
Uitstraling Permanente Vorming 

VUB steunt op het beginsel van het 
Vrij Onderzoek en heeft tot doel via 
educatieve activiteiten de weten
schap, de resultaten van het weten
schappelijk onderzoek, de filosofi
sche overtuiging van het vrije denken 
en de vrijzinnige levensbeschouwing 
te verspreiden onder de bevolking, 
teneinde de bekendheid van de Vrije 
Universiteit Brussel en haar 
grondbeginselen naar best ver
mogen te bevorderen en aldus bij te 
dragen tot het pluralisme in onze 
samenleving.

UPV opereert voornamelijk op 
hen niveau van het vormingswerk. 
Verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen al« de invloed van 
democratisering van het onderwijs, 
werkloosheid, het fenomeen van 
prepensfonerlng en snelle voor
uitgang van wetenschap en tech

nologie bepalen een toenemende 
vraag naar permanente vorming. 
Aansluitend hierbij werd door UPV 
een basisfllosofié opgebouwd die 
streeft naar het populariseren van 
wetenschappelijke kennis naar een 
ruim publiek toe vla bijscholing en het 
aanbieden van de mogelijkheid tot 
kunstzinnige vorming.

De activiteiten van UPV zijn 
gegroepeerd in 2 hoofdbestand
delen,

Er is het Centrum Permanente 
Vorming dat in het Brusselse functi
oneert. in do lokalen van de VUB en 
dat bijscholingen, seminaries en 
voordrachten op het programma 
heeft staan. De inhoud van deze 
activiteiten wordt telkens aangepast. 
Globaal gesteld komen Jaarlijks ver
scheidene onderwerpen aan bod, 
zoals geneeskunde - geschiedenis - 
economie • informatica • muziek -

welzijn • literatuur • kunstzinnige 
vorming,

Vervolgens zijn er in diverse st
eden kernen van UPV werkzaam (20 
in totaal). In die kernen zijn er telkens 
een aantal personen die, zich aan
sluitend bij de basisprincipes van de 
VUB, Jaarlijks een uitgebreid cul
tureel vormingsprogramma aanbie
den.

UPV is geen statische vereniging, 
en zowel haar activiteitenpakket ais 
haar uitstralingskernen worden jaar
lijks vernieuwd en uitgebreid. Zo 
worden in de nabije toekomst nieuwe 
kernen opgericht in de rand van 
Brussel. De administratie, publiciteit 
en centrale coördinatie gebeurt in het 
Brusselse hoofdsecretariaat.

Alle activiteiten georganiseerd 
door UPV zijn voor iedereen 
toegankelijk, ongeacht leeftijd of di
ploma.
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De Moeial
Studententijdschrift van de VU B

zoekt:

Vrijwillige 
medewerkers

voor het schrijven van artikels, lay-outen, typen, enzovoort.

\

We zoeken ook een

verantwoordelijke rubriek sport
&

verantwoordelijke rubriek 
foreign students

Geïnteresseerden nemen kontakt op met Teo of Roger, die je kan bereiken 
op de Moeial (onregelmatige uren, tel: (02/641)23.38), of in 1ste resp. 2de 
lic. Communicatiewetenschap. Je kan ook naar de redaktievergadering 

komen : maandag 8 oktober e.k., 19.00 u in het redaktielokaal, gebouw Y'
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De Moeial

the Dutch-language student newspaper of the VU B, is starting 
w ith a foreign students section. This section w ill carryarticles in English 

or in other languages spoken by the VUB-foreign students.
For this purpose, De M oeial

is looking for an

editor foreign 
students section

This person will be responsible for the section. She/he will 
write articles (or makes sure other people do this) of particular 

interest to the foreign students at the VUB.
The job is not payed.

If you're interested, please contact Teo or Roger, that can be reached in 
the Moeial-office (irregular hours, tel: (02/641)23.38), or in 1st resp. 2nd 
lie. Communicatiewetenschap. You can also join the redaction-meeting : 

monday october 8 ,19.00h in the Moeial-office, Building Y'.
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De Moeial
Tweewekelijks studententijd

schrift van de Vrije 
Universiteit Brussel, i.s.m. BSG, 

Dienst Kuituur en VO.
i

Adres
De Moeial 

Pleinlaan 2-Gebouw Y’
1050 Brussel 

Tel.: 641 23 38

Verantwoordelijke
Uitgever

Geert Baetens 
Pleinlaan 2 

1050 Brussel

Coördinator
Roger D’Hoogh

Hoofdredakteur
Luc Verhelst

Medewerkers
Teo, Roger. Philip Osier, Ivan 
Feys, Dirk Nevelsteen, Daniel 
Pantucek, Brian Vatteroth, Luc 

Pauwels, Jack Van Handenhove, 
Elke, Iris Merveille, Jakke, Sa- 

bien Degeest, Geert Acke.

Illustraties
Edwin Hacken, Elizabeth van 
Son, Dominique Osier, archief

Ontwerp Lay-out 
Roland Siebelink

Vrijwilligerswerk
*

Zelfmoord-
preventie

Wist je dat gemiddeld 7 mensen 
per dag zelfmoord plegen in België ? 
En dat minstens 70 anderen een 
poging hiertoe ondernemen ? Alle
maal mensen die het op een bepaald 
ogenblik ‘niet meer zien zitten’. 
Nochtans had een begrijpende stem 
-de jouwe ?- hen misschien door dit 
moeilijke crisismoment kunnen 
helpen.

Kan je goed luisteren, heb je een 
opsn geest en wil je een deel van je 
tijd geven aan mensen in nood ?

Al deze goede kwaliteiten kan je 
aanwenden door het team van 
vrijwilligers van het Centrum ter Pre
ventie van Zelfmoord te vervoegen. 
24 uur op 24,7 dagen op 7, wisselen 
wij mekaar af aan de telefoon om

mensen in nood de nodige steun te 
geven.

Het Centrum biedt je hiervoor een 
degelijke opleiding. Oefeningen in 
gesprekstechnieken, hulpverlening 
en zeifmoordpreventie komen uitge
breid aan bod.

Wens je je tijd zinvol te besteden 
en ongeveer 16 u/maand in Brussel 
de telefoon te beantwoorden ?

Je  kan vrijblijven informatie 
bekomen op het Secretariaat van het 
Centrum ter Preventie van 
Zelfmoord, Kasteleinsplein 46,1050 
Brussel, tel. 02/649.62.05 (tussen 9 
en 12 u.).

Het noodnummer van het cen
trum is : 02/64.99.555.

Deadline Moeial 2:10 oktober, 15.00.
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