
Huppelen !
Hiphoi, de 2de zit zit er ook 

alweer op ! De kampus raakt 
eindelijk weer vol met eigen volk : 
studenten. Tijdens de vakantie 
barstte het hier van de toeristen 
en sporters, om dan nog te zwij- 
genover het groot aanlal kinderen 
dat kampus en omgeving onveilig 
maakten. Plezant voor wie graag 
kontakten legt, minder leuk voor 
de studenten die onder deze om
standigheden (vooral héél véél 
lawaai) hun 2de zit moesten blok
ken. Deze laatsten troosten zich 
dan met de aanblik van de vele 
tientallen halfwilde konijnen die ‘s 
avonds over de kampus hup
pelden. Die konijnen zijn samen 
met de toeristen verdwenen, zij 
het dan op een andere manier. 
De kampus heeft Wijkbaar ook 
bezoek gehad van een aantal 
stropers... Maar kom, het leed is 
geleden,hetnieuwe akademiejaar 
brandt open, de eerstekannerkes 
stromen toe en het K.K. begint 
weer op volle toeren te draaien.

o o k  ae nersenen van de 
redaktieleden draaien weer op 
volle toeren. We beginnen aan 
onze 9de jaargang, dit is het 
121ste nr. van de Moeial, en wij 
doen dapper voort. Wij zoeken 
wel nieuwe mensen om de redak
tie te vervoegen, en hiermee rich
ten wij ons ook tot degenen die 
hier nog nieuw zijn. Voel je je 
geroepen om reporter te spelen, 
interviews af te nemen, om te 
fotograferen, te typen, te teke
nen, kortom, om mee te werken 
aandit studentenblad, spring eens 
binnen op de redaktie (naast het 
Kultuurkaffee). Redaktievergade- 
ringen worden de woensdaga
vond gehouden, telkens om 19.00 
uur.

Isabelle

VUB 
sweet VUB...

De Moeial
zoekt

Medewerkers
redaktie, foto’s, correctie, lay-out, typen, uitdelen,... 

Geïnteresseerden komen naar de redaktievergadering : Woensdag om 
19u00 in het Moeial-lokaal, gebouw Y' (naast Kultuurkaffee).
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Liberal Sauna Enquiry
So the VUB is a free" university - 1 

understand that “free" reflects the 
progressive nature of the institution, a 
place that ‘encourages education and 
research based on the spirit of liberal 
enquiry, with an ethical approach that 
rejects prejudice and fanatacism”, to 
quote from the Human Ecology hand
book. Well it's precisely these features 
that attract so many students to the 
campus each year, people from al over 
the world, wishing to add to their formal

education with an international study and 
living experience. So that’s what a "free" 
university provides ?

That and more... I assume it also 
beats responsibility for allowing me the 
unexpected privilege of walking into a 
room full of naked men...’Oh ! Mon 
Dieu! Excusez-moi.c'estpourlesfilles,. 
non ?' I muttered as I backed out quickly, 
covering my face which was now a shade 
of red, only to confirm that I had actually 
walked into the women's sauna. Boy,

things really are “free" around here, I 
thought. Then it was explained to me 
that if the men's sauna was full, they had 
every right to just pile on into the women’s.
O.K., if that’s the way it works, I can 
adapt... So next time I chose to try the 
sauna at midday. Surely the men's sauna 
couldn't be full at that hour, so the 
women’s will be free for the women, I 
naively thought as I confidently strode 
straight into the women's sauna... only to 
be confronted by the smug looks of more

naked men as they watched my second 
embarrassed retreat.

The truth is, I don’t even like saunas, 
but on good authority (having not yet 
made it past the door), I believe that it’s 
the only place where one can take a 
shower in private - some privacy! Maybe 
I’m old-fashioned but there are many 
more like me; people whose religion, 
custom or culture would lead to their 
absolute horror at being placed so 
unexpectedly in such a situation.

Personally though, I’m just a prude. So 
I suppose it depends how you interpret 
free", but at a University that aims to 
attract hundreds of foreign students each 
year and that is at the heart of one of the 
most multi-cultural cities in the world, I 
would have thought that it might have 
been more accommodating to the 
diversity of believes and cultures it 
attracts, especially as separate facilities 
exist and are so labelled!

Samantha Graham 
Human Ecology Student

Kringleven

V.T. BOSK
Statuten van de Vereniging Ter Bestrijding van de 
Oprichting van Studentenkringen

De robot-
vogels van de

V.U.B.

Art. 1: Te Broekzele wordt de V.T. 
BOSK (Vereniging Ter Bestrijding van 
de Oprichting van Studentenkringen) 
opgericht De maatschappelijke zetel is 
Pleinlaan 2,1050 Broekzele. Het maat
schappelijk jaar loopt van 1 januari tot31 
december.

Art. 2: De V.T. BOSK bestrijdt de 
wildgroei van kringen aan de V.U.B.

Art. 3: De V.T. BOSK brengt advies 
uit over elke op te richten kring. Dit 
advies is steeds negatief. De Sociale 
Raad VUB (SoR) is verplicht dit advies te 
volgen.

Art. 3bis: Het bestaan van de V.T. 
BOSK is, eens haar oprichtingsakte ge
publiceerd, onvermijdelijk. Het is dwa
ling te denken dat het bestaan van de 
V.T. BOSK van het advies van één of 
ander orgaan afhankelijk is.

Art. 3tris: De hogergenoemde krin
gen kunnen een negatief advies van de 
V.T. BOSK vermijden door uit eigen ini
tiatief op voorhand een advies aan te 
vragen. Ook dit advies is negatief.

Art. 4. Het voorzitterschap van de 
V.T. BOSK heeft altijd gelijk.

Art. 5: Ingeval het voorzitterschap 
ongelijk heeft, dan is artikel 4 onvermin
derd van toepassing.

Art. 6: Reeds bestaande kringen kun
nen vrijwillig een advies over hun voort
bestaan aanvragen. Dit advies is nega
tief.

Art. 6bis: Het LVSV kan bij de V.T. 
BOSK een advies aanvragen over het 
voortoestaan van de MLB. Dit advies is 
negatief.

Art. 6tris: De MLB kan bij de V.T. 
BOSK een advies aanvragen over het 
voortbestaan van het LVSV. Dit advies is 
negatief.

Art. 7: Kringen die geen vrijwillig ad
vies aanvragen zijn verplicht een bedrag 
naar goeddunken (minstens 50.000 Bfr.; 
attesten voor de fiskus zijn beschikbaar 
indien formulier 57 bis ingevuld wordt) 
op de rekening van het voorzitterschap 
te storten.

Art. 7bis: De V.T. BOSK beschouwt 
de opinies en uitspraken van zogenaamd 
ter zake bevoegde organisaties en in
stanties als het BSG, VO, Folklore Aka- 
demie, de Schare van Dertien, de OSB, 
Studentenforum, SVS en andere non- 
entiteiten als onbestaande.

Art. 7tris: DE V.T.BOSK erkent het 
BSG als overkoepelend kringorgaan. Het 
advies over het voortbestaan van dit 
burokratische en overbodige dienstver
lenende VUB-orgaan is negatief.

Art. 7quater A: Na de opheffing van 
het BSG tengevolge van hogergenoemd 
advies erkent de V.T.BOSK de BLO als 
overkoepelend kringorgaan van de VUB. 
Aangezien de BLO niet erkend is als 
studentenkring, en bovendien zelf het 
BSG niet erkent, geldt voor deze organi
satie de toepassing van dit Reglement 
niet en is er over zijn voortbestaan bij
gevolg geen advies nodig.

Art. 7quater B: Zolang de Moeial de 
adviezen van de V.T. BOSK onverkort 
publiceert, wordt het advies over het 
voortbestaan van dit overigens volsla
gen banale persorgaan opgeschort.

Art. 7quater C: Nadat op deze wijze 
alle bestaande en onbestaande studen
tenorganisaties door de SoR op advies 
van de V.T. BOSK zijn afgeschaften hun 
subsidies op de rekening van het Voor
zitterschap zijn gestort, heft de SoR bij 
gebrek aan reden van bestaan op advies 
van de V.T. BOSK zichzelf op.

Art. 7qualer D: Tenslotte brengt de 
V.T. BOSK advies uit over het voortbe
staan van de VUB. Dit advies is negatief.

Art. 7quater E: Het werkingsgebied 
van de V.T. BOSK strekt zich uit over 
heel Vlaanderen. Na het volbrengen van 
zijn taak te Broekzele wendt de V.T. 
BOSK zijn aandacht naar de andere 
(minder belangrijke) Vlaamse universi- 
teitskampussen en verricht ook daar zijn 
taak.

Art. 8: Het bestuur bestaat uit het 
voorzitterschap.

Art. 9: Op de jaarlijkse Algemene 
Vergadering heeft enkel het bestuur 
stemrecht.

Art. 10: Het lidmaatschap bedraagt 
1000 Bfr. per jaar. Het voorzitterschap 
wordt wegens zijn verdiensten vrijge
steld van betaling van het lidmaatschap.

Art. 11: Zijn erelid van de vereniging, 
ook als zij dit niet wensen: alle Belgische 
ministers (van alle Belgische regerin
gen), alle professoren van de VUB, alle 
eerst-aanwezende assistenten, de 
voorzitter van W S en de ondervoorzit
ters SoR, BSG en VO. Zelfs Hare Wal
gelijkheid is erelid. Zij betalen een lidgeld 
van 3000 Bfr. per jaar of 78000’ Bfr. voor 
het leven. Wegens pure onbekwaamheid 
zijn de voorzitter van W S en de onder
voorzitters van SoR, VO en BSG vrijge
steld van betaling.

Art. 12: Bij ontbinding van de vereni
ging (door de Algemene Vergadering) 
wordt het gemeenschappelijk bezit ver
deeld onder de bestuursleden.

Gelezen en goedgekeurd, 
Het voorzitterschap.

Rekeningnummer: 013- 0000131 -91
' Met een cumulatieve interest ten 

belope van 134%.

Dat de lucht in Brussel (en elders ook 
wel) grondig verpest is, zal iedereen zo 
stilaan wel weten. Het wordt zelfs zo erg, 
dat vogels nog maar moeilijk overleven. 
Wat mij echter opviel, was de grote 
concentratie van vogels op de kampus, 
terwijl ook hier de luchtvervuild is. Zowel 
dag als nacht ziet men ze rondhuppelen. 
Vele kotstudenten klagen vooral om het 
nachtelijk gefluit van de vogels. "Hoe is 
het mogelijk dat die beestjes 's nachts 
fluiten ?" is de vraag die velen zich stellen. 
Wel, beste kotters, dit mysterie is nu 
opgelost. Dankzij een van de talrijke 
poezebeesten, die het niet kon nalaten 
een vogel te vangen. We hebben te 
maken met mechanische vogels.

Door de sterk vervuilde lucht trokken 
steeds meer vogels weg van de kampus. 
Dat dit geen reclame was voor onze 
universiteit besefte ook de overheid. 
Vandaar dat zij dit ingenieuze plan 
bedachten : zij lieten vijfhonderd 
robotvogels maken, die niet alleen het 
uitzicht hebben van echte vogels, maar 
die bovendien ook even scherp fluiten. 
Het enige nadeel met die robotjes is, dat 
je ze 's avonds moet vangen om het 
fluitmechanisme af te zetten. Dit is niet 
zo eenvoudig, als je bedenkt dat die 
robotvogels net zo vliegen en springen

als echte vogels, zodat het niet enkel 
moeilijk wordtze te onderscheiden, maar 
ook van ze te vangen. Daardoor komt 
het dat u zelfs ‘s nachts op de V.U.B, kunt 
genieten van een gratis concert...

Hoe herken je nu een echte vogel van 
een robotvogel? Ondanks de perfekte 
gelijkenis van deze twee, zijn er toch een 
paar verschilletjes, die het mogelijk 
maken beide te onderscheiden.

1) Ga voor de vogel staan en fluit. Als 
hij wegvliegt, is het een robotvogel.

2) Gooi een worm naar de kop van de 
vogel. Als hij wegvliegt, is het een 
robotvogel.

3) Ga in een boom zitten en imiteer 
een regenworm. Alle vogels die naar u 
toekomen en u pikken, zijn echte vogels.

4) Neem de vogel vast en leg je oor op 
zijn borst. Als je een zacht tikken hoort, 
heb je een robotvogel vast.

5) Laat een kat los. Alle vogels die 
nog fluiten, zijn robotvogels.

Tip aan de overheidsdiensten: u zou 
misschien een groep jobstudenten 
kunnen inhuren om de vogels te vangen, 
te doen zwijgen en ze 's morgens weer 
aan te zetten? Hiervoor zou het nuttig 
zijn de robotjes een halsbandje aan te 
doen, zodat ze beter te herkennen zijn.

Prof. Dr. Ir. Onisch
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Column
Waanzinnige wouden voor 

eenzame honden 5
(en eierdons op zachte delen)

Toevallig zijn wij verzeild geraakt in V R O U W
een echtscheidingszaak, wij besloten als 
verslaggevers dan maar het relaas van 
beide partijen op te tekenen (vooral door 
de pré-vechttoestand), een toestand die 
wij konden registreren als een simpele 
echtelijke ruzie maar die bij nadere in
spectie en na verloop van tijd niet be
paald... Enfin onze steeds trouw dienst
doende pen en papier konden dit niet 
bevatten en zelfs de typmachine... het 
was een toestand van... verwatering, 
een zoete muziek verspreidde zich over 
de scène, het was zo... neen u leest het 
zelf wel.

Het verhaal van de man werd door 
onze reportère De Wortetfee opgete
kend, datvande vrouw door haar collega 
De Mazelfee.

M A N
*We/ jeuk natuurlijk en één kat op 

zolder. En een gesprek met haar op de 
trein, rokend met open raampjes. Mijn 
haar zei niets in die richting in de eerste 
vorm van zijn ontdubbelde gespleten 
persoonlijkheid, diegene die steeds lan
ger wordt en dan plots korter; de tweede 
geeuwde eens en zei : ‘maandag komt 
Wim terug". En nog steeds had ze het 
woord cassetje niet uitgevonden; maar 
ondanks haar voortdurende zucht naar 
reggaemuziek toch de Paziaanse bla- 
dindeling ontcijferd en het liederlijk 
voorhuwelijks bestaan voortgezet als was- 
Angi er al, aan zee dus, en nog steeds 
haatte ze de realiteit. Ze haatte de reali
teit in al haar voortwoekerende vormen 
al wist ze dat het de enige plaats is waar 
een mens tegenwoordig een goede ve
getarische spaghetti kan eten; en... En 
oké ze was cynisch geworden, maar wat 
wil je met een vader die elke keer als je 
een nieuwe pop wil hebben, in zijn baard 
pruttelt en zegt; "die teletijdmachine staat 
daar te verroesten in de tuin” (bij wijze 
van spreken) en ook voor de jeuk had ze 
een verklaring.

En ze dacht dat alle mensen zo wa
ren.

En ze miste haar moeder.
En nog steeds had ze het woord 

cassetje niet uitgevonden, noch iets ge
daan dat daarmee in wijdvertakte krin
gen werd gelijkgesteld (Bob C. ontmoe
ten), en ze wist dat de grote onwetend
heid niet eeuwig sigaretjes kon blijven 
verspreiden in haar omgeving

OOOOooooooooooohhhhhhhhhhh! 
Zodat hij ooit zou flauwvallen door te 
hoge bloeddruk, en zij had er maar vier 
(sigaretjes) en was dus onhandelbaar 
maar de beste verklaring was dat ze 
Jack (god) nog niet ontmoet had noch op 
een bovenverdiep woonde met zicht op 
de straf, noch lang haar pas kon bijhou
den net als ik trouwens maar de fouten 
van andere mensen storen altijd meer 
nietwaar ? En ik was tenslotte diegene 
die de gedichten schreef al was het dan 
op het toilet, en al zaten we ALLEBEI 
meer door muggen geplaagd te wachten 
als we alleen waren, in de verlaten 
Tiensestraat in Leuven was zij thuis en ik 
niet, en vooral had ze meerDylanplaten."

•Als lid van de Annaiaanse übercate- 
gorie die in de dagelijkse omgang de 
woorden ‘begrijpen'en ‘gebruiken'quasi 
dislektisch pleegt te verwisselen- oo 
thesissen en kwezelpsychologie I voer 
voor deze hoenderen - wou hij het van
daag met u hebben over het lot van een 
klein verrot courgetje, treurigerwijze in 
de vergetelheid en onder alexandriaan- 
se papymsbibliotheken kleinermaatse 
uitspattinkjes intellecti hominum (om 
geen germaans aandoende en toch 
voorkomende, geprezze. i  treinplakaatjes 
en in verval rakende standbeelden 
zwaard alom en krans jochei, tevermij- 
den) (daaronder dus) geraakt. Onder
tussen, maar allerminst in de keuken, 
botvieren de magische krachten van een 
betty boop gelijkende huis-en-tuin-kat 
zich op een philips dubbeldekker, of 
vieren bot, of carnaval, wat de Engelsen 
dan weer voor kermis zet, zoals u prefe
reert, locatie zijnde, als niet keuken, dan 
wèl een met tijpmachines overgoten bed- 
in, en u moet beginnen méér van de 
woorden te lezen dan letters alleen (ge
baar dat gewoonlijk de griekse nee ver
gezelt), anyhow, hat or no hat, al dan 
geen kat, Jah love will survive en met 
één elektrisch afleidingsmanoeuvre van 
wat we voor de verstaanbaarheid en om 
in het jargon te blijven een courgetten- 
verstand zullen noemen, worden -dat 
hadden ze niet voorzien de mechanici 
der wereld- ge- en ontladen deeltjes met 
acht en negen baantjes netjes daarheen 
gevoerd waar Jah's kinderen grinnin' en 
shinin', wat alleen rijmt in het /maar dit is 
nederiands, hun liefgespierde bottomp- 
jes op ganjablÊren neervleien en grinnin' 
en shinin' foralloohyeah. Een courgetje 
dat hem inzijnalduszijndheidonmiddelijk, 
en hierin gelijkt zij mijns inziens sterk op 
Kurkwansje Proustjekoekjeweerinjethee, 
en meteenintensiteitdie het balkon deed 
daveren, als dit seismograafsjokerende 
effekt al niet bereikt was door de die dag 
wei erg zware neerslag bestaande uit de 
koelkast van één hoger die voor ont- 
dóoiïngsdoeleinden op net zo'n balkon 
was geplaatst, maar dan één hoger en 
twee geërodeerder, met een dergelijke 
gezwindh- en intensiteit, dus, en een 
daarbij nog met een willekeurigheid van 
de zuiverste graad, hem reminde aan 
het gevoel dat iemand moet ondervin
den bij het tongzoenen van een aan de 
binnenzijde volledig met tapis plein 
(pleonasme ?), dit is in zijn organische 
vorm van mensenhaar, bedekte persoon.

Maar ik heb hem gezegd daarover 
zijn lieftallige kop te houden en terug op 
zijn rastafarotsje te kruipen, want zijn 
redeneringen zijn altijd zo verward weet 
u wel, jeej, om met een toiletbehangpa- 
pier te spreken: in a troublin' style.

Leuven, 23 september 1991.
Wortelfee = Paz 

Mazelfee = Catharina 
n.v.d.r.: Wie de kat wil hebben moet 

het NU zeggen.

Loop eens binnen in de

VUBTtEK
Misschien is er 

wel iets voor jou ?

Ireen, 
Vubtiek Jette

Ticketten

restaurant
Om de grote drukte aan de kas

sa gedurende de eerste dagen van 
het nieuwe akademiejaar op te 
vangen zullen er aan de kassa en 
aan de kiosk alleen studenten- 
ticketten verkocht worden.

Personeelsleden en gasten 
kunnen voor hun ticketten terecht 
aan een speciaal geïmproviseer
de kassa (plaats van de vroegere 
kassa). Deze regeling geldt voor 
de eerste week van het akademie- 
jaar (vanaf dinsdag 1 oktobert.e.m. 
vrijdag 4 oktober) en op elke 
maandag gedurende de maand 
oktober.

Wij geven ook aan iedereen de 
raad om ticketten voor verschillen
de dagen te kopen. Zo hoeft U niet 
iedere dag aan de kassa staan aan 
te schuiven.

Het restaurant.

Burocrataceae

Een nieuwe plant in 
onze maatschappij ?

Ecologie is de wetenschap die zich 
bezig houdt met het bestuderen van de 
relaties tussen de levende wezens en 
het milieu. Het is een synthese-weten- 
schap die de respectievelijke betrekkin
gen van alle organismen (planten, dieren, 
mensen) tot hun milieu en tot elkaar 
bestudeert.

De laatste jaren echter is men voor 
een eigenaardige situatie komen te staan. 
Men heeft een universele plantenfamilie 
ontdekt die wat men noemt secundair 
primitief is (d.w.z. laat in de evolutie 
verschenen maar toch primitiever dan 
zijn voorgangers). Men heeft deze plan
tenfamilie (het is een heuse familie want 
er is meer dan een soort) de burocrata
ceae gedoopt. Zoals reeds gezegd is 
het een universele plant, tevens is het 
een parasiet. Wat zeer eigenaardig is bij 
deze planten is dat hun werking het 
gehele ecosysteem lam legt (wat wil 
zeggen dat hij de andere organismen de 
kans tot creatieve evolutie volledig ont
zegt en hen in een bepaalde evolutie 
richting duwt die nefast is voor het gehe
le ecosysteem).

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
er ergens een relatie moet zijn met de 
menselijke evolutie vermits duidelijk is 
aangetoond dat de evoluties volledig 
parallel lopen. De planten zijn ook maar 
verschenen vanaf het ontstaan van de 
eerste menselijke complexe sociale or
dening (zoals steden en dorpen).

Laten we even onze blik wenden naar 
de verschijningsvormen en de eigen

schappen van onze burocrataceae
Een van de meest irritante eigen

schappen van de burocrataceae is dat 
men vrijwel in de onmogelijkheid verkeert 
om enige informatie uit de planten te 
krijgen. Zij bezitten een ondergronds 
netwerk van wortels waar zij op een (tot 
nu toe onbekende) manier informatie 
doorgeven en die zo voor de onderzoe
kers verborgen houden. Men loopt als 
het ware achter de informatie aan om 
uiteindelijk terug te belanden bij zijn be- 
ginplant.

De burocrataceae kan ook zeer ver
scheidene vormen aannemen : zij zijn 
parasieten maar hun voorkomen is zel
den of nooit parasitair. Dit fenomeen 
heeft ertoe geleid dat men deze plant als 
zeer nuttig aanzag (wat wij nu juist als 
foutief beschouwen). Dit foutief interpre
teren van deze plantenfamilie heeft ertoe 
geleid dat het volledige ecosysteem in 
een toestand verzeild is geraakt waar 
het niet meer uitkan, terwijl de toekomst 
van het ecosysteem vernietigd werd door 
de parasiet. Het eigenaardige van de 
zaak is dat de plant alleenstaand geen 
enkele schade kan aanrichten, het is 
zelfs zo dat tot een bepaald aantal (een 
limiet als het ware), de planten niets 
kunnen vernietigen. Overschrijdt men 
echter de limiet dan zal de hoeveelheid 
planten exponentiaal beginnen te stijgen 
tot een zelfregulerend systeem waar niets 
meer tegen te beginnen valt.

Hoe verstoren de burocrataceae nu 
het ecosysteem ? Dit is een vrij eenvou

dig proces: ze verstoppen de communi
catie- en financieringskanalen waardoor 
het gehele ecosysteem overwoekerd 
geraakt en in de reeds eerder vermelde 
malaise van niet meer creatief evolueren 
terechtkomt. De planten die de financie
ringskanalen verstoppen hebben allen 
kleverige bladeren waar heel wat aan 
blijft hangen.

Wat ook zeer eigenaardig is dat waar 
ook te wereld de burocrataceae parasi
teert, zij volledig dezelfde eigenschap
pen vertoond. Men kan dus niet zeggen 
dat de rode of de blauwe of de conser
vatieve of zelfs de progressieve beter of 
slechterisdandeandere. De kleur speelt 
dus geen enkele rol bij de eigenschap
pen. Men heeft wel kunnen constateren 
dat de burocrataceae inde mogelijkheid 
verkeert om van kleur te veranderen; dit 
gebeurt meestal (er zijn uitzonderingen 
bekend) onder invloed van milieuveran- 
deringen. Wel denken ze allen dat ze 
beter zijn dan de rest.

Nog een laatste eigenaardigheid is 
dat deze planten zichzelf op een of ande
re manier (hoe is ook nog niet bekend) 
enorm belangrijk blijken te vinden want 
hoe meer planten er zijn hoe minder 
efficiënt het gehele ecosysteem maar 
hoe meer ze zichzelf het predikaat effi
ciënt toekennen. Deze contradictie staat 
bekend als de wet van VERELST.

Spijtig genoeg blijft zelfs de V.U.B, 
niet buiten schot: de ecologische para
sieten zijn zelfs tot hier doorgedrongen.

K. Ritisch
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Night of the Proms '91
De "Night of the Proms" is in 1991 

reeds aan zijn zesde jaargang toe. Elk 
jaar opnieuw wordt de mengeling van 
klassieke muziek en de door en door 
gekende pop classics een groot succes.

Dit jaar tekent II Novecento, het Or
kest van de XXste Eeuw voor het groot
ste deel van het programma. Robert 
Groslot heeft tot taak het orkest in goede 
banen te leiden en de pianist Daniël 
Blümenthal zal het solistengedeelte voor 
zijn rekening nemen. Blümenthal was in 
1983 laureaat bij de Koningin Elizabeth-

wedstrijd. Voor het klassieke gedeelte, 
staan stukken van Strauss, Rossini, 
Mozart, Bizet, Verdi, Brahms, Von Beet
hoven, Orff (Carmina Burana met koor), 
Gershwin en nog enkele anderen op het 
programma. Ditmaal gelukkig geen gek
weel è la West Side Story zoals vorig 
jaar.

De pop classics nu, Beverley Craven 
brengt ‘Promise me' en ‘Love Sings', 
Randy Crawford onder andere “One day
I fty away' en Steve Harley "Sebastian" 
en ‘ Make me smile". Speciale gast is

Het Hoger Onderwijs

Stroomversnelling 
of maalstroom ?

Met de dekreten van minister Coens 
is de diskussie over de toekom st van ons 
hoger onderwijs weer eens geopend. 
De vraag is waar Nj ons gebracht heeft. 
In een stroomversnelling of in een maal
stroom ?

Het is duidelijk dat al de onderwijsde- 
kreten visie missie, visie die in dit geval 
zo noodzakelijk is omdat men geen wet
ten kan maken zonder te weten waar 
men er nu eigenlijk mee heen wil. De 
voorstanders (vooral aanhangers van 
Coens en Van Den Bos
sche) zeggen dat Coens 
we) weet wat hij wil en 
wef degelijk een visie 
heeft. Het universitair 
overleg, de HOLT-stuur
groep en de Vereniging 
van Vlaamse Studenten 
(WS) hebben herhaal
delijk geprobeerd deze 
visie te vinden... Resul
taat : als er een doel in 
de dekreten zit, dat is het 
besparen op de nek van 
de studenten. Maar kan 
en mag men dit zomaar 
? Op die manier hypo
thekeert men de toe
komst van Vlaanderen, 
want de jeugd is die toe
komst !

Omdat men hoogno
dig eens een breed 
maatschappelijk debat 
moet houden over de rol 
van het hoger onderwijs 
in de maatschappij heeft de W S op haar 
jaarlijkse congres geprobeerd de krijtlij
nen voor deze discussie te trekken. Daar 
heeft men het volgende besloten : ‘Het 
hoger onderwijs heeft niet alleen de taak 
de studenten te sturen'en te vormen 
naar een beoogde positie binnen de 
maatschappij, maar moet tevens zorg 
dragen voor een brede algemene vor
ming. De onderwijsorganisatie moet af
gestemd worden op de zelfstandige ont
wikkeling van de student Het studieka- 
der en de ondenwjsbegetekSngsvormen 
dienen ter ondersteuning en met ter be
perking van deze persoonlijke ontwikke

over niets kunnen meepraten.
W S vindt het hoog tijd dat de kriti

sche, spirituele geest eindelijk weer eens 
gewaardeerd wordt. Menselijke machi
nes gaan onze verziekte wereld niet be
ter maken in tegenstelling met kritische 
zelfstandige mensen die alles in vraag 
durven stellen.

Daarom hoopt W S dat het hoger 
onderwijs niet inde maalstroom van 
Coens terecht komt, maar in een gezon
de stroom, die de maatschappij vooruit 
kan helpen.

Koen Vandendurpel 
voorzitter W S

ene Roger Hodgson, de componist en 
zanger die aan de basis lag van het 
sukses van Supertramp, dat zijn vertrek 
in '83 nooit echt te boven is gekomen. 
Hodgson zal de beste nummers van 
Supertramp ten gehore brengen.

Zoals elk jaar zal Cari Huybrechts het 
gebeuren aan elkaar praten.

Kaarten voor de voorstelling van za
terdag 26 oktober kunnen bij Antverpia 
bekomen worden. Voor de som van 
300,- (ipv 400,-) staat u enkele uren op 
het middenplein te genieten van de 
prachtige muziek. Op maandag 7, dins
dag 8 en woensdag 9 oktober zal er een 
Antverpia-standje te vinden zijn in het 
cafetaria of anders kan je kaarten beko
men op de Nieuwelaan 143 kot 563 
(aanwezigheid van de betrokken per
soon is niet gegarandeerd en storen 
voor 11.00 am wordt niet geapprecieerd).

RM

In  de KRANTENKIOSK | |  
)ij den Hans) 

vindt je : H f

| kranten, tijdschriften, papier, 
schrijlgerief, drankblikjes, I  

|snoep, tramkaarten, telecards,j||| 
postzegels, batterijtjes 

en nog veééeél meer»»

Krantenkiosk Oefenplein

ling. Het hoger onderwijs dient tevens 
een kritische maatschappelijke rol te 
vervullen."

Op zich is dit een zeer ruime formule
ring waar men nog vele kant mee uit kan, 
en dit is ook de bedoeling. Men kan en 
mag het hoger onderwijs in het alge
meen en de student in het bijzonder niet 
aan banden leggen, omdat men dan 
geen zelfstandige mensen meer opleidt, 
maar halve machines die perfekt doen 
wat men hen vraagt maar daar buiten

Agenda
van dinsdag 1 oktober tot donderdag 31 oktober

dinsdag 1 oktober
•BSG: OPENINGS-TD in BSG 
•GK: film ‘Bambi" in QC 
•VRG: TD in BSG

woensdag 2 oktober
•GK: film “Dumbo" in QC

donderdag 3 oktober
•INTERKRINGEN-TD in BSG 
•IG: film ‘Death Warrant" in QC

vrijdag 4 oktober
•VSG: TD in BSG

zondag 6 oktober
•LIA: kantusin BSG

maandag 7 oktober
•SK: TD in BSG
•JS: film 'Bad Influence" in QC
•OP: film ‘Problem Child" in QD

v dinsdag 8 oktober
•PERS: TD in BSG 
•CAMPINA: fiim ‘Total Recall" in QC 
•BSK: ontmoetingsavond

woensdag 9 oktober
•HILOK: TD in BSG
•BKDTECHO: film ‘History Of The World' in QD

donderdag 10 oktober
•PK: Beach-party in PK-zaal 
•FA: kantus in BSG 
•LIA: film in QC
•PERS: film ‘Awakenings" in QD

zondag 13 oktober
•PPK: prosenioren-kantus in BSG

maandag 14 oktober
•FA: initatie-kantus in BSG 
•KIB: film ‘Havanna* in QC 
•LVSV: film Three Man And A Little Baby" in QD

dinsdag 15 oktober
•LIA: TD in BSG 
•BSK: film ’Flatliners* in QC

woensdag 16 oktober
•Sportdienst: TD in BSG 
•ZWK: film ‘Ghost" in QC

donderdag 17 oktober
•GERROM: TD in BSG
•WL: film ‘L’Empire Des Sens' in QC
•GERROM: film in QD

maandag 21 oktober
•APIA: film ‘ Millers Crossing" in QC 
•KIB: film in QD

dinsdag 22 oktober
•PPK, GERROM, KEPS: doop in PK-zaal 
•PPK, GERROM, KEPS: TD in BSG 
•VSKM: film ‘Die Hard II" in QC

woensdag 23 oktober
•PERS: TD in BSG
•WK: film ‘Come And See The Paradise" in QD

donderdag 24 oktober
•VRG: doop in PK-zaal 
•VRG: TD in BSG 
•BM: film "Wild At Heart" in QC 
•KEPS: film in QD

maandag 28 oktober
•MLB: film in QC
•PK: film “another 48 Hours" in QD e

dinsdag 29 oktober
•HILOK: doop in PK-zaal 
•HILOK: TD in BSG 
•RPGC: film in QC

woensdag 30 oktober
•SK: doop in PK-zaal 
•SK: TD in BSG 
•HLB: film ‘Querell’  in QC 
•GERROM: film inQD

donderdag 31 oktober
•FA: film ‘Kindergarten Cop' in QC



KONCERTEN
B a s t r o  en C o d e in e

Bastro begon als één van de vele Noise-Bands in 
Chicago. De LP ’Bastro Diablo Guapo’ in '89 
opgenomen en hermixt op de 200ste verjaardag van 
de bestorming van de Bastille, werd goed onthaald en 
resulteerde in een Europese marathon-toemee. 
David Grubbs houdt er een notaboek op na waar hij 
alle nieuwe komposities in opschrijft op een nogal 
literaire manier "staccato fren iy  with piano & choir 
gone mad, quite mad swing drum & loud organ main 
swing riff (over the top?) over the top cacophony..." 
Muziekstandaards staan er niet op het podium.

Codeïne is een opiumderivaat, een pijnstiller, vooral 
bestand tegen hoest volgens van Dale. Dit Ameri
kaans trio kon geen betere naam verzinnen. Hun 
geluid klinkt waarlijk alsof zij zich in de vreselijke greep 
van deze drug bevinden. De nummers uit "Frigid 
Stars" zijn stuk voor stuk ontzagwekkende liefdes
liedjes, die bovendien onuitstaanbaar zijn. Zij brengen 
deze songs, met een gevoel van kwetsbaarheid dat 
zelden aanvaard wordt. Codeïne slaagt hierin door de 
stem van Stephen Immerwahr en het kontrast tussen 
de folterende gitaren en de krakende percussie.

Woensdag 2 oktober - 21 u - Kultuurkaffee - gratis

EXPO

GUIDO LACOMBE
30 jaar binden ons, 30 jaar standvastigheid, 

koppigheid, overlast en onredelijkheid.De een
zaamheid maakt tot slaaf - er is nooit een weg terug.

Ik heb geen beter beeld, ik ken geen duide
lijkere bestendigheid, en moest men nu die onrede
lijkheid willen inschatten, de klassieke onrede
lijkheid, buiten haar verwantschap met de droom en 
het misverstand, dan moet men deze niet verstaan 
als zieke redelijkheid, of verbijsterd, of verloren - 
maar enkel als Verrukte rede" (raison oublié; in 
Michel Foucault:"histoire de la folie1).

Deze "verrukking", zegt Foucault nog, is de 
nacht in volle dag, de duisternis die heerst in het 
midden zelf, van wat bijzonder is aan de schittering 
van het licht. De "verrukte rede" opent de ogen op 
de zon en ziet "niets", d.w.z. "ziet niet" (ne rien 
penser, c'est ne pas penser, ne hen voir, c'est ne 
pas voii).

Dit is dan ook geen kunst om zonder bril naar 
te kijken. La Combe kon het met geen andere taal 
gezegd krijgen.

Kong

VIDEO
Hoe een simpel idee grote 
gevolgen kan hebben. Kong 
speelt harde, opzwepende en 
instrumentale muziek.
De opstelling van de groep 
gebeurt in de vier hoeken van 
de concertruimte. Elke 
muzikant bevindt zich op zijn 

eiland en het publiek staat midden in de zaal. Kong 
draait de rollen om, wie de arena betreedt bepaalt zelf 
zijn geluidsbalans.

Donderdag 10 oktober - 21 u - KultuurKaffee - gratis

Het Ensemble António Pinho Vargas 
Het Ensemble Maria Joao 

Het Ensemble Mario Laginha

Drie Jazz-ensembles op één avond. Een bloemle
zing van de Portugese Jazz.

Plnho Vargas studeerde piano aan het conser
vatorium van Porto. Hij volgde seminaries bij oa. 
Klaas de Vries, John Cage, Louis Andriessen, 
Boesmans, Ligeti.... Zelf schreef hij muziek voor 
theater en film.
Het Ensemble António Pinho Vargas bestaat u i t : 
José Nogueira (saxofoon) Pedro Barreiros
(contrabas) Quico (synthesizer) Rui Junior (per
cussie) Mório Barreiros (percussie).

Maria Joao studeerde aan de 'Escola de 
Jazz do Hot Club'. Zij zong onder meer met de 

virtuose Japanse pianiste 
Aki Takase.
Zij is in Portugal zeer 
geprezen voor haar impro- 

I visatietalent en haar sen
suele stem. Zij verweeft 
poezie, Fado en populaire 

l Portugese muziek tot een 
eigenzinnig repertorium. Belangrijke concerten 
waren oa. de festivals in San Sebastian, Berlijn, 
Moers, Montreux en Rotterdam.
Haar begeleiders zijn ; Carlos Bica (bas) Peter 
Walter (piano) José Peixoto (gitaar) Mério Bar- 
reirs (percussie) Jorge Reis (saxofoon)

Mério Laginha studeerde piano aan het na
tionaal conservatorium van Lissabon en volgde 
seminaries bij Gary Burton, John Abercrombie, 
John Tchikai... Hij werkte aan een album datgepro- 
duceerd werd door Wayne Shorter.
In het Kultuurkaffee speelt hij m e t: Sérgio Pelégio 
(g itaar) Bernardo Moreira (bas) 
Mério Barreiros (percussie)

org : ism. Europalia Portugal *91

THE MEMORY OF VOUR 
CHILD (IN ITS OLD RGE) 
IIIILL RE RN ELECTRONIC 
ONE.

45’, u-matic & vhs, 20 monitoren, Live.
Een realisatie van Stefan Vercammen.
Een produktie van Stefan Franck voor ’DE ANDERE 
FILM’ & 'VUB-Dienst Kuituur*.

The memory of your child (in its old age) will be 
an electronic one’ balt een aantal gedachten samen 
over wat TV is.

?TV = Tele Vision?
?TV = Extended Vision?

?TV = No Vision?
Door middel van een verhaal, een proefondervindelijk 
experiment en een aantal live-acts zal de toeschouwer 
niet licht vergeten wat TV -feitelijk: is.

De beat van het elektronische beeld zorgt voor 
hypnotische, enerverende en zelfs verslavende ef- 
fekten. De toeschouwer wordt tegen het einde van het 
projekt overvloedig aan dit fysische effekt bloot
gesteld... 20 minuten lang verkeerthij onder de invloed 
van louter en alleen door feedback opgewekte 
beelden... Via deze techniek dringen we uiteindelijk 
door tot de KERN van de elektronische wereld van de 
TV. Hoe die eruit ziet is onbeschrijfbaar, enkel ervaar
baar...
Het verhaal dat aan deze sekwentie voorafgaat is als 
een levenspad dat enkel naar de dood/de kem kan 
leiden.

In het kader van 'Europalia Portugal' halen we de 
Portugese Cinema aan.

FRANCISCA
Manoel de Oliveira. 1981. KL, 166'.
De Oliveira wordt beschouwd als de vader van de 
Portugese Cinema. Zijn werk, waarin het theatrale 
element steeds expliciet aanwezig is, bezit een inner
lijke rust en balans die bijna iets onwerkelijks heeft 
Alsof het niet beïnvloed wordt door wereldse faktoren.

Dmsdaq 8 oktober - 20u - Aula - 50fr

RECORDACOES DA CASA AMARELA (Herirwrcrógenaan

het gele huis)

Jao César Monteiro. 1989. KL, 120'.
'Herinneringen aan het gele huis' kan nog het best 
omschreven worden als: hoe de lotgevallen van een 
viespeuk op leeftijd een voor cineast Monteiro voor de 
hand liggend onderwerp vormen voor een moderne, 
kunstzinnige film.

Opening woensdag 9 oktober - 20u - Galery' VUB 
Expo van 9 oktober tot 30 oktober onderdag 17 oktober - 20u - Kultuurkaffee - gratis Dinsdag 15 oktober - 20u - Au’a - 50fr



Een eerste kennismaking

OnderzoekVrij
Op 20 november 1834 werd door 

Theodore Verhaegen de Université Li- 
bre de Belgique opgericht als tegenhan
ger van de Katholieke Universiteit van 
Mechelen. Het was zijn bedoeling een 
universiteit op te richten, die onafhanke
lijk van kerk en staat zou zijn en waar 
akademische vrijheid zou heersen.1 Het 
eerste artikel der statuten van de ULB en 
later van de VUB (ontstaan op 28 mei 
1970 uit de ULB) bepaalt dan ook dat het 
onderwijs het Vrij Onderzoek tot grond
slag zou hebben. Maar wat is dan wei 
dat Vrij Onderzoek?

Waarheden
Vrij Onderzoek is iets bekijken, den

ken, bestuderen, analyseren zonder 
gebonden te zijn aan bvb een ideologie, 
een vast denkpatroon, dogma’s, voor
oordelen,... Het is het streven naar een 
bepaalde objectiviteit.2 Het trekken van 
eenduidige definitieve eindconiusies blijft 
onmogelijk. Men 'moet1 elke informatie 
en kennis voortdurend confronteren met 
andere informatie. Men zou de 'alge
meen aanvaarde waarheden' steeds 
‘moeten' in vraag stellen. Tevens ‘moet1 
men iedereen die mogelijkheid geven 
om kennis op te doen en zich geestelijk 
te ontplooien.3

Voorbeeld
Vrij Onderzoek is dus een manier van 

zijn, een kritische ingesteldheid, het 
streven naar extreme tolerantie, ratio
neel denken, zelfkritiek, engagement, zo 
objectief mogelijk de feiten weergeven. 
Ik probeer even deze stormvloed van 
woorden te verduidelijken met een voor
beeld:

In de exacte wetenschap gaat men 
uit van een aantal basishypothesen, 
waarop een hele theorie wordt gebouwd. 
Volgens het principe van Vrij Onderzoek 
mag men enkel die dingen aannemen 
die proefondervindelijk zijn bewezen, 
waarbij men zelfs zijn basishypotheses 
steeds in vraag moet stellen. Men moet 
er zich bewust van zijn dat de mens 
beperkt is in het ■waarnemen”: iets dat 
zo klein is dat het microscopisch niet 
meer waarneembaar is kunnen we niet 
zien; iets dat te langzaam van toestand 
verandert merken we eventueel niet op, 
laat staan dat we het zouden kunnen 
meten. We zijn dus beperkt binnen de 
ons gekende 'dimensies'. Maar mis
schien (of hoogstwaarschijnlijk) zijn er 
nog een hele hoop fenomenen waarvoor 
we het waarnemingsvermogen niet heb
ben; een andere dimensie? Zo wist men 
vroeger ook niet dat er zich electromag- 
netische (radio)-golven door de lucht

BSG-SHOP
Stevige studentenklakken ; 800,-
Sterren & boulons: 25,-
Letters: 50.-
Fakulteitssymbolen en stikkers

De BSG-Shop is iedere middag open van 11 tot 14 uur
en is te vinden in gebouw Y' (naast het Kultuurkaffee)

Brussels Studentengenootschap

Geen Taal, Geen 
Vrijheid

Het Brussels Studentengenootschap 
‘Geen Taal, Geen Vrijheid’, kortweg het 
BSG, is de overkoepelende 
studentenkring van de VUB. Het BSG 
organiseert elk jaar een aantal grote 
aktiviteiten, zoals St Vé, het zangfeest, 
de Nacht van Verhaegen, de openings- 
en eindejaars-TD, enz... Wij beschikken 
over een feestzaal aan de achterkant 
van gebouw F waar de studenkringen 
bijna elke avond een TD of kantus 
organiseren en waar het bier betaalbaar 
blijft.

Shop
De BSG-shop verkoopt - tegen 

'demokratische' prijzen - klakken, 
sterren, boulons en andere studentikoze 
attributen. Ons lokaal is in gebouw Y’, dit 
is vlak naast het Kultuurkaffee. U kunt

daar elke middag terecht tusen 11 en 14 
uur.

Vertegenwoordiging 
Naast deze ludieke aktiviteiten 

vertegenwoordigt het BSG de studenten 
tegenover de akademische en nationale 
overheden. Wij werken hiervoor nauw 
samen met de Vereniging van Vlaamse 
Studenten (VVS), waarin ook de 
universiteiten van Gent, Diepenbeek, de 
KUB (voorheen UFSAL) en verschillende 
hogescholen vertegenwoordigd zijn.

Openings-TD 
Wij hopen dat jullie massaal aanwezig 

zullen zijn op de openings-TD die op 
DINSDAG 10KTOBER zal doorgaan in 
de BSG-FEESTZAAL.

K.L.

voortplantte, datkan je namelijknietzien, 
niet rieken, niet horen of voelen.

Humane Wetenschappen
Ook binnen de humane wetenschap

pen zou men dergelijke voorbeelden 
kunnen formuleren. Meer nog; de sub
jectiviteit speelt er een veel grotere rol, 
daar hun denken binnen een bepaald 
mens- en maatschappijbeeld past. Men 
moet dus extra op zijn hoede zijn om zich 
niet aan een of ander dogma, politiek 
standpunt, vooroordeel,... te onderwer
pen. Een kritische geest en zelf stand
punten kunnen vormen, maar ook eigen 
ideëen kunnen herzien, is hier van fun
damenteel belang.

Ideaal
Het is, zoals je al gemerkt zult heb

ben, echter onmogelijk om 100% vol
gens het principe van Vrij Onderzoek te 
leven, te handelen en te denken. Men is 
namelijk steeds gebonden aan zijn eigen 
opvoeding en omgevend milieu. Vrij 
Onderzoek is een ideaal, waar je enkel 
naar kunt streven. Maar het lijkt mij van 
zeer groot belang dit dan ook te doen, 
daar deze levenshouding tot een zeer 
ruime zelfontwikkeling kan leiden, tot 
een grotere verdraagzaamheid, tot een 
kritisch en nuchter denken. Een manier 
om deze ‘utopische levensstijl' te bena
deren is het uitwisselen van ideeën, zodat 
men de enge grenzen van zijn eigen 
kennis en zienswijze verruimt. Men moet 
dus bereid zijn te spreken en te luisteren. 
Luisteren naar de rede van anderen, 
spreken om zijn eigen kennis niet voor 
zichzelf te houden. Beide eisen een 
zekere graad van tolerantie. Vrij Onder
zoek beperkt zich dus niet tot het strikt 
wetenschappelijk onderzoek, er zijn een 
aantal etische en humane gronden no
dig om het te kunnen toe passen.2

Geen dogma
Nu je een zeker inzicht hebt gekregen 

(hoop ik althans) in wat Vrij Onderzoek 
inhoudt, zou het je moeten zijn opgeval
len dat we het principe zelf in vraag 
moeten stellen. Dat al wat ik zo mooi heb 
proberen voor te schotelen, niet de enige 
waarheid is, de blind te aanvaarden le
venshouding. Het klink voor deze eerste 
kennismaking misschien wat overdre
ven, maar we mogen en kunnen het ‘Vrij 
Onderzoek' niet vast definieren. Het 
mag op zichzelf geen dogma worden.

Info
Wie over het Vrij Onderzoek meer 

wenst te weten of zich aktief wil inzetten 
kan steeds terecht bij de “Studiekring Vrij 
Onderzoek"^.O.) en het"Studiecentrum 
Francisco Ferrer.

Joeri Van Mierlo, 
Sociaal-Maatschappelijk verantw.

B.S.G.
V.O.-verantw. Studiecentrum 

Francisco Ferrer

1 ‘Uw studies aan de VUB'
2 Achille Boeyé in 'De Laetste Maegd’
3 VO-brochure

Ongelooflijk maar Daniël

O.É.S.O. gaf 
ons gelijk

Sinds 1938 vecht de Vereniging van 
Vlaamse Studenten (V.V.S.) voor een 
demokratisch onderwijs.

Daardoor komen wij geregeld in con
flict met het Ministerie van Onderwijs 
(denken we maar aan de studentenbeto
gingen van december 1990). Al jaar en 
dag verwijt het ministerie ons dat we 
dromers zijn maar zijn we dat wel echt ?

Keer op keer hebben we het Ministe
rie verwittigd voor het nefaste beleid van 
ons aller teer beminde ministertje Coens 
(voor de eerstejaars : hij denkt dat hij 
Minister van Onderwijs is). Nu echter 
sijpelen de eerste berichten binnen over 
het rapport van de Oeso die ons onder
wijs onder de loep genomen heeft. Wat 
blijkt nu ? Wij krijgen (althans volgens die

berichten) gelijk ! Het niveau van ons 
onderwijs is ongeveer de laatste 10 jaar 
sterk achteruit gegaan (zeer eigenaar
dig detail : Daniël begon dan met zijn 
besparingsbeleid). Coensje voelde dan 
ook iets branden aan een plaatsje waar 
hij graag op zit en belegde onmiddellijk 
een persconferentie om zichzelf schoon 
te praten.

Genoeg gepraat over Coens en zijn 
beleid. Laten we even iets over V.V.S. 
vertellen. V.V.S. overkoepelt verschil
lende universiteiten en hogescholen van 
het lange en korte type. Wij verdedigen 
tevens de studentenbelangen naar het 
Ministerie en de diverse academische 
overheden toe. Daarenboven houden 
wij contact met onze Waalse collega's 
(Federation des Etudiant(e)s Francop- 
hones (F.E.F.)), met onze Europese 
zusterorganizaties die zetelen in ESIB 
(European Student Information Bureau) 
en met onze confraters in de rest van de 
wereld (door middel van IUS: Internatio
nal Union of Students).

De studenten die meer willen weten 
over ons kunnen ons vinden in de Kleer- 
kopersstraat 15-17 blok 3 bus 321 (waar 
onze lieftallige secretaris en onze gewe
tensbezwaarde hun broek verslijten) of 
op het BSG lokaal (vragen naar Koen) 

Koen
Voorzitter V.V.S.

V.V.S. verantwoordelijke van BSG

W S-1992

Beurzen voor 
Europa

Sinds enkele jaren verstrekt het Staatssecretariaat voor Europa 1992 in 
samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Studenten 5 beurzen van elk 20.000 
fr. aan studenten die hun licentiaatsverhandeling wijden aan een Europees onderwerp 
binnen het perspectief van Europa 1992.

Om zo'n beurs te krijgen dien je je kandidatuur in bij de Vereniging voor Vlaamse 
Studenten vóór 15 november 1991.

Meer informatie:
WS, Kleerkopersstraat 15-17, Blok C 321-323.1000 Brussel, tel. 02/223.05.05.
Staatssecretariaat voor Europa 1992, Regentschapsstraat61,1000 Brussel, tel. 

(Eurofoon) nr. 1992.

Brood !
Vanaf 1 oktober 1991 kunnen studenten in Jette dagelijks hun brood bestellen in 

de cafetaria van het studentenrestaurant.
Je geeft gewoon daags voordien, vóór 15u00, je bestelling door en de dag erna 

kom je je brood in de cafetaria afhalen.
Opmerking : er dient wel op voorhand betaald te worden.
Volgende broodprodukten kunnen besteld worden:

WIT brood gesneden (rond of vierkant) 50 fr.
BRUIN brood (rond of vierkant) 50 fr.
VOLKOREN brood 50 fr.
Pistolet 6 fr.
Malse sandwich 8 fr.
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‘t ^laracljtcbüiö
Gezocht: dubbelgangster om mijn 

plaats in te nemen tijdens verplichte oe
feningen. Schrijven bureau blad onder 
de titel: ik ben de dubbelgangster (Gelie
ve foto bij te sluiten. Indien u de gezochte 
dubbelgangster bent, krijgt u dezelfde 
week nog antwoord).

Gezocht : Mijn kursus chemische 
thermodinamika, ik heb hem na mijn 
examen uit 10F710 gesmeten. Daar ik 
moet bissen en deze idiote en volslagen 
onzinnige cursus weer moet Wokken 
volgend jaar zou ik hem graag terug 
hebben. WH de‘gelukkige’  vinder hem 
op het redactie lokaal komen leggen 
zodat ik hem daar kan komen afhalen.

De Erotic Games Playing Club 
(EGPC) zoekt tegen vergoeding nog drie 
gasmaskers en een kettingzaag. Huis 
rechts tussen de parkings van de Col-

ruyt.

Wil de ‘@#§a@##(gr die één of an
dere idiote kursus vol kabbalistische te
kens op mijn hoofd gegooid heeft (espla
nade gebouw F) mij het adres van zijn 
prof doorgeven, zodat ik kan gaan klagen 
over de te zware leerstof.

Pros Sédé, kampus Oefenplein kot 
8987.

Gezocht: een gloednieuwe knuffel 
tegen een niet al te dure prijs

(‘t liefst van al een konijntje)

Gezocht: al die lieve konijntjes en 
poesjes die de laatste tijd verdwenen 
zijn.

Gezocht: geïntereseerde om Dienst 
Huisvesting over te nemen. Voorwaar- 
d e : Moet huisdieren toelaten!!

‘t  y.trotlm iilai».
Deze rubriek is er om alle gefrus

treerde geesten de kans te geven Hun 
gal te spuien. Inzendingen moeten 
binnen ten laatste op de deadline. Bij 
overproduktie zal de redactie verplicht 
zijn een selektie te maken uit de in
zendingen. De rest komt dan in een 
volgend nummer aan bod.

Gezocht: lange blonde slungel die op 
het examen Witte een zwarte spijker
broek en rode T-shirt droeg met opschrift 
‘Cambridge". Hij zat net voor mij en liet 
mij al zijn oplossingen kopiëren. 2 jt gij 
ook gebuisd ??? Ggggrrrrr!!!!!!!!!!!!!

Gezocht: de rijkswachter die op 6 
december 1990 mijn klak proper gespo
ten heeft met het waterkanon; gelieve de 
kroetjes die erop hingen terug te brengen, 
want ‘k ben precies een schacht.

Ik ken een manier om mensen te 
vervelen

ik ken een manier om mensen te 
vervelen

ik ken een manier om mensen te 
vervelen

ik ken een manier om mensen te 
vervelen

ik ken een manier om mensen te 
vervelen

ik ken een manier om mensen te 
vervelen

Janneke van de Maan.
Beste Janneke, het vervolg publi

ceren we misschien in volgende 
Moeial, tegen een kontante betaling 
van 3.000,- per zin.

Te koop: proffen, zo goed als nieuw. 
Grote keuze in kleuren en maten (en 
geuren). Geïnteresseerden zich wen
den to t: VUB, personeelsdienst.

Zij.
Dit statistisch ab-nor-male kind viel 

ook buiten de idealistisch waardegebon- 
den norm van bijvoorbeeld het orde- en 
harmoniedenken, 

het paste niet in de oud-Egyptische 
kosmologie, 

niet in de staat van Plato, 
niet in het systeem van Comenius, 
niet in het verstandsdenken van de 

verlichting,
niet in de natuurlijke opvoeding van 

Rousseau, 
niet in de romantiek met haar sappi

ge, volkrachtige leven,
niet in het neo-humanisme met zijn 

opvattingen over de innerlijke harmonie 
van krachten,

niet in de reformpedagogiek, 
en niet in de universitaire pedagogiek 

sinds het begin van deze eeuw.
Prof. Dr. De Fever 

In : Cursus "Orthopedagogiek”

De Moeial's Gids tot de Diensten
Zoals dat zo stilaan de gewoonte wordt, publiceert De Moeial, uw aller 

campustijdschrtft, ook dit jaar weer een gids tot de VUB en tot Brussel. 
Deze gids is vooral bestemd voor de nieuwe eerste-kanners, alhoewel 
ook Anciens er hun voordeel mee zullen doen. Deze week : deel 1, 
volgende week -u raadt het nooit- deel 2 !

Sociale dienst
Bij de Sociale Dienst kan je terecht voor sociaal-financiële hulp, aanvraag sociale 

toelage, beurzen en leningen.
Meer hierover vind je in onze brochure “Sociale Dienst Studenten’ .
Wij herinneren je eraan dat de studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap 

moet aangevraagd worden vóór 31 OKTOBER. Aanvraagformulieren kan je bij de 
Sociale Dienst verkrijgen.

Mocht je eraan twijfelen of je beursgerechtigd bent, kom dan langs voorde nodige 
informatie of raadpleeg onze brochure ‘Jouw Studietoelage".

Paula WITTE tel. 02/641.23.15
JanKUYPERS tel. 02/641.23.12
Patrick BOECKSTIJNS tel. 02/641.23.09

Studieadvies

SJERP
kerheid, erfrecht en afstamming, enzo
voort.

•Psychologen, maatschappelijk 
assistente en sociaal verpleegkundi
ge

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, opvoe
ding, geboorteregeling, sexualiteit, 
sexueel misbruik, sociabiliteit, enzovoort.

•SJERP houdt zich eveneens bezig 
met preventie-aktiviteiten Zo verzor
gen wij bijvoorbeeld vormingsdagen en 
informatievoordrachten rondom volgen-

de onderwerpen: anticonceptie, S.O.A. 
(o.a. AIDS, sexuele voorlichting, sexue- 
le hulpverlening, hulpverlening bij onge
wenste zwangerschap, pré- en postna
tale gespreksgroepen, trouwen of sa
menwonen, echtscheiding, afstamming, 
enzovoort.

SJERP is toegankelijk voor studen
ten, personeel VUB, maar ook voormen
sen van buiten de VUB. Juridisch advies 
en psychologische konsultaties zijn gratis 
voor personeel en studenten. Zij moeten 
ook geen remgeld betalen voor de gyne- 
cologische raadpleging en pré- en post
natale 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.

Gezondheidscentrum

De Dienst voor Studieadvies staat in 
voor studie-oriëntering en studie-bege- 
leiding.

Je kan er steeds terecht om informa
tie in te winnen over de studiemogelijk- 
heiden aan hoge scholen en universitei
ten in Vlaanderen.

Dit kan gebeuren in functie van je (te 
maken) studiekeuze of wanneer je deze 
keuze wenst te herzien. Wanneer bij
voorbeeld je studies niet blijken te voldoen 
aan je verwachtingen of wanneer ze niet 
overeenstemmen met je mogelijkheden, 
kan een heroriëntering noodzakel^kzijn. 
In een individueel gesprek kan dan sa
men gezocht worden naar die studies 
die meer aansluiten bij jouw interesses 
en kapadteiten.

Ook studenten die hun universitaire 
studies wensen verder te zetten na het 
behalen van het einddiploma, kunnen bij

de dienst terecht om zich te informeren 
omtrent de specialisatie-, bijscholings- 
en researchmogelijkheden aan universi
teiten in binnen-en buitenland. Defirran- 
deringsmogelijkheden (beurzen en prij
zen) voor deze voortgezette studies 
kunnen eveneens hier nagegaan wor
den.

Wanneer je tijdens het academiejaar 
merkt dat je studies niet verlopen zoals 
je had verhoopt, dan kun je daarvoor 
steeds advies komen inwinnen, slaag je 
er bijvoorbeeld niet in om je studies (col
leges lopen, oefeningen voorbereiden, 
verwerken van de stof) op een efficiënte 
manier te plannen, of ontbreekt het je 
aan een 'goede' studiemethodiek, dan 
kun je voor hulp en begeleiding bij de 
Dienst voor Studieadvies terecht.

Telefonisch: 02/641.23.17,23.18 of 
23.19, en 641.36.39.

SJERP is een universitair consulta- 
tiecentrum voor Levens- en Gezinsvra
gen, 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 anti
conceptie.

-Medisch onderzoek in verband met 
het bepalen van de keuze van de 
voorbehoedsmiddelen.

-Verstrekken van M.A.P.(Moming After 
Pil) of M.A.S. (Moming After Spi
raal).

-Bepaling en opvolging van de zwan
gerschap.

-Ongewenste zwangerschap. 
-Diagnose en behandeling van ontste

kingen.
-Opsporingen behandeling van S.O.A. 

(sexueel overdraagbare aandoe
ningen).

-Preventief kankeronderzoek (uit- 
strijkjes, borstonderzoek).

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

-Sexueel misbruik.
-Tussenbloedingen, en alle andere 

gynecologische problemen. 
•Kinesiste
Zij verzorgt de pré- en postnatale 

kinesrtherapeutische begeleidingen. 
•Juristen
Z| kunnen u informatie verstrekken 

betreft volgende onderwerpen: trouwen 
of samenwonen, echtscheiding, rechten 
en plichten van de minderjarige, huur- 
problemen, arbeidsrecht en sociale ze-

Het Gezondheidscentrum VUB is een 
eerste lijnszorge neen trum waar je terecht 
kan voor een eerste benadering van 
gelijk welke lichaam sklacht of gezond
heidsprobleem.

Tevens neemt het centrum het ver
plicht medisch onderzoek voor eerste
jaarsstudenten op zich.

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

•Algemene geneeskunde : op 
werkdagen van 9u00 tot 12u00 en van 
13u30tot18u00. Zonder afspraak: zich

aanmelden aan de balie.
•Tandheelkunde: Afspraak nemen 

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

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.
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'Voor studenten die willen werken'

De jobdienst Sportdienst
Studeren is niet goedkoop. Ondanks 

alle voorzieningen is het voor sommige 
studenten noodzakelijk om het beschik
bare budget aan te vullen met het loon 
van allerlei jobs. Andere willen reizen, 
een PC, aandelen op de beurs of nuttige 
ervaring en vinden daar de mogelijkhe
den voor via een studentenjob.

En die jobs zijn er in Brussel en omge
ving. Een groot deel ervan zijn beschik
baar via de jobdienst van de VUB.

Dagelijks worden alle vakante jobs 
bekend gemaakt, zowel die binnen als 
buiten de VUB. Het aanbod bestaat uit 
handenarbeid, administratief werk, ba
bysit, hostessen, vertaalwerk, en dit in 
alle mogelijke variëteiten.

Bij het toekennen van de jobs wordt 
er retening gehouden met verschillende 
faktoren, zoals de sociale en financiële 
toestand, de motivatie van de aanvraag 
en vooral de aard van het werk. Laat je 
hierdoor echter niet afschrikken, het 
aanbod is voldoende groot om iedereen 
die het wenst een studentenjob te bezor
gen.

Als je werk vindt via de jobdienst ben 
je wel verplicht een jobkaart aan te 
schaffen, die kost 150 fr. en verzekert je 
tegen zowel medische als materiële kos

ten.
Een jobstudentis wettelijk beschermd. 

Het is daarom interessant te weten on
der welke voorwaarden een werkgever 
een student mag tewerkstellen en welke 
je rechten en plichten als jobstudent zijn. 
Werken als student kan invloed hebben 
op kinderbijslag, studiebeurs en belas
tingen. 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

Vervolmaking van een vroeger aan
geleerde sport of een eerste kontakt met 
een nieuwe sporttak, uw vrije tijd als 
universiteitsstudent is er geknipt voor.

De sportdienst van de VUB, gelegen 
aan de ingang van het sportcomplex, 
zorgt voor deze ontspanningsmogelijk
heden, die u tijdens het lange, zware 
akademiejaar meer dan eens welkom 
zullen zijn.

Om verder gratis aan het sportpro
gramma te kunnen deelnemen 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/Etter- 
beek):

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 

Sektor, 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.

De bibliotheek
De bibliotheek van de VUB bevat 

momenteel 300 000 volumes verspreid 
over twee deelbibliotheken:

•Centrale Bibliotheek (CB) 
Campus Oefenplein, gebouw B en C, 

niveau 1
Collecties: Rechtsgeleerdheid, Eco

nomische, Sociale en Politieke Weten
schappen, Letteren en Wijsbegeerte,

Exacte en Toegepaste Wetenschappen,. 
en kranten en weekbladen uit binnen- en 
buitenland.

•Medische Bibliotheek 
(MB)

Campus Jette, gebouw A3, niveaus 0 
en 1

Collecties : Medische en Farmaceu
tische Wetenschappen.

Even Voorstellen

Info-Groep
Een nieuw jaar is begonnen, nieuwe 

mensen op de V.U.B., oude mensen die 
weer een jaar van zweten, zwoegen en 
ontspannen voor de deur hebben. Nieu
we mensen in de besturen van de krin
gen die zich ten dienste stellen van de 
studentikoziteit, vrijzinnigheid en/of de 
studie.

Info-Groep is een van de vele kringen 
die de V.U.B, rijk is. Een van de grotere 
kringen maar ook een van de minder 
bekende. Vele mensen stellen zich de 
vraag: “Wat is Info-Groep, wat doen die 
jongens, waar vind je ze?’

Een hoop vragen die we maar eens 
zullen beantwoorden. De Info-Groep 
(verder IG) is een kring die zich enkel 
bezighoudt op het educatieve en het 
ontspannende, maar niet op het studen
tikoze of politieke vlak. Zoals de naam al 
laat vermoeden is IG een groep van 
informatica-studenten (van de faculteit 
wetenschappen). Maar met onze doel
stellingen kan het voor iedereen interes
sant zijn om met onze kring in kontakt te 
komen. Onze voornaamste taak is het 
helpen van mensen met programmeer
problemen en dan denken we niet enkel 
aan onze collegae informatica-studen
ten maar ook aan alle anderen die in hun 
curriculum een of ander programmeer- 
project moeten maken. (Handelsinge
nieurs, Burgerlijke Ingenieurs, Wiskun
digen, enz.). Het gevolg van die taak is 
dat wij ook zorgen dat deze mensen over 
de benodigde faciliteiten beschikken. 
Daarvoor werd reeds bij de oprichting 
een bibliotheek begonnen. Onlangs werd 
er ook een software-bibliotheek opge
start. Verder verkopen wij sedert enkele 
jaren ook kwaliteitsdiskettes tegen een

studentvriendelijk tarief. We mogen ook 
onze cursusdienst niet vergeten, met 
door studenten of door de prof opgestel
de cursussen.

A little bit of history 
IG werd elf jaar geleden opgericht uit 

pure noodzaak. Er waren een paar ter
minals beschikbaar voor de studenten, 
maar niemand om ze te beheren en 
niemand om de mensen te helpen met 
problemen. Toen werd IG opgericht 
door een paar idealistische studenten 
met steun van een paar informaticapro- 
fessoren. Wij zijn dus niet zoals vele 
buitenstaanders denken een afscheu
ring van de WK (facultaire kring van de

Wetenschappen) en zijn daar ook geen 
afdeling van.

Met de jaren kwamen er terminals bij 
en ook meer werk. Vijf jaar geleden 
kwamen de eerste PC's ter beschikking 
van de studenten. Door het feit dat het 
zelfstudiecentrum en de dienst uitgaven 
gepland waren op de plaats waar wij

verbleven was IG genoodzaakt om te 
verhuizen naar zijn huidige lokatie5F218. 
De PC-zalen waren en zijn nog altijd 24 
uur op 24 open, het IG-lokaal meer dan 
40 uur per week. Doordat er nog altijd 
geen geld was om personeel te betalen 
voor het beheer van de publiek toegan
kelijke zalen was het de IG die deze 
verantwoordelijkheid op zich kreeg. In 
ruil kregen wij ook een lokaal. Wij ston
den in voor het beheer van de zalen en 
het beheer van de fileserver (een com
puter die toelaat om programma's van 
het netwerk te halen en die te gebruiken 
in plaats van programma's die je op een 
disketje mee hebt).

De grote vraag naar afdrukken van 
hoge kwaliteit spoorde ons 
aan om een laserprinter te 
kopen, die wij ter beschik
king stellen van de studen
ten. Wij wisten ook een IBM- 
compatibele PC (WANG 386) 
in de wacht te slepen waar
door wij ook op de laserprin
ter kunnen afdrukken vanaf 
een MS-DOS computer.

Toen er op 27 mei II. de 
mogelijkheid was om een 
paar nieuwe computers (voor 
de PC-zalen) te krijgen van 
de faculteit, werd er als voor
waarde gesteld dat de zalen 

enkel nog toegankelijk zouden zijn voor 
wetenschapsstudenten (wat in andere 
faculteiten reeds in de praktijk het geval 
is). Een stap achteruit in de openheid 
van de universiteit, is dit geen hoge prijs 
die wij moeten betalen om studenten de 
computerfaciliteiten te bieden die ze no
dig hebben? Dit was volgens de faculteit

Toegankelijkheid:
•Vrije toegang tot collecties in open- 

kastsysteem
•Inschrijving is verplicht voor bruik

leen (20 fr. + pasfoto)
De bibliotheek beschikt over een ge

automatiseerde catalogus. Opzoekin
gen gebeuren met behulp van terminals, 
in rechtstreekse verbinding (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 vaneen overzicht van 
recente publicaties over een opgegeven 
onderwerp. Voor meer informatie 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 inlichtingen : 02/ 
641.24.74 (na 17u00 zie bruikleenver- 
richtingen)

Bruikleenverrichtingen: 641.25.05 
(CB) of 477.42.04 (MB).

Bibliografische informatie: 
641.24.74.

Een uitgebreide bibliotheekgids met 
bruikleenreglement, bibliotheekoriënta- 
tie en andere nuttige inlichtingen is ver
krijgbaar aan de balie van elke biblio
theek.

wetenschappen nodig omdat de zalen 
voor bijna 60% gebruikt werden door 
niet-wetenschappers en enkel betaald 
werden door de faculteit wetenschap
pen. Merk op dat dit in de praktijk de 
enige zalen waren waar studenten van 
een andere faculteit toegelaten werden 
en waar men kon werken wanneer men 
datwou. IG blijft echter iedereen helpen.

Tot slot 
Iedere student kan voor 150 fr. lid 

worden van IG. De leden krijgen natuur
lijk korting op de films die wij draaien, de 
eerste op 3 oktober, maar ook op de 
diskettes die wij verkopen. Wij nodigen 
dan ook iedereen uit om eens langs te 
komen en persoonlijk met ons kennis te 
komen maken.

Sven
Voorzitter

Deadline 
Moeial 2 : 
9 oktober 
om 15.00h

Redaktie- 
vergaderingen : 

elke woensdag om 
19u00, 

Moeial-lokaal, 
gebouw Y'
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