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O verleeft De M oeial de VUB?

VUB-vedette zijn valt niet mee

Reacties op Reignier Rioolkrant jubileert!
R e d a c tio n e e l.- Dat de Moeial
gevaarlijk begint te worden, merken
we uit de "belangstelling" die weer
voor zijn redactie en coördinator
bestaat. Dus opgelet, alle carrierejagers onder de VUB-verlichtingszon! Een hypothetisch toekomstsce
nario dat uit de breinen van omhooggevallen zielepoten was gekropen
had bijna werkelijkheid kunnen
worden. Dan zoudt ge misschien
volgende advertentie in uw lijfblad
hebben gevonden
Gezocht: coördinator, (mlv). Voor
een veelzijdige, boeiende job die de
juiste toekomstperspectieven voor
jonge, ambitieuze strebers in het
politiek-academisch milieu aan de
VUB biedt. Voorwaarde: gatlikker en
angsthaas zijn, anders verandert de
job van coördinator - mocht ge
daarvoor zonder ons goedertieren al
per accident verkozen geraakt zijn in een kwelling van de ergste soort.
Het is niet de bedoeling dat de Moeial
een kritisch, onafhankelijk studen
tentijdschrift is. N e e . hij m oet hip en

vCot (eesbaar zijn. voor elk wat wils
b i ed e n , de m eerderheid, h el grote

publiek dienen, zoals Kwik, Blik of
Dag Allem aal en verder keurig
verslag uitbrengen - objectief,
nietwaar - van wat er in de hogere
VUB-regionen beslist wordt Vooral
in de zich als zodanig beschouwende
studentenvertegenwoordigende regi
onen o f sommige "organismen"
daarin. En anders: kletsen op de blote
poep! Van onofficiële roddelcampagnes, in een later stadium gevolgd
door een kringencommissie o f even
tueel zelfs de SOR. Wij zullen u wel
eens manieren leren! Foei, stoute
jongen, franke meid! Gij durft de
waarheid schrijven? Gij durft ons
onbelangrijk genoeg vinden om ons
kwijl niet over de pagina’s uit te
smeren?! Gij wilt de mensen inzicht
geven en laten zien dat zij sterk en
zelfstandig kunnen zijn!?? Gij wilt
geen reclame voeren?! O! Onbe
schaamdheid! Gij wilt de Absoluut
Heilige economische orde verstoren!
En gij denkt dat ge daar sterk genoeg
voor zijt? Maar gij hebt tenminste
één fout gemaakt. Gij hebt vrienden,
niewaar? O f tenminste mensen waar
ge uw vertrouwen in hebt gesteld.
Wij zulten daar eens in gaan
keuteren. Wij weten veel over u. Gij
die de orde aan uw laars lapt en denkt
dat de mensen zichzelf kunnen zijn;
ge zijt een slechte organisator,
nietwaar? Hoe, de Moeial heeft een
hoogstaande kwaliteit naar vorm en
inhoud? Dat is van geen belang!!
Orde moet er zijn! Regels en
voorschriften! Wij weten wat goed is
voor u en gij weet het voor uw
onderdanen! <En trouwens, hoezo,
geen economisch produkt?! Als ge
niet zo stom waart, dan hadt ge nu
tenminste geld gehad. Hebt ge
trouwens geen geld van de Moeial
verduisterd? Een klein beetje maar,
nee? Wat zegt ge, leningen? Ziet ge
wel! Leugenaar!! Houdt de dief!!!
Houdt de dief!!!

Het artikel van prof. Reignier heeft
de tongen aan de VUB eindelijk
serieus losgemaakt. Het is natuurlijk
wel treurig dat enkel wanneer een
p ro f dergelijke kritiek formuleert, er
in alle geledingen reactie loskomt.
Nu kan het niet meer genegeerd
worden, nietwaar? Het is dan ook een
belangrijk precedent dat een aca
demicus zijn onvrede via het enige
werkelijk publieke forum dat deze
instelling rijk is. nl. uw lijfblad. Het
zegt ook wel iets over de openheid
van de discussies die binnen de staf
en in de vele vergaderingen aan de
VUB gevoerd worden.
Het is misschien nuttig er nog eens
op te wijzen dat het feit, dat de
Moeial-redactie het nodig vond deze
tekst in extenso te publiceren, niet
betekent dat wij met alle standpunten
die erin verdedigd worden akkoord
gaan. Het is gewoon een eerlijke en
beargumenteerde tekst van iemand
die bezorgd is over de toestand van de
huidige VUB, een bezorgdheid die wij
volledig delen. Over de oorzaken en
de remedies kan altijd gediscussieerd
worden, en dat is ook precies de reden
van publikatie van deze tekst. Er
werd daarover tot nu toe immers geen

in de discussie tot nu toe elke
verwijzing naar de maatschappelijke
relevantie van de aard en de functie
van de Universiteit. Dat geeft, met de
huidige politieke evolutie in dit
landje en in heel Europa, toch blijk
van een verregaande onverant
woordelijkheid. De identiteit van de
instelling bepaalt immers mee de rol
die zij op maatschappelijk vlak kan
spelen. Daarom is de reactie - ons
vanuit hogere VUB-regionen tege
moet gewaaid - van enkele ATP (ad
ministratief en technisch personeel)vertegenwoordigers interessant.
Hoewel hun visie op wat de Uni
versiteit zou moeten zijn grotesk is de VUB als dipiomaproducent leggen zij wél expliciet de link met
het maatschappelijk gebeuren, zij
het dan door de commercialiserende
evolutie die de VUB - en de andere
Universiteiten - kapot maakt te
bevestigen, in plaats van er tegen in
te gaan. zoals artikel 1 van de
Statuten van deze instelling (Vrij
Onderzoek als grondslag van de
Universiteit) nog altijd vereist. Het
geeft goed aan hoe ver de kanker al is
doorgedrongen. De kritiek op Reignier dat hij het aangedurfd heeft zijn

g r o n d i g e en o p e n l i j k d ic u s s i e g e v o e r d , ju is t n u er z o v e e l w e z e n lijk e

k ritiek "als prod ucen t" p u b lie k e lijk
en v ia ee n studenten- 1ijdschrift ("een

beslissingen (Organiek Statuut,
massaplan, studiepunten. Numerus
Clausus....) genomen moeten worden
of waartegenover een standpunt moet
worden bepaald. Wij zijn dan ook
blij dat sommigen toch de moed
hebben om de handschoen in de
publieke arena op te nemen, en wij
hopen dat het daar niet bij blijft. Wij
zouden ook graag zien. dat uit
studenten -en vorsersmilieus einde
lijk ook eens reactie komt. Om maar
te zwijgen van de Academische
Overheid zelf. Overigens ontbreekt

consumentenbladü!) te uiten, is
daarvan wel het meest flagrante
voorbeeld. Deze houding is evenwel
slechts een absurde uitbreiding van
het technocratisch fatalisme dat hier
de rangen teistert. Maar hoeft dat te
verwonderen aan een instelling,
waarvan de Voorzitter van de Raad
van Beheer naar wij vernemen
beweert dat de Raad en alleen de Raad
bevoegd is om soeverein te oordelen
over wijzigingen aan de VUBstatuten, hoewel dit in strijd is met
het in voege zijnde Organiek Statuut?

De Moeial bestaat dit jaar 10 jaar. De
"geplogenheden" willen dat dat ge
vierd wordt, en dat gaan wij ook
doen, maar op ons eigen manier. Er
komt binnenkort een speciaal num
mer van De Moeial "op de markt".
Voorlopig mogen we ermee volstaan
te zeggen dat alle onvoorstelbare,
onwaarschijnlijke, al of niet waar
gebeurde verhalen op de redactie of in
de bus in het cafetaria welkom zijn.
Er komt ook een filmcyclus, al zijn
daarmee nog wel wat probleempjes:
onze dierbare coördinatrice heeft im
mers de verkeerde aula's vastgelegd...
Er komt ook nog een fuif, waarop u
allen van harte uitgenodigd zijt. We
kunnen wat extra inkomsten best
gebruiken. De vraag is wel of dit
jubileum de oorzaak is van de nogal
ongezonde belangstelling waarin De
M oei a i zich de laatste tijd mag
verheugen. Een paar ontevreden (ex?)redactieleden stappen zonder ie
mand te kennen naar de "overheid" in dit geval de SOR - en op slag
krijgen we een hele horde ontevreden
belanghebbenden over ons heen.
Ontevreden omdat De Moeial "niet
goed genoeg georganiseerd” is.
Ontevreden omdat hij te kritisch is
(dat wordt dan beschreven als: is niet
representatief, schrijft niet genoeg
voor het grote publiek, etc.), niet
regelmatig genoeg verschijnt (wij
hebben chronisch geldgebrek en
hebben als enige dienst in y' geen
vaste krachten, zoals gewetensbe
zwaarden), niet commercieel genoeg
is omdat wij principieel weigeren
reclame op te nemen, de reden daar
voor zou uit de discussie rond de
toekomst van de VUB wel duidelijk
moeten zijn); kortom, te onaf
hankelijk en eigengereid zijn aan
deze VRIJE Universiteit. Dat ontaard
de de voorbije week in een poging de

redactie grotendeels te laten afzetten,
op grond van wel heel onzuivere
argumenten. Na protest is er op vraag
van de - toen nog - toekomstige
SOR-voorzitter i.s.m. met de SSScoördinator uiteindelijk wel discussie
op gang gekomen. Er is overeen
gekomen een werkgroep met het op
poten^etten van nieuwe (en betere)
Moeial-statuten te belasten. Dat is
een goed idee, aangezien de Moeialstatuten destijds inderdaad wel erg
voorlopig en kramakkelig zijn op
gesteld. De vraag is natuurlijk met
welk doel voor ogen de statuten
zullen worden herzien: om De Moeial
eindelijk een onafhankelijk en
werkbaar redactioneel statuut te be
zorgen, of om via "controlemecha
nismen" op de werking die onaf
hankelijkheid juist uit te hollen?
M.a.w. zal De Moeial het kritisch en
openbaar - zij die het tegendeel bewe
ren spreken de waarheid niet - plat
form, zo broodnodig aan de VUB,
kunnen blijven, o f wordt hij het
mededelingenblad van de "officiële
studentenvertegenwoordiging en be
heersorganen”? En wat de financiën
betreft: gaat men het probleem nu
e e n s structureel a a n p a k k e n en e i kennen dat D e M o e ia l een - zij het
klein, ongeveer 20000fr. - werkingskrediet nodig heeft (nu kunnen wij
alleen onze drukkosten betalen), of
gaat eens te meer de gelegenheid wor
den aangegrepen om De Moeial de
voor sommigen blijkbaar o zo be
langrijke reclame op te dringen?
Waarom is die eigenlijk zo be
langrijk? Er is geen enkel structureel
argument vóór, daarentegen wel vele
inhoudelijke argumenten tegen.
Komaan jongens, wat wilt ge nu
eigenlijk?! Wij van onze kant zeg
gen alleen maar dat we over alles
willen discussiëren, maar dat we heel

zie verder p. 3
Mededeling:

Opinie

De Moeial is te laat. Daarvoor

Vink voor het ter perse gaan van deze Moeial werd het artikel over de
doofpot politiek aan de VUB ingetrokken door de auteur.
De redaktie
Zo had er misschien in de nabije
toekomst nog wel eens een plaats
kunnen vrijkomen als coördinator.
Voor in het geval: hou u dus klaar als
ge erbij wilt zijn. Zowel om het
spektakel te zien als om de plaats in
te pikken. Maar rap zijn, want er zijn
nog meer wachtenden voor u. En lel
op! In het leven is niets zeker.
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vervolg op p. 2

Karin Vereist

verontschuldigen wij ons. Voor
uitleg: wendt U tot diegenen die
ons verplichten ons meer bezig te
houden met hun kinderachtige
maar wel tijdrovende intriges,
i.p.v. met ernstig werk. (Doe dat
alstublieft!)___________________
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De Moeial
Germania-Romania doet het weer !

POEZIE- EN KORT
VERHALENWEDSTRIJD
Naar goede jaarlijkse gewoonte
organiseert Ger-Rom ook nu weer
haar jaarlijkse poëzie- en kortverhalenwedstrijd. De editie '91-'92
was zowel kwalitatief als kwan
titatief een waar succes, zodat de
verwachtingen voor '92-'93 alvast
groot zijn.
A lle w ould-be C laussen of
Bmsselmansen in spe worden dan
ook vriendelijk uitgenodigd om
schriftelijk hun ding te doen en dat
ding te bezorgen aan Ger-Rom voor
26 maart 1993. Wie weet wordt u wel
de winnaar en tevens Nieuwe Literaire
God van de Lage Landen. Voor
verdere info : zie reglement. Veel

Reglement ’92-'93 :
1) De wedstrijd staat open voor
iedereen (binnen en buiten do^VUB).
2) De ingezonden gedichten en/of
kortverhalen mogen voordien ner
gens verschenen zijn.
3) Er mogen maximum 5 gedichten
en/of 2 kortverhalen per deelnemer
ingezonden worden.
4) De ingezonden stukken moeten
met een pseudoniem ondertekend
worden. De echte naam en het
kontaktadres van de deelnemer
moeten onder gesloten enveloppe
bijgevoegd worden met op de omslag
het pseudoniem.
5) De ingezonden gedichten en/of
kortverhalen moeten in vier exem
plaren samen met de omslag met de
naam en het kontaktadres in een A4omslag worden bezorgd aan het
secretariaat van de Germaanse Filo
logie of aan de voorzitter of onder
voorzitter van Germania-Romania.

6) Elke deelnemer mag slechts onder
één pseudoniem deelnemen.
7) De ingezonden werken dienen
getytpt o f in drukletters te zijn
geschreven.
8) De uiterste inzenddatum is vrijdag
26 maart 1993.
9) De ingezonden werken mogen in
het Nederlands, het Frans, het Engels
of in het Duits geschreven zijn.
10) De jury zal worden samengesteld
door het praesidium van GermaniaRomania en wordt bekendgemaakt op
de prijsuitreiking.
11) Iedere deelnemer zal d.m.v. een
brief worden uitgenodigd op deze
prijsuitreiking die zal plaatsvinden
op het einde van de maand maart.
12) Er worden prijzen voor de drie
beste gedichten en/of kortverhalen
voorzien in de vorm van boekenbons.
13) Germania-Romania eigent zich
het recht toe de gedichten en/of de
kortverhalen te publiceren in een
spetiaal nummer van het kringtijdschrift 'Mania', dat gratis wordt
verspreid onder de studenten .
14) Er zal geen betwisting van de
beslissing van de jury mogelijk zijn.
De gedichten en/of kortverhalen
kunne worden gezonden naar de
volgende adressen :
Peter Van Hoesen
Voorzitter Ger-Rom
Kroonlaan 319
1050 Brussel
V.U.B.
Secretariaat Germaanse Filologie
Lokaal 5 B 455
Pleinlaan 2
1050 Brussel

PLAKKAAT
WAARIN GEHANDELD WORDT OVER OPKOMST EN ONDERGANG ENER UNIVERSITEIT,
ALSMEDE DE UNIVERSELE IMPLICATIES VAN ZO’N PARTICULIER GEGEVEN

Indien de VUB toch ten onder moet gaan, dat het dan toch gebeurt als een universele, wereld
historische, metafysisch grondvestende D aad, en met een beetje stijl altublieft. Als multidimensioneel organisch universeel intellektueel-orgastisch epicentrum faalt de VUB als grondwet
gevende en zingevende entiteit van het universum. Dit wetende nem en wij volgende beleidsopties
voor de Universiteit.
I. Uitgaande van de oereenheid van de U n iv ersiteit worden alle fakulteiten versmolten tot D e
F akulteit (ontologisch samenvallend met het wezen van de Universiteit), gegrondvest op het
fïlosoflsch principe van de chaotisch-anarchistisch-orgasmatische ekstase, de bron van alle
creativiteit. Dit impliceert de uniciteit van de rechtspersoonlijkheid van de Universiteit.
II. De verwijdering van alle middelmatigen, hypokrieten, onwetende schijnheilige xenofobe en
homofobe lafaards, kontkruipende zichzelf belangrijk achtende studenten, assistenten, vorsers, pro
fessoren, personeelsleden, administratoren, ATP-ers, ZAPpers, rektoren, voorzitters, studiebege
leiders en niets-anders dan zichzelf-vertegenwoordigend amorf ersatz-wetenschappelijk gepeupel.
De verwijdering van alle intelligenten die als gevolg van hun zompige ruggegraatloze arrivistische
klotenloze beredeneerde degeneratie zich verlaagd hebben tot het ten eigen bate deelnem en aan
het reptielachtig kom ipt hoerig spel van de geïnstitutionaliseerde macht.
Dit betekent de onmiddellijke en krachtdadige uitdrijving van al diegenen die een pseudoeflficiente, pseudo-intemationale, pseudo-intellektuele, pseudo-produktieve kommerciële, technokratische, manicheïstische, poujadistische, hersenloze niet-substantiele, ongedefïniëerde on
universitaire Particulariteit nastreven.
III. De uitvoering van het driepuntenplan Installatie-Emmanatie-Annihilatie onder auspideën
van het creatief-destruktief-revelatief kosmisch gegeven.

A . Installatie: in-bezitneming van de centrale gezagsinstanties der Universiteit, te weten: het rektor
schap (geen vice-rektoren!) en de verschillende relevante voorzitterchappen en direktoraten,
toeëigening van de cruciale financiele centra in en buiten de Universiteit ter verwezenlijking van
de causa finalis, het uiteindelijke D oel.
B. Emmanatie: de eenmalige, onherhaalbare energetische uitbarsting van scheppingsdrang als on
vermijdelijke realisatie van de dan aanwezige waarlijk-individuele (zeker niet-fïnandële) schep
pende menselijke fundamentele potentialiteiten ten gevolge van de installatie.
C. Annihilatie: de ultieme, vernietend-vemietigende, orgastische, bacchanale, chaotische, eenm akende, finale, prachtige, eksploderende en alles-overstijgende definitieve opheffing van al het
o u d t ; z i j n t l e : d e betekenisloosheid van alle termen, het einde van elk begin.

De w etenschap zal de duisternis overw innen?
Peter van Hoesen,
Koen Lefever,
Karin Vereist.

Lezingenreeks

EXPLORATIE VAN HET
UNIVERSITAIRE
LANDSCHAP

vervolg van p. 3
zeker vpor het feit dat hij zijn
mening ongezouten heeft laten gel
den. In alle vriendschap wil ik hem
niettemin doen opmerken dat willens
nillens de VUB altijd zal moeten
beroèp doen op een deel van zijn
academisch korps om de essentiële
doelstellingen van onze universiteit
te vrijwaren: onderzoek, onderwijs
en dienstbetoon, dit alles in een
geest van vrije gedachten die vrij
geuit worden en vrij circuleren. Het is
duidelijk gemakkelijker om een
Katholieke universiteit te beheren
dan een Vrije, en daar betalen we
enigzins de prijs voor. Het is ook
duidelijk gemakkelijker een klare
visie te hebben van wat scheefloopt
wanneer men de fenomenen van
buitenuit observeert dan wanneer
men er een acteur van is...
In alle vriendschap.
W. Patrick DE WILDE
voorzitter OZR

De verhouding
Universiteit en samenleving
d o o r p ro f. dr. E ric C orijn, C harta 91
11 fe b ru a ri, 20.00 u A ula Q b

De Universiteit vanuit
historisch perspectief
d o o r lic. K a rin V ereist, s tu d e n te filosofie
23 fe b ru a ri, 20.00 u A ula Q b

De kritische Universiteit
d o o r p ro f. dr. R u d o lf B o e h m , filosoof
2 m a a n , 20 .00 u A ula Q b

De openheid van de Universiteit
dem ocratisch onderwijs
d o o r G e e n M a re e ls, e x -v o o rz itte r V ere n ig in g V laam se S tu d en ten
9 m a a n , 20 .00 u A ula Q b

Doelstellingen van onderwijs
de vorm ing van zelfstandige, kritische en
creatieve m ensen
d o o r p ro f. d r. W a h e r D yck
16 m a a n , 20 .00 u A ula Q b

De rol van de Vrije Universiteit
d o o r p r o l d r. R o n a ld C o m m rr s
23 m a a n , 20 .00 u A ula Q b

UNIVERSITAIRE WERKPLAATS

e d e ltn g :

vervolg van p. 1

Dinsdag 2 februari vindt er in het
Auditorium Janson (Avenue Roose
velt, 1050 Brussel) een film/debatavond plaats over het Thema:

M oeial-Jubilee
goed weten weten wat we doen en het
aarom doen zoals we het doen. En dat
discussies dus niet alleen technisch
moeten zijn, maar ook - en vooral principieel. Als de VUB geld wil
investeren in een plaatselijke Stipkranl, voor ons niet gelaten. Maar
dan moet dat ook officiéél beslist en
gezegd worden, zodat wij, na bekend
making van deze beslissing, in eer

en geweten De Moeial kunnen slui
ten, en ons uit het openbare leven
terugtrekken. De studenten (en andere
lezers) moeten dan zelf maar duidelijk
maken of het inderdaad dit is wat zij
willen. Maar tot zolang willen we
eindelijk eens wat rust. En willen we
gaan feesten. Don't let us down. dear
friends!
K.V.

De Moeial

L'EXTREME-DROITE: L’HISTOIRE BEGAIE - T- ELLE ?
gepresenteerd door Jean-Jaccques
JESPERS, docent aan de ULB.
Toegangsprijs: ISOBfr.; studen
ten: lOOBfr.
Inlichtingen: Centre Universitaire du
Film Scientifique de l'ULB, Av.
Roosevelt 50, 1050 BXL. Tel.: 650
30 10
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R e a c tie V o o r z itte r O n d e r z o e k s r a a d

ZAL DE VUB NOG BESTAAN IN 2001 - REVISITED
eminente collega en vriend
Jean Reignier slaat zeker enkele
spijkers op de kop in het artikel "Zal
de VUB nog bestaan in 2001?”, maar
doet het onderzoeksbeleid van de
VUB geen recht. En hij zou het
nochtans moeten weten...
Eerst en vooral dit: het onderzoeks
beleid van de VUB, voorbereid door
de onderzoeksraad (OZR), omvat véél
meer dan het versnipperen van de
luttele (47) onderzoeksmandaten en
schaarse middelen die op de werkingstoelage van de VUB over
blijven, nadat men aan alle decretale
randvoorwaarden heeft moeten vol
doen en de consumptieuitgaven tot
een minimum beperkt werden. De
belangrijkste denkfout die men
begaat is dat hij andere (veel meer)
essentiële activiteiten van de OZR,
van haar bureau (BOZ) en -in alle
bescheidenheid- van haar voorzitter,
over het hoofd ziet. Het onder
zoeksbeleid van de VUB (waaraan
onze ere-rector R. Van Geen een
determinerende impuls heeft gege
ven) heeft altijd als eerste principe
gehuldigd dat de kwaliteit van de
vorsers en de projecten bepalend
moet zijn bij de selectie ervan. Het is
ook zo dat de onderzoeksprojecten
zich op verschillende niveaus kun
nen situeren en dit zowel kwalitatief
als wat betreft de financiële middelen
die ze opslorpen; voeg- hieraan toe
dat alle onderzoeksploegen zich ook
niet op hetzelfde niveau situeren...
Dit heeft als gevolg gehad dat men
op de VUB een onderscheid gaan
maken is tussen drie types van on
dersteuning van het onderzoek:
1) Zaai gelden die zich richten naar
initiatieven beperkt in middelen,
omvang en tijd waarbij uitgegaan
wordt van de vaststelling dat deze
niet extern kunnen gesteund worden
omdat ze zich nog in een opstartfaze
bevinden en dus nog niet genoeg we
tenschappelijk gestoeld zijn. Het is
niettemin een ondersteuning van
echt vrij onderzoek van jonge vor
sers. De enige bron die hiervoor in
aanmerking kan komen zijnde eigen
middelen van de VUB; dat deze
"houten benen voor gehandicapten"
zijn is misschien de mening van Jean
Reigner, niet de mijne: het is
uitgerekend dit type van ondersteu
ning dat nieuwe denkpistes opent
(zoals het verleden heeft uitge
wezen).
2) Op een intermediair niveau, waar
bij een evolutie wordt vastgesteld
van de onderzoekers(ploeg) op kwan
titatief en kwalitatief vlak, wordt de
vraag naar ondersteuning inderdaad
intenser: de rol van de OZR wordt
hier zeker nog belangrijker vermits
haar stimulerende functie nu moet
evolueren naar een begeleiding en
assistentie bij het verwerven van
onderzoeksmiddelen. Deze worden
nog gedeeltelijk geput uit eigen mid
delen . maar komen hoofdzakelijk uit
externe, zoals Speciale Fondsgelden,
Geconcerteerde Onderzoeksacties,
toelagen van de Geassocieerde
Fondsen om er maar enkele te
noemen: belangrijk is vast te stellen
dat vanaf dit niveau geen middelen
worden toegekend zonder de
projecten voorafgaandelijk aan ''peer
review" of externe screening te
onderwerpen.
3) Ondersteuning van ploegen op
excellentieniveau (de internationaal
uitmuntende ploegen, met een om
vang die en boven de '‘kritische
massa" brengt) gebeurt normaal
exclusief door middelen die extern
gezocht worden en als hoofd
bedoeling hebben de internationale
samenwerking van die ploegen te
bevorderen. Alhoewel... vastgesteld
wordt dat de VUB, nochtans beperkt
in haar m iddelen, soms een
belangrijke aanvullende ondersteu
ning verleent aan dergelijke ploegen
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(bv. in het domein van hoge
energieën en dat van de nucleaire
magnetische resonantie, onder
werpen die minder in de "markt"
liggen, maar waarbij onze VUBonderzoeksploegen sedert jaren een
zeer hoogstaand niveau hebben
bereikt). Het zijn ook juist die
ploegen die ondersteund worden door
vorsers met een vaste benoeming op
het NFWO. Op de VUB. die 26
vastbenoemde vorsere bij de Fondsen
telt, bevinden zich een twintigtal in
de Fakulteit Wetenschappen. Hiervan
zijn er vier bij collega Reignier: dit
bewijst zeker tenvolle zijn uitspraak
dat "briljante vorsers naar briljante
bazen trekken...". Hij weet ook dat
de selectie van die vorsers een
prerogatief van de rector is en dat
aldus ook een ondersteuning gebeurt
van uitmuntende ploegen. Dat de
concentratie van vastbenoemde vor
sers in zeer weinig sectoren (in de
Fakulteit Wetenschappen vindt men
de vastbenoemden aan de Fondsen
kwasi volledig terug in de theo
retische fysica, de elementaire deel
tjes fysica en de moleculaire
biologie) aan de VUB problemen
stelt zal stilaan duidelijk worden: een
vernieuwing van dit kader kan
slfchls gebeuren indien het naar de
VUB (of de privésector) overstapt...
en daarvoor moet er kader vrij zijn
(cfr. problematiek van de "inzapping").
Kortom, stellen dat de OZR zich
uitsluitend bezighoudt met het ver
snipperen van schaarse middelen
vind ik een oversimplificatie, gedaan
vanuit een elitair standpunt. Door dit
te beweren ziet men inderdaad alle
andere vormen van ondersteuning
over het hoofd. Een andere belich
ting kan deze bewering misschien
nog beter staven:
In 1991 werden de inkomsten van de
VUB kwa onderzoek als volgt
geventileerd (sommen in duizend
frank):
1)OZR-gelden
(inel. m andaten)
121,462
2)Fondsen,
incl. IWONL-beurzen
325,772
3>Geconcerteerde
Onderzoeksacties
41,930
4)Communautaire
middelen
449,075
5)Federale en int.
middelen
250,982
6)Diensbetoon aan
derden
141,036
7)ABOS,...
27,290
Totaal :
1,357,547
H ieruit b lijk t dat men het
onderzoeksbeleid van de VUB moei
lijk kan beoordelen (veroordelen?)
op basis van één samenstellend ele
ment ervan (het eerste) die ongeveer
9% van haar middelen een overgrote
meerderheid (meer dan driekwart) naar
ploegen gaat die zich als uitmuntend
hebben bewezen, en regelmatig aan
internationale screenings worden on
derworpen.
Ten persoonlijke titel nog volgende
bedenkingen:
i) Ik heb nooit de indruk gehad dat de
OZR bestond uit "mensen van klein
formaat" die "macht zoeken" ter com
pensatie van hun mediocriteit: de
leden van het Bureau van de Onder
zoeksraad. die -sans rancune- allen
betrokken zijn in nationale en
internationale onderzoeksprojecten
en bezwaarlijk aldus kunnen bestem
peld worden, zorgen er wel voor dat
de geformuleerde adviezen uitsluitend
stoelen op kwaliteitscriteria. Enkele
voorbeelden uit de beslissingen van
de RvB voor 1993:
De OZR is er eindelijk in geslaagd de
sacrosancte grenzen tussen de drie
studiegroepen bij het verdelen van de
eigen onderzoeksmiddelen te door
breken: mijn voorgangers hebben
dat ook gepoogd, maar zijn telkens
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De Heren Verbeken en Pauwels stellen De Moeial gelijk aan blaadjes zoals
Kwik en Blik. Wij houden ons imago boog /

HET 'FABRIEK' VUB EN HET ATP
Naar aanleiding van het artikel ”Zal
de VUB nog bestaan in 2001" van
professor Dr. Jean Reigner in de
"Moeial" van 15/12/1992, zijn wij
zo vrij U hierna onze bedenkingen
terzake over te maken.
1) De professoren zijn in alle be
leidsorganen vertegenwoordigd; het
meest in aantal en meestal is een pro
fessor voorzitter van het desbetref
fende orgaan. Daarenboven zijn de
professoren in alle organen verte
genwoordigd tot en met de sociale
overlegorganen zoals ONR, KVG en
SOR. Derhalve wordt het beleid door
de professoren beslist Het ATP doet
in elk geval niet aan beleid. Het ATP
voert het beleid uit.
2) In vergelijking tot een bedrijf zijn
studenten de klanten en de profes
soren de producenten. Het is hoogst
ongebruikelijk dat een producent in
een consumententijdschrift zoals de
"Moeial", zijn productie kritisch toe

licht.
3) Het ATP staat altijd in de be
langstelling als er iets misloopt. Het
ATP is het zwakste element en der
halve is ATP een gemakkelijk zwart
schaap.
4) Het ATP wordt jaarlijks beoor
deeld. Wij krijgen de indruk dat
professoren ook best jaarlijks zouden
beoordeeld worden. Tenzij weten
schappers vreemde werknemers zijn
waarbij de verhouding tussen hun in
spanning en hun productiviteit zich
blijkbaar moet onttrekken aan
eenduidige criteria.
.5 ) Het romantische beeld van de
wetenschapper lijkt nog steeds op
geld te doen: de wetenschapper als
gedreven onderzoeker, als "vorser",
verslaafd aan de waarheid, wars van
materiële genoegens en prestige. De
ontwikkeling van universiteit tot
bedrijf is al jaren gaande. Omdat een
gedeelte van het budget afhankelijk
is van de studentenaantallen, "con
curreren" universiteiten op de "on
derwijsmarkt", waarbij steeds meer

"producten” (opleidingen) worden
aangeboden. Op de onderzoeksmarkt
concuneren universiteiten om finan
ciering van het contractonderzoek.
Onderwijs en onderzoek zijn produ
centen geworden, en de universiteit
een onderneming. Het ligt derhalve
voor de hand dat als een organisatie
van karakter verandert, de mensen die
daar werken moeten meeveranderen.
Wie tegenwoordig een groot onder
zoek wil opstarten heeft meer
entrepreneurial spirit nodig dan bril
jante ideeën.
Mijnheer de voorzitter. Mijnheer de
rector, als professoren blijven verder
"reclame" (misschien niet altijd
slecht bedoeld) maken via ongebrui
kelijke m ediaproducten zoals
"Kwik". "Blik", het blad van het
Vlaams blok... de "Moeial", vragen
wij ons af of de VUB het jaar 2000 zal
halen.

gestruikeld op een njet ten gevolge
van
lo u te r
c o rp o ra tis tis c h e
houdingen in de Fakulteiten en de
RvB. Het zou nochtans evident
m o e te n
z ijn
dat
m en
onderzoeksmiddelen niet verdeelt
met a priori vastgelegde verdeel
sleutels... Er zijn voorstellen
geformuleerd ter ondersteuning van
uitmuntende ploegen (jazelfs met
eigen middelen). Een eerste poging
wordt gedaan om het onderzoek aan
de VUB op alle niveau's door te
lichten en er wordt actief werk
gemaakt van de problemen die
opreizen rond het statuut van het
AAP, meer in het bijzonder de
verbetering van de omgeving waarin
onderzoek kan uitgevoerd worden
(tijdsbesteding aan onderzoek, OZRmandaten, internationale uitwisse
lingen, telecommunicatiemiddelen,
(al dan niet materiële) hulp bij het
publiceren, post-doctoraal onder
zoek, opvangen van tijdelijke overbruggingsproblemen...)

ii) dat de RvB voor historische (mei
1968) en andere (o.a samenstelling
en hieruit vortvloeiende tegenstrij
dige belangen) redenen inefficiënt
functioneert kan ik enkel onder
schrijven. Ik wil er echter aan
toevoegen dat zich een veel gevaarlijker fenomeen aan het ontwikkelen
is: in het verleden gebeurde het wel
eens dat beslissingen niet uitgevoerd
werden( zoals Paul Janssens pleegde
te zeggen: de RvB is een bridge-club
waar prachtige biedingen worden
gedaan, maar de kaart nooit wordt
gespeeld...), maar nu is het soms zo
dat er zelfs geen beslissingen meer
worden genomen. Er ontstaat ver
starring (men beslist niet te
beslissen, beslissingen zijn niet
bindend...), sommige dossiers raken
in het slop ( cf. investeringen). Jean
Reignier heeft zeker een politieke
opleiding die hem toelaat te be
grijpen waar men in dergelijke
situaties op toe stevent.
iii) Over de gebouwenproblcmatick

en de investeringen heb ik al
verschillende keren mijn ergernis
laten blijken. Indien men de rea
lisatie van de Campus Oefenplein
toevertrouwt aan een algebrist, de
Campus Jette aan een anatomopatholoog. de studentenhuizen aan
een electronicus en het arsenaal aan
een metallurgist, dan moet men niet
verwonderd zijn dat één en ander
scheefloopt. Dit met alle respect
voor de toewijding van die mensen
die het stuk voor stuk goed menen en
een totale inzet over hebben voor de
VUB. Is hel zo moeilijk om die
problemen aan professionelen toe te
vertrouwen of is het zo dat "wat de
VUB doet, ze beter doet"?
iv) over de zgn. "inzappingen" kan
ik enkel de analyse van Jean Reigner
onderschrijven.
v) gedurende de laatste jaren miste ik
enorm de gesprekken die ik vroeger
op een meer regelmatige manier met
Jean Reignier had. Ik dank hem dus

Zeer geachte Heer voorzitter.
Zeer geachte Heer rector.

Luc Pauwels
lid van de ONR
Eric Verbeken
lid van de ONR

(vervolg op p. 2)
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Een luchtkaven kan eventueel wél.

GEEN AUTOSTRADE
RO ND DE KAMPUS !
S0km/u.
Onder de vleugeltjes van het Brussels
StudentenGenootschap werd voor de
De sam enstelling van het
kerstvakantie de werkgroep "ver
keersveiligheid" opgericht. Deze
verkeer
werkgroep wil de verschillende
Elke dag werd gedurende 25 minuten
knelpunten rond de kampus aan
(tussen 17u25 en 17u50) het aantal
pakken. Zowel ter hoogte van de
wagens, voetgangers, fietsers,...
Triomflaan als de kruispunten van de
geteld. Een kleine 7% van de 'ge
Generaal Jacqueslaan met de Nieuwe- . bruikers' van de Triomflaan zijn
laan en de Kazemelaan zullen onder
voetgangers; dit zijn er een dikke 3
de loep genomen worden. Gedurende
per minuut. Daartegenover rijden er
de maand januari wordt een grondig
per rijrichting 1250 auto's per uur
dossier samengesteld met een hele
(90%) door de Triomflaan en probeer
hoop metingen. Tevens wordt een
petitie op touw gezet waarin onze dan nog maar eens over te steken.
eisen duidelijk en bondig gefor
muleerd worden. Deze petitie zal De oversleekbaarheid
eerstdaags onder jullie neus geduwd Tevens werd elke dag gedurende 25
worden, enkele duizenden hand minuten de oversteekbaarheid geme
tekeningen worden verwacht. Met ten. Volgens verkeersdeskundigen
moet er minstens een tijdsinterval
deze papierberg en een gefundeerd
dossier zullen we naar de verant van 7 seconden tussen 2 voertuigen
woordelijke overheden (gemeente en zijn alvorens men veilig kan
gewest) stappen. Lukt het ons niet oversteken. Op deze manier is het
de nodige verkeersveilige maat goed mogelijk dat je meer dan 5
minuten moet wachten vooraleer je
regelen af te dwingen dan zullen we
kunt oversteken, tenzij je natuurlijk
overgaan tot een hele reeks ludieke
akties. Nu al vragen we de studenten liever tussen de wagens doorglipt.
Slechts 18% van deze tijdsinterval
kringen om de 'ontgroeningsopdrachten' onder de vorm van der len werd binnen de 15 seconden
gemeten, maar voor 45% van de
gelijke akties op te stellen. Alle
gevallen moest je meer dan een
ideeën zijn steeds welkom.
Hier volgen de resultaten van de me minuut wachten.
Tijdens de tweede week van januari
tingen uitgevoerd aan de Triomflaan
zal de verkeerstoestand op de
de eerste week van 1993 (trouwens
Generaal Jacqueslaan gemeten wor
allen een gelukkig en grenzeloos
den. Welke resultaten zullen we daar
’93).
vaststellen? Voor de meesten zal het
wel duidelijk zijn dat deze toestand
De snelheid van het verkeer
niet lang meer duren kan.
Van honderd auto's in elke richting
werd de snelheid gemeten (tijds
G een autostrade rond de
interval nodig om 50 meter af te
kampus !
leggen). Niettegenstaande de grote
We rekenen dan ook op jullie steun
fout op de meting werden toch enkele
bij de eventuele akties, het tekenen
frapante vaststellingen gedaan.
van de petitie en wie zich geroepen
Meer dan de helft van de ge
voelt om mee te helpen kan steeds
observeerde voertuigen reed tussen
terecht op het BSG-lokaal (naast het
60 en 80 km/u. Tussen de 80 en de
KK).
120 km/u werden meer dan 20% van
We houden jullie nog wel op de
de wagens geteld. Er werden er zelfs
hoogte.
3 gemeten die sneller dan 120km/u
Verkeersveilige groetjes,
reden. Slechts 10% hielden zich aan
Joeri
de maximaal toegelaten snelheid van

Zoekertjes
Wij gaan 2 maanden naar Nepal (aprilmei) en verhuren dan ons GROOT,
MOOI kot aan wie nog zonder kot zit
(of eens 2 maanden weg wil bij mama
en papa). Het kot is eigenlijk een 2koten appartement waarvan wij al één
kamer verhuurt hebben. Blijft over
voor 7000fr een grote kamer + living
waar zeker 2 mensen in kunnen wonen
(keuken WC en douche zijn dus
gemeenschapelijk).
Geïnteresseerd: Kom eens langs op
Vrijwilligerslaan 45 onderste bel
(Ann en Paz) of op de Moeial (de
Vrijwilligerslaan is de straat waar het
metrostation Pétillon is).

(gewetensbe)
zwaarden
gezocht
Bij Studiekring Vrij Onderzoek ko
men er binnenkort 2 plaatsen voor
gewetensbezwaarden vrij.
Geert Acke (ge kent hem wel)
vertrekt eind april en Patrick Coenen
(die met zijn leeuwekrullen) eind
juni. Wie dus niet kon ontsnappen
aan de dienstplicht maar niet wil
afgeblaft worden door een sergeant
in het leger, komt eens langs voor
een gesprekje en kan vanaf 1 mei of
1 juli misschien aan de slag.
Denk eraan: in het leger word je
man, doe burgerdienst

Studenten
kamers
gezocht
De Vrije Universiteit Brussel zoekt
voor haar binnenkomende Erasmusstudenten zeer dringend een aantal
s tu d e n te k a m e rs voor het 2de
semester (1 februari 1993- 30 juni
1993). Iedereen die bereid is om een
student in huis te nemen mag zich
eveneens aanmelden.
Conacteer zo spoedig mogelijk
Mevr. G. Wijns,
Dienst Onderwijszaken-VUB
tel. : 02.641 J 6 . l l

Er is een auto
strade rond de
campus
Maar jullie kunnen er iets aan
doen. Het gewest Brussel heeft een
groen telefoonnummer waar jullie
naartoe kunnen bellen om pro
blemen i.v.m. de wegeninfrastruc
tuur te melden.
Indien jullie talrijk bellen naar nr.
078/11.69.75 moeten ze wel
reageren. Doen! Het kan je leven
redden.

O p in ie
Le Beaujolais Nouveau slaat opnieuw toe...

DE BWC RIDES AGAIN
Aangezien er ook minder begoede
studenten zijn die het zich niet
kunnen veroorloven een privé-kamer
te huren, heeft de VUB studentenhui
zen gebouwd. Deze studentenhuizen
bieden kamers aan voor een prijs die
bepaald wordt door allerlei sociale en
economische parameters. Het is
algemeen geweten dat het gehanteer
de aanslagbiljet van de belastingen
eigenlijk geen echt objectieve para
meter is, maar er is spijtig genoeg
geen alternatief. Er zijn dan ook
mensen die onterecht een kamer
toegewezen krijgen. Iedereen denkt
dan onmiddellijk aan kinderen van
zelfstandigen met nogal rare belastingbrieven. maar zo ver moeten we
het niet altijd zoeken. Het blijkt
namelijk, na een kort onderzoek, dat
er niet minder dan 4 (vier) kamers
bezet worden door personeelsleden
van de VUB (we rekenen vanzelf
sprekend de concierge niet mee). Het
gaat zowel om mensen van de Dienst
Huisvesting zelf, die hier tijdelijk
enkele maanden logeren wegens
"dringende sociale redenen", als om
assisterend academisch personeel
(AAP). Dit zou in extremis kunnen
leiden tot een situatie waarbij
personeelsleden het onmogenlijk
maken voor nieuwe studenten om aan
de VUB toe te studeren. Hierdoor zou
de democratisering van het onderwijs
zwaar in het gedrang komen.
Wij waren hierover erg verbaasd en
gingen bij de Bewonerscommissie
(BWC) te rade. Zij wisten van niets.
Dit behoort dus blijkbaar niet tot
hun funkties. Wat doet de BWC dan
wel?

BWC gezocht,
wegens gezond verstand
Dit academiejaar is er weer een ver
kiezingscampagne geweest om een
nieuwe BWC samen te stellen. Met
bovenstaande slogan zou het eens
gaan veranderen, zie!
De drankautomaten zijn tegenwoor
dig meestal gevuld en iedere dag
hangt er een TV-programma uit. De
geachte heren en dames van de BWC

organiseren tegenwoordig zelfs
korte permanenties om naar de
problemen van hun onderdanen te
luisteren, een half uurtje ocharme
want "de studenten komen toch niet
naar ons met hun problemen". Verder
is het mogelijk, voor wie daar
tenminste van op de hoogte is, om
de BWC videorecorder uit te lenen.
Eigenlijk was de oorspronkelijke
bedoeling van deze videorecorder dat
er regelmatig gratis filmavonden
zouden georganiseerd worden in de
TV-zaal. Maar dit bleek een belofte
te zijn van een vorige BWC en daar
heeft de huidige natuurlijk niets mee
te maken : "de studenten zijn hier
toch niet in geïnteresseerd" en "wij
hebben daar geen tijd voor". Het is
wel zo. en dat is nieuw, dat bepaalde
ronduit schandalige praktijken van
vroegere BWC's tot het verleden
behoren. De videorecorder wordt
tegenwoordig niet meer op een kot
"bewaard", maar bij de concierge. De
boekhouding wordt nu tenminste
bijgehouden en er is een welkomsfuif
georganiseerd. Verder hebben ze ook
een onderzoek i.v.m. de keukens
rondgestuurd (met een taalfout och
arme, waarschijnlijk zijn het alle
maal mensen van de Humane Weten
schappen). Maar dit weegt helemaal
niet op tegen het kwaad deze BWC
reeds aangericht heeft in de maand
december. Ze hebben nl. geprobeerd
om privé-aansluitingen voor tele
foon en kabel-TV te verkrijgen voor
de rijkere studenten. Dit druist
helemaal in tegen het doel van de
VUB studentenhuizen, nl. het ver
schaffen van woongelegenheid aan
de minder begoede studenten. Dit
druist ook in tegen de VUB als
universiteit voor iedereen.
Dit is de stand van zaken na één
maand regeren door de nieuwbakken
BWC. En ze zijn nog maar een maand
bezig. Wat kunnen we nog voor de
rest van het academiejaar verwach
ten? Laten we bidden!
Le Beaujolais Nouveau

ALL ROADS
LEAD TO ROME
AS DAYS GROW SHO RT AND LIFE SEEMS
LONG
TO IL THROUGH OUTRAGEOUS FORTUNES
N IG H T AN D D A Y F O R F O U D A T IO N S
STRONG
TO IL H ARD AND TO IL LONG
U N TIL A LIFETIME'S W O RK IS DONE
JU ST T O MAKE FOUNDATIONS STRONG
FORGET TH E GHO STS O F A SHATTERED
PA ST
MAKE FOUNDATIONS BU ILT T O LAST
FIG H T T O MAKE FOUNDATIONS STRONG
LEADING LIFE ON T H E R O A D Y OU'R E ON
CERTAIN IT L L LEAD T O ROME
KNOW ING W ELL IT U . LEA D T O ROME
A L IF E HAS G O N E . FO U N D A T IO N S
STRONG
BOTH FEET UPON FOUNDATIONS STRONG
O F A RO A D YOU THIN K Y O U 'R E TRA V EL
LING ON
A N D S E C U R E O N A S H IP W IT H O U T
ANCHOR OR MAST
Y O U R FO U N D A TIO N S SE E M IN FE ST E D
WITH RATS
W HEN WILD W INDS H O W L A G H O ST OF
TH E PAST
AS DAYS GREW LONG A N D L IFE SEEM ED
SHORT
TH E GROUND G AV E Y O U SOM E STRANGE
RETORT
T U X T H IN G S « EGAN T O FA LL APART
AND T H E CENTER W O U L D N T HOLD
AND C RAW LING THRO U G H TH E RUBBLE.
I TH O U G H T I HEARD Y O U MOAN ...
'1 SHOULD HAVE KNOW N ...
AO ROADS LEAD T O ROAM . "
A S D A Y S ARE L O N G A N D L IFE SEEM S
SHORT
T O IL THROUGH OUTRAGEOUS FORTUNES
N IG H T AN D DAY FO R F O U D A T IO N S
STRONG
T O IL HARD AND TO IL LONG
UNTIL A LIFETIME'S W ORK IS DONE
JU ST T O M AKE FOUNDATIONS STRONG
FO RGET THE GHOSTS O F A SHATTERED
PA ST
MAKE FOUNDATIONS BU ILT T O LAST
FGHT T O M AKE FOUNDATIONS STRONG
LEADING LIFE (» 1 TH E RD YOU'RE ON
CERTAIN IT L L LEAD T O ROM E
KNOW ING W ELL IT 'L L T O ROAM
A U HA ONE. FO U ONS STR NG
BO T UPN DATIONS SONG
O A R A D O U T H I Y OU 'R E TRAVE N
ND C U RE O A S I P W ______;
TOBY R. NUTTERBY

...En le Blanc de Blancs reageert!

Klein onderzoek, kleine fouten
Beste Beaujolais Nouveau,
U 'slaagt' er zomaar eventjes in om
de BWC van de Nieu welaan (en bij
gevolg haar kiezers), de Humane
Wetenschappen, Dienst Huisvesting
en een aantal leden van het Assis
terend Academisch Personeel met
foute stellingen en valse feiten te
lasteren en dit op amper een kwart
pagina. Proficiat!
Wat het "bezetten" van VUBstudentenkamers door personeels
leden en assistenten betreft, deel
ik u mee dat u de bal volledig
misslaat. De assistenten waar u het
over heeft "bezetten" met zijn
tweeen een studio. Wat u zou moe
ten w eten na "een kort onder
zoek" is dat deze mensen even
eens ingeschreven zijn in een bij
zondere licentie, en na op de
wachtlijst gestaan te hebben, langs
normale weg hun flat toegewezen
kregen. Uw "kort onderzoek" zou
u o ok het onderscheid moeten
bijgebracht hebben tussen gewone
studentenkamers en transitkamers.
D eze laatste hebben geen w el
b ep aald e functie. Zij kunnen
dienen als opslagplaats, huisvesting
voor buitenlandse studenten of,
mocht Dienst Huisvesting dit nodig
vinden, als konijnestallingen. Ook
m ensen (studenten, personeels
leden,... ) die door dringende so

ciale om standigheden genoopt
w orden andere huisvesting te
zoeken kunnen tijdelijk in deze
kam ers w orden ondergebracht.
Hierbij gelden niet dezelfde criteria
als bij de studentenkamer. Verder
is het noch aan mij, noch aan u om
dit welbepaald 'sociaal geval' uit de
doeken te doen. Het lijkt mij
zinvol een kritisch (geen bruut,
naakt o f irrelevant) artikel te
schrijven omtrent het toewijzingssysteem dat zeker niet sluitend is.
Laat individuele - verm eende gevallen omtrent onterechte toe
wijzing van kamers liever achter
wege.
De nieuw verkozen BWC ontsnapt
evenmin aan uw alziend oog. De
BWC-leden w orden afgeschilderd
als, ongeïnteresseerde individuen
die dit jaar nog weinig of niets
verwezenlijkt hebben (en plus zijn
het allemaal Humane Sukkelaartjes,
e u h ..., W etenschappers). O n
d ertussen heeft m en wel een
video vertoond, verlopen de per
manenties vlot en kan men zelfs
buiten de perm anenties BWCm ensen lastig vallen. Er zullen er
alUjd wel enkele bij zijn die menen
met hun verkiezing als BWC-lid
hun C.V. te sieren. Laten we het
erbij houden dat alle begin moeilijk
is en dat het aanvragen van TVkabel- en telefoonaansluitingen in

De Moeial

derdaad enkel tot de mogelijk
heden zou behoren van de meer
begoede studenten van de Nieuwelaan. Schrijf dan, zoals ik reeds
eerder opmerkte, een stukje over
hoe die "rijkere studenten" op de
Nieuwelaan geraken of over het
gebrek van alle BWC's -dit kan
m en ze wél verw ijten- aan
openheid in de boekhouding. Hou,
terwijl u uw nieuw ding schrijft, wel
voor ogen dat u studeert aan de
V R IJE Universiteit Brussel waaraan
het Vrij Onderzoek ten grondslag
Ju rg e n O .

Jobdienst
deelt mee:
De koerierdienst naar Londen is
afgeschaft bij gebrek aan grenzen,
allee, door het openstellen van de
grenzen binnen de E.G., de
koerierdienst naar Milaan blijft
voorlopig bestaan.
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Voor het eerst organiseert Amarant ism. de dienst Kuituur een lessen
reeks over hedendaagse kunst. Hierna een overzicht van het lessenplan.

NAAKTE HELDEN
Ha 1 februari

Beuys • Nauman

Kitty & Stud's: S. Stallone

19.11.93 Inleiding tot het Fhixuswerk (met videofragmenten).
Het fenomeen Beuys (biografie, ideologie, receptie).
26.01 93 Joseph Beuys. Installaties en tekeningen.
02.02 93 Bruce Nauman. Performances, sculpturen en video-installaties.
09.02.93 Betekenis en invloed van het werk van Beuys en Nauman.

A certain sacrifice: Madonna

Ha 8 februari
Ha 15 februari
Inleiding op Z-films
Aula Q • 20 u

Docent: Mans Martens

Beuys ■ Nauman
Voor velen is Joseph Beuys (1921-1986) de meest invloedrijke
kunstenaar van de tweede helft van de twintigste eeuw. Voor anderen is
hij nog steeds een grote charlatan. Beuys was en blijft in ieder geval een
fenomeen. Zijn oeuvre is even uitgebreid als het complex is. De kennis
erover is vaak fragmentair omdat men steeds één Beuys voor ogen
heeft: Beuys de performer, Beuys de beeldhouver, de Ziener, de
pedagoog, de ideoloog. Echter, de meest zinvo ie manier om Beuys'
; oeuvre te doorgronden is het als één geheel te benaderen; maar dat is
dan ook de meest ornnogelijke.
Beuys' kunst ontstaal in de gebroken relatie tussen de mens en de
realiteit. De complexiteit van die realiteit weerspiegelt zich in de
alomvattendheid van zijn werk en in de verruiming van het kunst- en
kunstenaarsconcept. Op die manier heeft hij kunst in het leven, en het
leven in de kunst gebracht. Deze ingrijpende vernieuwing heeft een
onuitwisbare invloed gehad op de hedendaagse kunst. Vandaar dat we
kunnen stellen dat Beuys inderdaad - ondanks zijn afwezigheid - één der
centrale figuren was op de Documenta. Of, zoals Jan Hoet het zelf zegt:
‘Ik draag hem in mijn rugzak.'
Net als Beuys stelt ook Bruce Nauman (Tort Wayne, Indiana 1941) het
onderzoek naar de plaats van de kunstenaar in de maatschappij centraal
in zijn werk. En net als bij Beuys is Naumans werk niet te vatten onder
één noemer. Nauman leunt zowel aan bij de Body Art, Minimal Art,
video- als performancekunst. Hij werkt zowel met zijn eigen lichaam als
met taai zowel met abstracte als met figuratieve beelden.ifl/aameming
j
en fysieke ervaring van ruimte zijn inherent aan het oeuvre zodat de
beschouwer (on)gewikJ participeert aan de totstandkoming van de
diverse niveau s van betekenis.
Beuys' en Naumans kunst is zowel congruent, complementair als
tegengesteld. Opvallende gelijkenissen vertonen hun opvattingen over
| het tekenen. Voor beiden is tekenen niet zozeer voorstudie voor de
j installaties, maar een authentieke beeldende vorm van denken waarin
j
diverse processen gegenereerd worden. Tegengesteld (maar tegelijk
ertijd complementair) is de culturele achtergrond waartegen het werk
zich profileert Voor Beuys is dat d u id # het (mythische) Oude Europa,
terwfl Nauman eerder vertrekt vanuit de Amerikaanse ééndimensionaliteit van Torm and Shape'.
De complexiteit en fundamentele probleemstelling van hun oeuvre en de
betekenis ervan voor de hedendaagse kunst verantwoordt de bespreking
van hun oeuvre in deze lessencychis.

De lezingen gaan tekens door in
de Gatery’ van de VUB boven het Kultuurkaffee
aanvang 20u
cursusgeld per reeks: lOOObf. - VUB studenten en -personeel DOObf.
inschrijvingen: 02 641 23 25
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A.Z. Art
Performance
Donderdag • 21 januari • 21 u • Kultuurkaffee ■ gratis

WIT OVER ZWART

LAMPE BOOTH QUARTET

Een uitzonderde collectie.
Aan de basis van 'Wit over Zwart' ligt de collectie Negrophilia.
Jarenlang werden duizenden afbeeldingen van zwarten verzameld. Deze
beelden werden de afgelopen twee eeuwen in Europa en de V.S.
gemaakt als propaganda-, reclame- en decoratiemateriaal.
Vooroordelen en clichés hebben zich in onze geesten genesteld, waar ze
i verborgen voortleven ook al zijn het kader en het klimaat van hun
oorsprong verdwenen.
'Zwart over Wit' wil de aandacht vestigen op de voornaamste kategorieën
van vervormende stereotiepen en wil aanzetten tot nadenken en ideeén
aanbrengen die leiden tot het veranderen van onze collectieve
beeldvorming.
4 tot 27 januari 1993 ■ Onder de Aula - iedere werkdag van 9 tot 16 u.

Dit internationaal gezelschap (Australië, Nieuw Zeeland, Nederland)
heeft een uitgebreide staat van dienst (Jarmo Hoogendijk, Ben Van
Dungen, Dionne Warwick, Tina Turner). In de huidige bezetting brengen
i\ stevige jazz met Bop invloeden.
Walter Lampe: piano
Mike Booth: trompet
Jacko Schoonderwoeid: bas
Victor de Boo: drum

Donderdag ■ 28 januari • 21 u • Kultuurkaffee • gratis
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De vapeurkes van Mlecnik

Lezersbrief

MASSAPLANT OF KASSA- En w eer eens:
het Kultuurkaffee
PLANT II
Lieve Erwin,

In reaktie op de Moeial van 5 januari
1993, omtrent het artikel 'Massaplan
of kassaplan?’ wil ik even het
volgende kwijt. Zoals de lezer wel
heeft kunnen merken heeft dit artikel
helemaal niets te maken met het
'massaplan' van de V.U.B., zoals dit
werd voorgesteld aan de investcringskommissie van de V.U.B. De
oorspronkelijke titel, 'De dood van
de V.U.B.', werd jammerlijk gewij
zigd door de redaktie van de Moeial,
die vond dat er in die editie al genoeg
doemdenkerij aan de orde kwam. Dat
men dan ook nog zo dom kan zijn om
een prentje van het massaplan bij het
artikel te plakken, kan alleen maar
betreurenswaardig worden gevonden.
Op deze manier draagt de Moeial
enkel bij tot een verdere verwarring
van wit, grijs en zwart. (Volgens de
redaktrice is blijkbaar alles wat met
geld heeft te maken verfoeilijk.)
Voor degenen die dan wel zijn geïn
teresseerd in wat dat 'massaplan' nu
precies inhoudt, wil ik graag verdere
uitleg verschaffen.
Het massaplan van de V.U.B, is een
plan dat. in schetsontwerp, de toe
komst van de campus Oefenplein
beoogt op de LANGE termijn (dus
ongeveer dezelfde termijn als een
eventuele verhuis naar Jette), om
aldus een serieus alternatief te bieden
voor een totaalverhuis van onze
dierbaarste campus naar de boerenbuiten. -Het plan is hiervoor een
direkte opponent, aangez.ien het een
uitbreiding van de campus Oefen
plein beoogt en een integratie ervan
in het omringend stedelijk weefsel.
Toen men zag, dat het grondig mis
liep met het ontw ikkelen van
bijkomende studentenkoten, werd er
aan de Dienst Architektuur gevraagd
om een suggestie te doen om op de
lange termijn de noodzakelijke uit
breidingen te kunnen voorzien en om
een verbetering van de knelpunten
op de campus te bewerkstelligen. Het
plan is opgesteld op een schaal
1/1000, dateert van 28 september
1992 en is vergezeld van een
fotoreportage van dertig foto's die
een duidelijk beeld geven van de
huidige problemen op de campus.
Om te starten: de toegangen en hun
signalisatie. Tijdens het spitsuur
komt er allerlei verkeer op de campus
rijden, dat niets heeft te maken met
de universiteit (sluikverkeer langs
heen de gebouwen F en G). De
aangelegde geasfalteerde infrastruc
tuur is onvriendelijk voor voetgan
gers en fietsers en de vele toegangen
bewerkstelligen zelfs de onveilig
heid van de zwakkere verkeersklasse.
Bovendien wordt er permanent gepar
keerd waar het niet mag (prachtige
foto's), terwijl andere ondergrondse
parkings, zoals bijvoorbeeld die van
de gebouwen Q, C en D vaak groten
deels niet worden gebruikt.
Bovendien zijn praktisch alle hoofd
toegangen tot de gebouwen slecht
geaccentueerd. (Een koperen luifeltje
aan de ingang van de gebouwen B en
C zal ook niet helpen). Je mag er
zelfs zeker van zijn dat de grootste
aantrekkingspool voor buitenstaan
ders, onze bibliotheek, vaak pas na
fikse wandelingen wordt gevonden
en als men ze dan al vindt, dan is de
deur natuurlijk dicht. Deze perma
nente sluiting van onze gegeerde
kennisbron is trouwens een blij
vende optie van het personeel om
tocht te vermijden! Ik ben er nooit
achter gekomen, welke deur wanneer
open is...
Stel je voor! Je komt als vreemdeling
voor de eerste keer op deze campus.
Je gaat op de esplanade staan om een
beter zicht te hebben. Je wil in

lichtingen of jezelf inschrijven en je
begeeft je dus naar dat rode blokje,
dat blijkbnar centraal gelegen is op
de campus. Tss! Idiote bank!... Of je
komt met de auto en je wil inschrij
ven tijdens het spitsseizoen. Par
keren aan gebouw B?... Of je komt
van het station. Wedden dat je eerst
gebouw M binnenstapt? (waar je
natuurlijk verloren loopt).. Of je
komt van de metro. Is het nog ver?...
Of van de traip. Leef ik nog?... Dit
. laatste kan trouwens vrij gemak
kelijk worden opgelost door de tram
halte aan de andere zijde van het
kruispunt te plaatsen, aangezien het
gevaar hier vooral ontstaat door het
linksafdraaiend verkeer, dat in snel
heid kan optrekken en bijgevolg
meestal niet zal afremmen aan het
zebrapad. Het massaplan tracht voor
al deze dingen oplossingen te
formuleren.
Het massaplan suggereert ook infrastmetuuruitbreidingen, zoals een ge
bouw E voor de ESP op de zone
tussen Q en C, boven de bestaande
parking, evenals bijkomende audi
toria voor de K, een uitbreiding van
het restaurant met terrassen en een
bijkomende hoofdtoegang op het
gelijkvloers; vergaderzalen, koffie
ruimtes, vestiaires en workshops als
uitbreiding van de Q (zelfs op we
reldcongressen vindt men de ingang
niet!), een kindercrèche op de campus
als serieus alternatief voor de kostspelige uitgaven aan verbouwingen
in het oude herenhuis (te weten dat
van de trap vallen een belangrijke
oorzaak is van verwondingen bij
kleine kinderen), een uitbreidingszone voor groeiende afdelingen, een
toegangshal voor gebouw L, een
kultuurcomplex met feest- en ten
toonstellingsruimten op het V.U.B.terrein tussen de Waverse steenweg
en de Triomflaan. goed gelegen stu
dentenkoten op de Arsenaalterreinen
van de V.U.B., met een passerelle
verbonden met de bijkomende stu
dentenkoten boven de Colruyt, waar
een prachtig zomerterras kau worden
voorzien, een royaal gebouw voor
het Vesalius College op V.U.B.teirein aan de Henri Schoofs'aan, die
wordt verbreed en voorzien van open
ruimte, winkelruimtes tot bijna aan
het m etrostation Pétillor., een
innovatiecentrum op het V.U.B.terrein aan de Louis Schmidtlaan,
waar bedrijven die ontspruiten aan de
universiteiten kunnen starten, een
royale toegang tot de campus, een
voetgangerspasserelle tot aan het
station van Etterbeelc. pleintjes voor
de hoofdtoegangen van de gebouwen,
een omsluiting van de campus met
groen, het attractief en vloeiend ma
ken van voetgangerstoegangen bin
nen de campus en een overdekte
ruimte die de belangrijkste funkties
van de V.U.B., het restaurant, de aula
en de bibliotheek, verbindt. Dit is
geen droom, maar het resultaat van
denkwerk, gebaseerd op reële be
hoeften!
Al deze aspecten zijn samengevat op
een tekening die maar een halve
vierkante meter groot is. Echter, om
dat te begrijpen moet je plannen
kunnen lezen en dat kan blijkbaar
niet worden verwacht van de Moeialredaktie en misschien zelfs niet eens
van het bestuur van deze universiteit.
Dat bestuur geeuwt droomloze slapen
uit verveling en ouderdom en zal er
zeker niet aan denken om te denken.
Erwin Mlecnik.

"Kun je het (sic) geloven dat er
mensen in het bestuur van de VUB
zitten die de gehele campus van
Etterbeek willen doen verhuizen naar
daar (Jette)." Dit citaat besloot in uw
vorige artikel een litanie over de
onzinnige aanleg en situering van de
campus Jette. Sorry dat wij zo dom
geweest zijn daaruit te concluderen evenals uit de discussie die we
gevoerd hebben toen ge uw artikel
zijt komen binnenleveren - dat er een
verband bestaat tussen het "grote"
massaplan met betrekking tot de
toekomst van de VUB en het "kleine"
massaplan over de verbeteringen en
uitbreidingen van de campus Etter
beek in zijn huidige vorm. Ik meende
begrepen te hebben - maar ik ben
inderdaad heel dom - dat het feit dat
men toch behoorlijke investeringen
in Etterbeek zou overwegen, wel de
gelijk verondersteld dat de campus
hier toch tenminste nog een be
hoorlijke tijd in stand moet worden
gehouden. Het zou ook wel eens
kunnen dat de reden voor sommigen
om niet over een serieus "massaplan
Etterbeek" te spreken, juist is dat zij
dat eigenlijk helemaal niet willen.
De duidelijkheid werd overigens niet
vergroot door het feit dat in uw
artikel, dat verder inderdaad alleen
over het "kleine" massaplan ging,
vergezeld werd door de door ons ge
publiceerde illustratie. Toch bedankt
voor de toelichting. Ik ben ervan overtuigd dat de verwarring nu alleen
nog groter is geworden. Maar iemand
die verstandiger is dan wij zal nu wel
hebben begrepen dat het over twee
problematieken gaat die gelinkd zijn
met elkaar. De titel (die overigens
ook duidelijk alleen op het "kleine”
massaplan betrekking had, nietwaar)
is veranderd om de eenvoudige reden
dat we al een titel die expliciet over
het toekomstige einde van de VUB
ging hadden, en we vonden die op die
plaats belangrijker dan boven uw
artikel, vanwege onze domheid. Waar
ge het vandaan haalt dat "de redac
trice” (welke?, ikke?) "alles wat met
geld te maken heeft verfoeit" weet ik
niet, maar een pint die ge mij in het
KK trakteert zal ik zeker niet afslaan.
Maar ik moet toegeven dat de geldhysterie die de meeste menselijke
geesten teistert, mij tamelijk onge
moeid laat. Weer een bewijs van mijn
domheid. Maar, nederig zoals wij
zijn, grijpen wij elke kans op ver
lichting met beide handen aan, en
, zullen dus in de toekomst met plezier
uw briljante schrijfsels blijven pu
bliceren. Het beste.
^ ^

(vtm , 23 november)

Aan de Gerant van het Kultuur
kaffee Ludo Reuter:
Graag wilden wij u erop attent maken
dat de muziek in uw magazijn (eerder
muzak) van zo'n hoogstaande kwali
teit is dat wij, bij u toch bekend als
goede consumenten, er aan twijfelen
onze aankopen voortaan nog te doen
in uw zaak.
Aanleiding van dit schrijven was ons
bezoek van dinsdagavond 11. toen we
om 22u30 reeds werden buitengekeken door twee niet-vriendelijke win
kelbedienden. De klanken die wij
aanhoorden stonden ons inziens
zelfs niet in de GB-Inno-BM (GIB)
top 100 van de afgelopen tien jaar.
Zelfs zij weten dat de muziek heel be
langrijk is om het shoppen aange
naam te laten verlopen. Ergerlijke
geluiden daarentegen remmen de ver
koop af.

Improviseren, zei u?

Lof der
Improtentie
Imoro
"Waarom gaan mensen in godsnaam
liever naar een ijshockey-match kij
ken dan naar een toneelstuk?”,
vroegen zich 2 Canadese akteurs (in
1975) af. De vraag werd dan ook
meteen het antwoord. Breng de twee
samen! Zet akteurs op een hockeypiste en maak er een spannende toneelmatch van. Zo ontstond de
impro-match.

de B.L.O.-top
Phreddie & Dr. Whallie &
Sarazonderh
P.S.: Winkeldetectives nodig? Con
tacteer de Jobdienst.
ploegen vormen en elkaar op een
piste ontmoeten. Naar analogie met
het ijshockeyspel spelen twee ploe
gen van zes (3 mannen en 3 vrouwen)
tegen of met elkaar. Zij improviseren
in varierende opgelegde tijden op
thema's die door de scheidsrechter
worden geloot. Het publiek bepaalt
welke ploeg wint via een stemming;
ook kan het publiek zijn onge
noegen uiten door het werpen van
een pantoffel (iedere toeschouwer
heeft recht op 1 pantoffel). Uiteraard
is er geen wedstrijd zonder scheids
rechter: hij kan spelers berispen,
bestraffen of zelfs uitsluiten.
Eigenlijk moet je het zien om het te
begrijpen... en vooral te geloven!
Voor verdere inlichtingen omtrent
data...... :
Z o ë D e S m e l.

Im provisatie m atch ?
Het improviserend theater in wedstrijdvorm is een spel waarbij akteurs

Student Aid '93
Na een jaar onderbreking is ook VUB
weer van de partij! Dat er besloten
werd in "93 opnieuw in de Student Aid
boot te stappen heeft alles te maken
met het kritische moment waarin de
organisatie terecht kwam. Gelukkig is
Student Aid de als-het-maar-groots-isen-veel-geld-opbrengt mentaliteit wat
ontgroeid. Vooreerst werd er gesleuteld
aan de opzet van de organisatie,
waarbij, met het oog dp toekomstige
samenwerking. Student Aid het
voordeel van de twijfel werd gegeven.

Rad van Fortuin
'Ik zou nog een klinker willen kopen,
Walter.'
'En de welke 7
'De O, Walter'
'Een goede keuze.'
Ondertussen, op een andere zender:
'Bij de brandaanslagen op twee
woningen in Mölln, vlak onder
Lübeck, kwamen een Sljarige Turkse
en haar tienjarige dochter om het
leven.’
'Voor 5000fr.'
'De R, Walter.'
'Daar zijn er zelfs twee van. bravo.'
Ondertussen: 'Een veertienjarig
nichtje uit Turkije dat op bezoek was,
kwam eveneens in de vlammen om.'
'Ik denk dat ik het weet.'
'Ge zijt zeker? We zoeken een
gebeurtenis.’
"k Ga het zeggen. Walter: de rellen in
Rostock!'
(Aurore en Walter klappen in de
handen, de kandidaat gooit juichend

Ook bleek een van uw personeelsle
den wat hardhorig te zijn, aangezien
we bij deze werknemer meerdere
malen onze bestelling moesten
herhalen. Zou deze persoon de
muziek die hij draait dan toch niet
horen? Ha, de gelukZAK. De andere
dagen van deze week waren de
geluiden die ons oor raakten wel te
verdragen, wat dan ook te merken
was aan ons kasticket.
Hetgeen ons zou plezieren hoeft niet
het horen van onze lievelingsplaatjes te zijn. maar wat aangenamere
niet-klantverdrijvende muziek zou
toch niet misstaan in uw warenhuis.
Met de meeste hoogachting,

de handen in de lucht).
Ondertussen: 'De politie in Mölln
maakte bekend gebeld te zijn door een
man die de aanslag opeiste, en zijn
boodschap afsloot met de woorden
'Heil Hitler!’.
De microgolfoven van 15000, Walter.
De video van 12000, dan het foto
apparaat van 5000 en nog de zes
flessen wijn van 3000 frank.'
Ondertussen: beelden van een lijkkist
waarin het verkoolde lichaam zit van
een veertienjarig meisje, wiens enige
misdaad erin bestond Turks te zijn.
Ontredderde, wanhopige gezichten
van oudere Turkse mannan, die nipt
uit het aanpalende huis zijn ontsnapt.
De verslaggever levert geen
commentaar meer.
Een schitterende keuze. Laat ons eerst
nog even naar de prijzen kijken en dan
beginnen we aan de tweede ronde.

lste Kan. Comm.
Depagelaan 25 B10
1050 Brussel
Zoë
Vooral ook omdat, in het zog van de
groeiende twijfels rond ontwikkelings
samenwerking, ook Student Aid een
andersklinkend geluid laat horen.
Tenslotte, omdat als konsekwentie van
'het nodige her-denkwerk over onze
relaties met 'Het Zuiden', ook het
koncept van Student Aid zal moeten
heibekeken worden.
Óok dit jaar geeft Student Aid de
gelegenheid om vanuit de studenten
een onafhankelijke stem te laten
horen. Een universiteit mag en kan
hierin niet onverschillig blijven. Als
a lg e m e e n
v o rm e n d e
en
kultuurgenererende instelling heeft ze
uiteindelijk ook impakt op het
politiek gebeuren.
Uit recent onderzoek blijkt dat niet
enkel 'professionals' maar ook
'doorsnee' Vlamingen vraagtekens
plaatsen bij de effektiviteit van
ontwikkelingshulp. Het blijft dus
nodig deze 'ontwikkelingshulp’, die
nog vaak doordrongen is van een
koloniale caritas-houding, met argus
ogen te bekijken. We mogen ons
evenmin laten verleiden tot het
kulpabilizeren van de mensen hier;
alsof hier iedereen boven zijn stand
zou leven of verantwoordelijk zou zijn
voor de miserie elders. Centraal staan
de NGO’s met elk hun eigen apparaat
en projekten, terwijl een technokratische a(nti)-politieke visie meer en
meer de bovenhand haalt. Toch bieden
projekten, animatie, bedelkampagnes
of het sturen van ontwikkelingshelpers
geen fundamentele oplossing. Het is
de plaatselijke bevolking zelf die
uiteindelijk het best oplossingen kan
aandragen voor de problemen waarmee
ze gekonfronteerd wordt.
servolg op p. 8

YD. HUMO, 3 December 1992
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Vorm is
inhoud ?

b elangrijker

dan

Commentaar van Anna, (een
viouwelijk redactielid ) op Koen van
Durpel's eis dat de Moeial om de 14
dagen op woensdag STIPT zou
verschijnen : "De Moeial zal om de
veertien dagen op woensdag ver
schijnen als Jama zijn maandstonden
stipt om de veertien dagen op
woensdag krijgt.”

Dessert
Ter gelegenheid van zijn tienjarig be
staan brengt De Moeial een nieuw
dessert uit de Coup Germain. Over de
smakelijkheid van dit dessert kunnen
wij niets garanderen; het ligt soms
zwaar op de maag. Vanuit esthetisch
standpunt is het echter perfect. En het
oog wil toch w at nietwaar?

H uichelachtig groen

Interview

Wat heet in België "gerecycleerd
papier" ?
Antwoord : papier waarvan de
samenstelling uit minstens 30%
gerecycleerd papier bestaat
Wat heet in België "chloorvrij
papier" ?
Antwoord : papier dat 10% minder
chloor bevat.
Pieter Print

Dat 'interview' van Karin en Geert
met Van Miert is beschreven in
Studentikoos als waren zij twee
Veertienjarigen die een opstelletje
over Europa 1992 hadden geschreven
en gewonnen daarmee ene wedstrijd.
Zij worden zelfs voorgesteld als
helem aal niet aan het woord
gekomen(wat ik mij, Karin kennende
, niet kan voorstellen)

G e h o o rd .„in
het
v a te n k o t
van BSG:
Een gat is een gat, zei den Bub, en hij
stak een va.
NVDR. Wat is een va 7

P.S. Het was niet de bedoeling mijn
z ijd e lin g se
opm erkingen
te
PUBLICEREN, jongens.

G eh oord ...
Kalverliefde ? Neen, zo'n rund ben ik
nu ook weer niet.
Solvay-zekers ?

GOEDKOOP
Waarom sponsoring?
Als u echt iets te vertellen hebt
publiceren wij GRATIS.

In Jette verschijnt een Gazette
Gerland Van Berlaer is tegenwoordig
stichter - hoofdredacteur - uitgever enige journalist (?) van de Gajette, de
nieuwe krant van de studenten in
Jette. Wij heten de boreling (we
bedoelen niet Gerland) van harte
welkom onder de VUB-zon. Wij dur
ven zelfs op enige vruchtbare samen
werking in de toekomst hopen. Maar
waarom moest als reden voor het
nieuwe druksel in vredesnaam weer
eens op De Moeial gekakt worden?
Alle nummers van De Moeial zijn in
Jette verdeeld geweest. En artikels?
Schrijven, hé jongens. Of 't nu voor
ons is of voor de Gajette, who cares?
Maar er waren voor de stichting van
de Gajette echt wel betere redenen te
bedenken.

Bij deze wens ik zonder pardon en zeer
heftig te reageren tegen de discriminatie
in bovenstaande tekst, de uitleg bij uw
rubriek "Het Parochieblad', die u in al
uw gladheid in de onschuldige lezrrs,
waaronder ik mijzelf reken, wilt
proppen. Het is ongehoord dat u enkel
over geesten spreekt. U behoort te
weten dat er zich op deze campus naast
geesten, ook denkers en zinnigen
bevinden, die bovendien allen vrij zijn.
Dc eis dan ook terstond dat er een
kommissie in het leven wordt geroepen
die deze ondemocratische slinksheid
uwentwege terstond evalueert
J. K leuteronderw ijs,
Inspecteur.

vJp 4 en 5 reDruan organiseert Histona-Füosoria haar eerste 24 Uren. Tijdens deze hartverwarmende aktiviteit zal de prijsuitreiking van de Steven
Vervoort Wedstrijd plaatsvinden. Iedereen die nog een foto van Steven heeft en daar enige artistieke expressie mee kan plegen, kan die op 2 en 3
februari in de bus gooien die we in de kafetaria zullen installeren. Vanzelfsprekend zullen we dan ook nog foto's van Steven uitdelen.

De moeial sprak met Leo Lampeen,
vader van Murielle, naar aanleiding
van haar nieuwe vaste rubriek waarin
ze al haar diepste verlangens aan u
toevertrouwt.
De M oeial: Mr. Lampeen, u bent
de vader van Murielle, wat vindt u
van de meest recente activiteiten van
uw dochter?
Leo Lampeen: Murielle is achttien
en ze studeert handelsingenieur aan
de Vrije Universiteit Brussel. Ik ver
onderstel dat ze ftu oud en verstandig

genoeg is om te weten wat ze moet
doen en laten. Ik kan het haar toch
moeilijk verbieden.
DM: Ja, maar hoe staat u tegenover
haax nieuwe rubriek?
LL: Tegen zo een creatieve bezig
heid heb ik helemaal niets maar wat
bezielt haar om zichzelf zo belache
lijk te willen maken?
DM: Als ik u goed begrijp bent u wel
enigzins teleurgesteld?
LL: Neem nu de eerste aflevering, die
vind ik welliswaar degelijk maar de
daaropvolgende zijn naar mijn be
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scheiden mening rampzalig onderjn a a ts.
DM: U denkt dat Murielle, door haar
nieuwe rubriek in De Moeial, voor
paal zal staan voor heel de V.U.B.?
LL : (barst in snikken uit terwijl hij
een oude foto tevoorschijn haalt).
Ze is altijd zo'n lieve kleine meid
geweest ik hoop alleen dat ze, wat ze
ook doet, haar best zal blijven doen,
en dit in eer en geweten.
DM: Mr. Lampeen, dankuwel voor
dit vertrouwelijke gesprek.
M urielle m et m am a en papa

De Moeial_____________

BSG-AGENDA
ETTERBEEK
D o n d erd ag 28 ja n u a ri
FA: cantus in BSG
LVSV: film 'Mon père le hero' in
aula Q
D insdag 2 fe b ru a ri
PK: Pantheon in BSG
W oensdag 3 fe b ru a ri
VRG/FA: schachtenkeizer en
keizerin verkiezingen
D o n derdag 4 e n
V rijdag 5 fe b ru a ri
HF: De 24 Uren van HistoriaFilosofia in BSG
M aandag 8 fe b ru a ri
Gerrom: Techno td in BSG
BM: film 'The untouchables in
aula Q
BT: film T h e Player' in aula Q
D insdag 9 fe b ru a ri
KB: film in aula Q
WL: film 'Stop or my mom will
shoot' in aula Q
W oensdag 10 fe b ru a ri
Pers: td in BSG
D o n d erd ag 11 fe b ru a ri
RK: Valentijns-td in BSG
HLB: film in aula Q
ZWK: film 'Jungle book' in
aula Q
W oensdag 16 fe b ru a ri
HF: Symposion over de liefde
JETTE
W oensdag 3 fe b ru a ri
GK: Post partum td in BOJ
D o n d erd ag 4 feb ru ari
GK: film in P.Brouwer
M aandag 8 fe b ru a ri
TK: 12-minutenloop in
't Groot Gevaar
D insdag 9 fe b ru a ri
GK: zaalvoetbal tegen H1LOK
W oensdag 10 fe b ru a ri
GK: zaalvoetbal-tornooi
D o n d erd ag 11 fe b ru a ri
GK: film in P. Brouwer
M aandag 21 ju n i
GK: verjaardag Gerlant van
B erlaer

Erasmus Student Network

S p el z o n d e r G re n z e n ...
W aar staat het Erasinus
Student Network voor?
Het Erasmus Student Netwerk (ESN)
is een initiatief van studenten uit
twaalf lidstaten van de Europese
Gemeenschap. Doel: komen tot een
adequate opvang en sociale integratie
van studenten die een deel van hun
studie aan een buitenlandse uni
versiteit o f hogeschool volgen.
Daarnaast streeft het ESN naar het tot
stand brengen van studentgerichte
informatievoorziening over uitwis
selingsprogramma's, met name het
Erasmus programma.
ESN helpt studenten die een studieperiode aan een buitenlandse uni
versiteit of hogeschool doorbrengen
hun tijd zo zinvol en aangenaam
mogelijk door te brengen. Ieder land,
iedere universiteit en hogeschool
kent eigen gebuiken en het kost veel
van je relatief korte studieperiode om
daarin thuis te raken. Niemand beter
dan een "gewone" plaatselijke stu
dent kan jc introduceren in de nieuwe
wereld en je de weg wijzen door de
plaatselijke bureaucratie. Het ESN
brengt je in contact met die student
en voorziet je van overige onont
beerlijke infomatie.

Waar is het ESN actief?
Het ESN heeft als basis de diverse
locale afdelingen in Europese univer
siteitssteden. Op verschillende plaat
sen in België bestaan dergelijke
afdelingen. Zij werken samen met de
Dienst Onderwijszaken en Erasmuspromotoren van de universiteiten.
Ook HOLT en HOKT instellingen

(hogescholen van het lange en het
korte type) kunnen direct bij ESN
betrokken worden. De verschillende
locale afdelingen vormen samen de
Europese vereniging ESN-International. opgericht met steun van het
Erasmusbureau van de Europese Ge
meenschap. Het internationaal Secre
tariaat van ESN^International is
gevestigd aan de Rijksuniversiteit
Utrecht.

Welke studenten heeft ESNBelgië iets te bieden?
Op de eerste plaats Erasmus-studenten die aan een Belgische instelling
een studieperiode doorbrengen. Aan
hen wordt begeleiding, opvang en
praktische informatie geboden.
Daarnaast stelt het ESN praktische
informatie ter beschikking aan stu
denten omtrent een studieverblijf aan
een instelling in een van de lidstaten
van de E.G.
Verder kunnen Vlaamse studenten in
contact komen met buitenlandse stu
denten aan hun instelling door zich
bij het ESN als begeleider van een
van deze studenten aan te melden.

ESN aan de VUB?
Statutair gezien is ESN een autonome
werkingscommissie van het BSG.
Kernactiviteit is op dit moment het
begeleiden van Erasmus-studenten.
Iedere buitenlandse student wordt bij
aankomst, op verzoek* in contact
gebracht met een student van de
VUB. Deze begeleidt de student gedu
rende de eerste cruciale dagen op en
rond de VUB en is behulpzaam bij het

vergaren van studie-informalie. Ver
der coördineert ESN sociaal/culturele
activiteiten ter bevordering van de
integratie van Erasmus-studenten.
Een probleem dat zich nu stelt is dat
de meeste actieve leden van ESN
laatste jaarsstudenten zijn of reeds
afgestudeerd zijn. Dit impliceert dat
we de laatstre maanden onze werking
hebben moeten terugschroeven.
Graag zouden we hierin verandering
willen brengen.
Een algemene tekortkoming op de
VUB inzake uitwisselingsprojekten
is dat de studenten van de VUB die
naar het buitenland willen vertrek
ken, vaak niet de nodige efficiënte
medewerking krijgen van hoger
hand. Een van de hoofdredenen
hiervan is dat promotoren van een
uitwisselingsprojekt gewoon hun
verantwoordelijkheid niet willen ne
men. Eens ze een projekt binnen
hebben denken ze vaak dat hun taak
volbracht is. De student wordt ge
woon aan zijn lot overgelaten om
zijn studieprogramma samen te stel
len, praktische regelingen inzake
accomodatie te treffen en een aca
demische erkenning van de gedane
studies in het buitenland te vrij
waren. Soms gebeurd het zelfs edat
studenten die naar het buitenland
willen op tegenkanting stuiten van
de professoren, daar deze nogal vrij
sceptisch staan tegenover Erasmus.
Zij zien Erasmus als een manier om
de moeilijkheidsgraad van hun vak
elders in Europa te ontvluchten. Voor
hen is het als het ware een plezier
reisje, wat totaal ridikuul is. Deze

Student Aid '93

8

Bart Van de Velde
Erasmus verantwoordelijke
BSG
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BSG-feestzaal: m ededeling

Tweewekelijks studenten
tijdschrift van de Vrije Uni
versiteit Brussel in sam en
werking met het Brussels
Studentengenootschap,
Studiekring Vrij Onderzoek
en Dienst Kuituur.

vervolg van p. 6
Het is aan ons om hier bij onze
politici oneerlijke handelsrelaties,
steun aan diktaturen, de schuldenlast,
aan te klagen, te bemoeilijken en zo
mogelijk te verhinderen. Bewust
making over de ware toedracht van de
situaties in 'Het Zuiden' is dan ook een
prioriteit bij het inrichten een
aktiviteit zoals Student Aid.
Als je wil meewerken kom dan lang
bij Studiekring Vrij Onderzoek naast
KK-tel. 641.23.28). Hier volgt alvast
de voorlopige kalender
Ma 8/2: Opening Student Aid
Brussel 1993
Di 9/2: Film The March on
Europe (Qd 20:00)
Wo 10/2: Z-Am. etentje met A r
gentijnse (Pablo Amster, live)
muziek en zang (gallerij Y' 19:00)
D o 11/2: D ia's van en met
uitleg d o o r W. V erm an d er
(Ecuador) (20:00 aula Kl)
Ma 15/2: Middagfilm De opstand
(12:00 Qd), L ezin g
re la tie
k o lonizatie & m ilie u p ro b le 
m atiek door Isabelle V ertriest
(20:00 aula Kl)
Di 16/2: 'Het grote debat' (20:00
G113) Jette:10 voor taal. Optreden
verzorgd door Z-Am. muzikanten
(20:00 aud. P. Brouwer)
W o 17/2: Jette:Debat 'G enees
kunde voor de derde wereld' met
P. Devos en Ines G rallant( 19:30
aud. P. Brouwer. TD + optredens
(21:30 BSG-zaal Jette)
D o 18/2: D e rd e -w ereld kw is
(19:30 Onder de Aula) Jette: filmavond
Staan nog op het programma: Latijnsamerikaanse dansinitiatie, boekpromotie & T-shirtverkoop, solidariteitsmaaltijden en een voortdurende
rnformaüekampagne

feiten tonen duidelijk aan dat het
beleid dat gevoerd wordt op de VUB
inzake uitwisselingsprojekten verre
van doeltreffend is.
Een eerste stap naar een oplossing
van dit probleem zou zijn een
sensibilisering door te voeren van
studenten naar academisch personeel
toe. Dit zou betekenen dat alle
studenten die gemotiveerd zijn om
naar het buitenland gaan zich in
groep zouden organiseren om zo als
het ware een blok te vormen naar
hoger hand toe. Als groep sta je nu
eenmaal sterker dan als individu, wat
betekent dat de noden van een groep
niet zomaar kunnen afgewimpeld
worden. Op deze manier hoopt ESN
aan één van haar huidige tekort
komingen een gevolg te geven,
m.a.w. eigen studenten bij te staan
om naar het buitenland te vertrekken.
Concreet betekent dit dat we een
vergadering zouden willen beleggen
op dinsdag 16 februari om 19 uur in
het vergaderzaaltje van de SoR (in
gebouw Y’ van de medische dienst)
om een mogelijke strategie te be
spreken. Uiteraard zijn mensen die
gemotiveerd zijn om zelf binnen
ESN actief te worden eveneens meer
dan welkom. Indien je niet aanwezig
kan zijn kan je altijd een bericht
nalaten op het BSG-lokaal (naast het
Kuituur Kaffee) ter attentie van ESN
of bij Mevr. G. Wijns, Dienst On
derwijszaken, Gebouw M lokaal 527.
Alvast tot dan.

Veranderde uurregeling:
- Tot 3 uur: inkom betalen!
- vanaf 3 uur tot 5 uur: keuze tussen inkom betalen of een strookje bonnetjes
kopen
- na 5 uur. gratis inkom

Pleinlaan 2, 1050 Brussel
tel. 02/641.23.28
fax 02/641.23.62

Coördinator

Inkomprijs:

Karin Vereist

- leden of BSG-kaarthouder: 50Bfr.
- praeses of vice en praeses en bestuursleden BSG: gratis
- anderen: 70Bfr.

Redactie
Sami Amira, Rudi Bettens,
Niek Feryn, Egwin Gonthier,
Jurgen Oste, Paz, Johan
Vansintejan, Karin Vereist

>

Maximum drankprijs: 30Bfr.

Medewerkers

Condoomautomaat: 40Bfr. voor een pakje van 3

Geert Acke, Patrick Coenen,
David Roofthoofd, Frans
Truyens, JackVan Handenhove

Illustraties

Opmerking:

Rudi Bettens, Wim Castermans,
Edwin Hacken, Geert Rondou
Elisabeth
van Son, archief

De priizen mogen enkel verhoogd worden indien de toestemming van
het BSG verkregen werd.

Verantwoordelijke uitgever
Geert Baetens
Pleinlaan 2, 1050 Brussel
De Redactie is niet verant
woordelijk voor artikels van
het BSG en VO.

Films in Aula Q:
- leden + BSG-kaarthouders: 40Bfr.
- anderen: 60Bfr.

Deadline Moeial: woensdag
10 februari

De Moeial

10de jaargang - nummer 4 - 2 5 januari 1993

