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Bestaat de VUB nog in 2001 ? A  University Oddity.

De VLIR moet ontbonden worden !
E d i t o r i a a l . *  Het is zover. De 
laatste lol nu toe onaangetaste 
steunpilaar van de democratisering 
van het onderwijs, die in de jaren '50 
en '60 in dit land op basis van een 
brede politieke consensus is tot 
stand gekomen, moet eraan geloven. 
Opdat de geld- en machthonger van 
korporatistische artsensyndicaten - 
en anderen die zeker zullen volgen - 
gestild zou kunnen worden. Opdat de 
politici niet de gevolgen van hun 
schandalig corrupt en onverantwoor
delijk beleid t.o.v. de sociale zeker
heid niet zouden moeten dragen. 
Opdat tenslotte die technocraten en 
conservatieven, die in de Europese 
ontwikkelingen een ideale kans zien 
om alle sociale, culturele en 
maatschappelijke levensdomeinen 
definitief ondergeschikt te maken 
aan het economisch belang, en 
eindelijk komaf te maken met al dat 
hinderlijk "sociaal-democratisch" 
geleuter. A l wat niet zuiver de 
inschakeling van de mens in de 
productie dient, is overbodige luxe. 
De medeplichtigheid van de VLIR in
dit laatste opzicht be/fint stilaan 
mts<iculigc vorm en aan  te nem en.
Deze mensonwaardige visie kan 
alleen maar in haar concrete  
gedaanten ontmaskerd en gestopt 
worden, en daarvoor is eenheid 
binnen de studentenbeweging een 
absolute noodzaak, wat ook de 
verdere politieke o f sociaal-culturele 
verschillen mogen zijn. Daarom is 
het van levensbelang dat op 
donderdag 25 februari een massa 
mensen aan de geplande aktie 
meedoen. En hel kan iets uithalen!

Uw redactie

H istoriek
De VLaamse Interuniversitaire Raad 
("VLIR” voor wie thuis is in het 
jargon) is het orgaan dat veronder
steld wordt te streven naar een betere 
samenwerking tussen de Vlaamse 
universiteiten. De VLIR bestaat uit 
een Raad die beslissingen kan nemen 
(en waarvan de rektoren de voor
naamste leden zijn) en verschillende 
werkgroepen met adviesgevende 
bevoegdheid. Sinds mei vorig jaar 
worden tot de werkgroepen "sociale 
sektoren”, "studiepunten” en "onder
wijs" ook studenten toegelaten. In 
tegenstelling tot onze franstalige 
lotgenoten in de CIUF hebben de 
studenten in Vlaanderen geen stem in 
de Raad zelf.
Het toelaten van studenten in de 
werkgroepen was een politiek ma- 
neuver om de studentenvertegen
woordiging in Vlaanderen te ver
delen. Tijdens en na het goedkeuren 
van het dekreet Coens (waarvan de 
katastrofale  gevolgen voor de 
universiteiten pas-nu duidelijk ge
worden zijn. denk maar aan de 
inZAPping en de nieuwe financie- 
ringsvoorwaarden die bijvoorbeeld de natuurkunde aan de VUB onfinan- cierbaar m aakt) was de studentenver
tegenwoordiging in de Vereniging 
van Vlaamse Studenten (VVS) op
nieuw goed uitgebouwd. Met het oog 
op de verdere uitwerking van het 
dekreet Coens en de Nieuwe Europese 
Politiek (NEP) was dit hoogst 
onaangenaam, vooral omdat de 
Vlaamse studenten ook op interna
tionaal vlak een voortrekkersrol 
gingen spelen. Daarom werden de 
Leuvense en Gentse studenten bena
derd met de belofte dat ze vertegen
woordigers in de VLIR-werkgroepen 
kregen op voorwaarde dal VVS buiten

de zaak gehouden werd. Deze studen
ten hebben dan de andere studenten
organisaties (waaronder het Brussels 
Studentengenootschap "Geen Taal, 
Geen Vrijheid" (BSG) van de VUB) 
benaderd om bij konsensus studenten 
naar de VLIR af te vaardigen. Nadien 
hebben de Leuvense studenten, de 
"konseivatieve fraktie" van Gent en 
enkele satelieten de Vlaamse Univer
siteitsstudenten (VLUS) opgericht, 
die -tevergeefs- heeft getracht om de 
studentenvertegenwoordiging in de 
VLIR en de Vlaamse Onderwijs Raad 
(VLOR, een adviesorgaan van het 
ministerie van onderwijs) volledig 
naar zich toe te trekken. Het doel. de 
studentenvertegenwoordiging verzwakken door verdeeldheid te 
zaaien, werd glansrijk bereikt. Deze 
fragmenteringspolitiek werd overi
gens in heel Europa op alle nivo's 
gevoerd.
P o l i t i e k
Het is duidelijk dat het hoger 
onderwijs de inzet is van een 
machtstrijd die wat de in2et betreft 
niet moet onder doen voor de 
Schoolstrijd. Het venijn zit hem echter in de geruisloosheid en de schijnbare evidentie waarmee beslis
singen genomen worden. De VLIR, 
die zo veel mogelijk macht naar zich 
toe tracht te trekken (volgens de 
laatste geruchten wil de VLIR zelfs 
het Nationaal (!) Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek anek- 
seren) speelt hierin een aktieve rol. 
De VLIR, die sinds het dekreet ook 
een officiële erkenning heeft 
gekregen, wordt verantwoordelijk 
gesteld om de uitwerking van het 
Dekreet Coens uit tc voeren. Zo heeft 
de Werkgroep Onderwijs.het dekreet 
over de vorm van de diploma's

geschreven, dat inmiddels door de 
Vlaamse Raad is goedgekeurd. Dit 
dekreet, dat in een ekstra stu- 
dentenuitgave van De Morgen als in 
het voordeel van de studenten wordt 
voorgesteld, heeft vergaande gevol
gen. In feite worden via een ach
terpoortje die maatregelen die in het 
dekreet Coens afgevoerd zijn ten 
gevolge van het studentenprotest, 
gedeeltelijk weer gerekupereerd. Het 
bevat maatregelen die de overgang 
naar een veralgemeend ingangs- 
eksamen, semestersysteem, enz... 
veel "smoother" kunnen maken. Wat 
niet ingehamerd kon worden zal wel 
ingelepeld worden? Hoewel dit 
voorstel van de VLIR nooit werd 
goedgekeurd door de Raad van Beheer 
van de VUB, liet de VUB weten -op 
enkele vertalingsproblemen na- vol
ledig achter het voorstel te s(aan!
De Belgische grondwet garandeert 
het recht op onderwijs. Dit wordt in 
de praktijk hoe langer hoe twijfel
achtiger. Zo is de ("Rijks")Univer- 
siteit Gént niet meer verplicht om 
elke student aan te nemen. Nu tracht 
de VLIR ook het eksamen voor de
E ksam enkom m issievan de V laam seGemeenschap naar zich toe te trekken. De VLIR, die aan het dekreet 
ter zake werkt, wil dat de rektoren 
studenten die het examen van de 
Gemeenschap willen afleggen kan 
weigeren. Ze zouden dan wel zo 
beleefd moeten zijn dit aan de 
minister te melden. In het verslag 
van de werkgroep onderwijs werd het 
protest van de studenten hiertegen 
niet eens vermeld. Natuurlijk kan dit 
"rechtgezet worden bij de goedkeu

ring  van het verslag", maar het is 
opvallend dat de studenten in de VLIR 
enkel op de aanwezigheidslijst lijken 
voor te komen en verder dood-

STOP PRESS: HANDEN AF VAN DE EKSAMENKOMMISSIE!
In een brief van 10 februari 93 deelt minister Luc Van den Bossche van onderwijs aan de VLIR mee dat niet kan 
ingegaan worden op de vraag van de VLIR dat de rektor studenten voor de eksamenkommissie kan weigeren. De 
redenering van de minister komt er op neer dat de rektoren zich niet te mengen hebben in de eksamens die door de 
Gemeenschap georganiseerd worden. Er is nog enige rechtvaardigheid in deze wereld!

KJ..
Komt er aktie voor het te laat is?Numerus Clausus: Nooit!!!!

gezwegen worden.
K onklusies
De VLIR is een ondemokratisch 
orgaan (want niet alle geledingen 
van de universiteiten worden er reëel 
in vertegenwoordigd) die een nefaste 
machtspolitiek voert. De VLIR is één 
van de meest eminente promotoren 
van de numerus clausus. De 
verhoging van de inschrijvings
gelden was, ondanks het protest van 
de VUB, één van de grote 
verwezenlijkingen van de VLIR. Het 
is overigens van belang dat de VLIR 
de universiteiten hiervoor het advies 
heeft gegeven om het dekreet dat dc 
inschrijvingsgelden moest beperken 
te omzeilen. Waar de VUB vroeger 
regelmatig een minderheidsstandpunt 
in dc VLIR innam, leidt een akkoord 
binnen de VLIR bijna automatisch 
tot een "ratifikatie" door de Raad van 
Beheer. Het innemen van minder
heidsstandpunten veronderstelt een 
politieke opvolging en een open 
debat binnen de instelling die nu 
totaal ontbreken. De aanwezigheid 
van de studenten in de VLIR is nietm e n  dan een eVnkvi» ■voor de om de studenten, onder het m om  van 
ons geraadpleegd te hebben, volko
men te negeren.
In het beste geval wordt de VLIR. 
ontbonden. De VUB zou. door uit de 
VLIR te stappen, hier een belang
rijke rol in kunnen spelen, omdat het 
de strategie van van de Leuvense 
Centre Of Excellence serieus zou 
doorkruisen. Indien dit niet lukt 
zouden alle studentenvertegenwoor
digers, indien ze niet medeplichtig 
willen zijn, (ook die uit Leuven en 
Gent) kollektief uit de werkgroepen 
moeten stappen.

Koen Lefever. 
afgevaardigde in de Werkgroep 

Onderwijs van'de VLIR.

W e h e b b e n  h e t  a r t ik e l  o v e r  de r e c e n te  p a la v e rs  ro n d  De M oeial 
u i tg e s te ld  t o t  h e t  v o lg e n d e  n u m m e r . De a r t ik e l s  o v e r  de  
p o lit ie k e  g e b e u r te n i s s e n  z ijn  b e la n g r ijk e r , m aa r w e  h o u d e n  u 
w él op  de  hoogte. W aak zaam h eid  b lijft geboden!___________________

Minister Luc Van den Bossche van 
Onderwijs (SP) geeft zijn verzet 
tegen de numerus clausus in de 
geneeskunde op. Volgens hem ma
ken de problemen in de sociale 
zekerheid uitzonderlijke ingrepen 
onontkoombaar.
De, zelfs al is het een beperkte, 
invoering van numerus clausus (in 
welke vorm dan ook) zou een 
fundamentele nederlaag betekenen 
voor iedereen die naar een demo
kratisch, vrij toegankelijk onderwijs 
streeft. Twee jaar geleden betoogden
15.000 studenten (volgens de rijks
wacht) door Brussel tegen (onder 
meer) de oriënteringsproef, wat een 
minder drastische maatregel is dan 
hetgene waarover nu gedacht wordt. 
De invoering van de numerus clausus 
in de geneeskunde is weer een stap in

het politiek aanvaardbaar maken van 
een afschaffing van de vrije toegang 
tot het gehele universitaire onder
wijs.
Ofwel is de redenering dat de 
problemen in de sociale zekerheid 
deze stap noodzakelijk maken inder
daad de achterliggende oorzaak van 
deze invoering, wat dan een 
ontkenning is van de eigen finaliteit 
van het onderwijs, ofwel is het een 
drogreden waarachter men zich laf- 
weg verschuilt. De belangrijkste 
voorstanders van deze numerus 
clausus zijn in dit geval het 
artsensyndikaat Beckers (dat een 
korporatistische organisatie is) met 
de aanverwante studentenvereni
gingen ("Wij zijn reeds binnen, laat 
ze nu maar beperken!") en de 
Katholieke Universiteit Leuven.

"Hoewel de KUL slechts één van de 
vele betrokkenen is. lijkt het weinig 
waarschijnlijk dat het advies van de 
grootste Vlaamse universiteit zomaar 
genegeerd zal worden." (DM, dinsdag 
16 februari.)
Voordat de definitieve beslissing 
genomen wordt, moeten de studen
tenorganisaties (VVS, BSG, GK) 
hiertegen krachtdadig aktie voeren. 
Waarop wacht de Raad van Beheer 
van de VUB om duidelijk standpunt 
in te nemen tegen deze maatregel, die 
de democratisering definitief op de 
helling zet, om voldongen feiten te 
voorkomen? Of gaat men weer 
wachten tot de wet is gestemd, en dan 
zeggen: dura lex, sed lex?!
De problematiek van de buitenlandse 
(lees: Nederlandse) studenten genees
kunde in Vlaanderen (waarover de

m inister schijnheiligerwijze op
merkt te balen van de anti-Neder- 
landse stemming die in bepaalde 
studentenm iddens opgang maakt) 
moet niet opgelost worden door een 
even anti-demokratische wetgeving 
uit te werken, maar door op Europees 
nivo een kompensatieregeling uit te 
werken, zoals in het Verdrag van 
M aastricht overigens voorzien 
wordt.

K i .  & K.V.

Van de VUB-studenten uit komt er dan toch aktie! Het BSG mobiliseert op 25 februari. Details: laatste bladzijde van Uw Lijfblad!
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De MoeialOpinie
Een uurtje Cult aan de VUB
Kultuuprotagonisten vermijden net 
als de reclamedeskundigen helemaal 
niet een voor de hand liggend beroep 
op de emoties en haar opgevulde 
leegtes. Kuituur aan deze universiteit 
streeft naar mijn gevoel naar een 
indruk die overeenkomt met het 
prozaïsche karakter van de moderne 
dorheid, de schijnbare paradox en een 
smakeloze peepshowachtige nuchter
heid. Kuituur aan de VUB; een op
zettelijk onbevooroordeelde bijvoe
ging van krampachtige Naturisten op 
het Weten en zijn wetmatigheden. 
Met al zijn halve waarheden en 
impotent bedrog voor diegen die 
twijfeh in het zog van de kennis, en 
die zoniet een psychisch verlengstuk 
zoekt dan wel om in een soort 
verglijden van de tijd de wereld te 
vatten als een eenvoudig syndroom 
van schijn en werkelijkheid. Kunst 
en kuituur kunnen dus oneindig veel 
definities dragen, murmelt moeder 
professor Lydia de Pauw tot ver
velens toe, daar waar het Woord zich 
identificeert aan het "bestaande" en 
het ’’mogelijke". Met het pedant 
intellectuele refrein van de prestatie 
en het elitism e als prevelende 
alomvattende mist. Ben denkwereld 
waar het gif van de creatie niet veel 
meer beoogt dan het vertegenwoor
digend ongeremde egotisme. Een 
plankenkoorts voor het stoffelijke 
overschot van beklijvnde en tedere 
dromen van achtenzestigers. Een 
wijfelend heen en weer schudden van 
schubben en accentverschuivingen 
in het brein voor diegene die hoe dan 
ook twijfelt aan het gezanik over 
criteria, expressie, experiment en 
context. Flurken die de morele 
medeplichtigheid van ombudsman
nen, politici, bankiers en/of hun 
universitaire waakhonden weten te
tooien  to t cVowneske fresco's, wie óe 
kuturcle k lu i t  van  d e  VUB wil
belazeren moet uitgelapen zijn.

heren, genoeg bestuderende sub
stantie ingeslikt hebben en gelieve 
zich bij voorkeur met nog slimmere 
slimmerds te omringen, met de kut- 
met lullen-ethiek van wat kunst van 
de Vrije Gedachte is gaan heten, in 
Galery’, een bevestigende tegenof
fensief met belastingvrije kunst voor 
je lauwste ogen en gedachten.'En nu 
de verlengde wetenswaardige en 
schappelijke uitleg in het nieuwe 
boek van de productieve magiër 
Willem Elias: "Tekens aan de wand" 
(uitgeverij Hadewijch). Alsof iedere 
Wand de boeiendste zeggingskracht 
van Roland Barthes vetegenwoor- 
d ig t ln een stervende VUB lijkt dan 
het narcisme - in de vermomming 
van persoonlijke "groei" en "bewon
dering” - het toppunt van geestelijke 
progressiviteit Kuituur dan met haar 
tradities, visioenen in het hart van 
wat heden steeds meer ontoereikend 
blijkt: spel, Eros en leven of de 
verstilde nieuwsgierigheid voor die
gene die iets te (ver)tonen heeft. 
Voor diegene die neit alleen be
oordeelt, maar wenst te ooedelen. 
met de handen van een gewapend 
kind en de zuivezrheid van de 
scheppende kracht. Best wordt het 
dus in een zekere ’vrij-zinnige' 
context verwoord in het licht van het 
humanistisch verband en in de 
triomfbogen van de al dan niet 
theatrale presentatie. Tenslotte alle
maal dingen die net zoals de cur
sussen uiteindelijk buiten het ge
heugen dobberen. Met als ultieme 
culturele black out het zinnebeeld 
voor het vallen van iedeie gram
matica uit de geest: de gescheurde 
mooiste bladzijden, uit alle lippen en 
uit elke vagina. Met hen die ontmand 
ontwaken met gevoelens vol in
nerlijke beweging naar ziel en hart 
onm dat ze substantie geven aan 
ongehoorzam e woorden en beelden. 
De lichtende lijn van het christelijke

geheugen tegemoet, door alle duis
ternis heen, wanneer ook de angst 
vlamt in de ellebogen van het 
nachtelijke kultuurkaffee. Waar spa- 
getti en pint de plaats gunden voor de 
innerlijke en onbewuste bevestiging 
van dat andere sluimerende ritueel 
van hostie en wijn. Het leren luis
teren en kijken naar ijsbrekers die 
pretenderen de toeschouwer te bevrij
den van duistere verlangens, bijkom
stigheid, en knagende alledaagse 
onmacht. Cultuur als een sacraal 
schrijfwerk, vibrator of als loen
sende verguizer van de schismatiek: 
het delirium. Waar meervoudige 
wezens plots bereikbaar schijnen, 
bij de opkomst van het vale licht op 
wanordelijke voorhoofden van per
sonages die op een onwrikbare ma
nier de wereld in haar tasten beklem
tonen. Zoals andermans bloed, mas
ker en denkwereld betaamt, vluchtend 
in iedere reflectie, in iedere drift en 
dans van het verdriet. Met als enige 
offer ons te verstrooien van de 
sterfelijkheid. Soms ook woorden- 
loos. zoals de vergiftigde natte dich
ter die spoorloos licht schenkt aan 
deze zwarte druppel: de Nacht, 
wakend met Egyptische vrouwen die 
zich ontluiken met stuntelige po
gingen om enige klaarte te ontwaren, 
(n afwachting van het stille einde, 
het laatste woord, met wezens die op 
papier, toneel of in beeld nauwelijks 
nog menselijke figuren zijn omdat ze 
zich vermommen in min of meer 
redelijke individuen en zich laten 
invoegen in de grote tekst der 
witregels, op handen en voeten, het 
liggend. Licht tegemoet. In naam van 
het grote altaar en haar mystieke 
hoorngeschal van het laatste oor
deel. Cultura vincere tenebras.

P. Pitteman

Bestaat de VUB nog in 2001 ? Afl. 283.

Bibliotheekperikelen
De VUB beschikt, zoals elke 
universiteit die zichzelf respecteert, 
over een (vrij behoorlijke) biblio
theek. Op haar onhebbelijke ge
woonte om tijdens de examens vroe
ger i.p.v. later te sluiten na, hebben 
de meeste VUB-studenten over de 
bib. als infrastructuur relatief weinig 
te klagen (wat zeker niet geldt voor 
de praktijken van sommige van hun 
medestudenten, maar daarover heb-

VRUE UNWERSfTEn BRUSSEL

ben we het een andere keer). Voor de 
proffen is dat op dit moment minder 
het geval. Stel u de verbazing van het 
lezende deel van deze academische 
soort voor toen zij de hierbij 
afgedrukte brief in de binnenpostbus 
kregen. Voor de normale mensen 
onder u: deze brief betekent gewoon 
dat er. tot nader bericht, in 1993 
geen enkel boek op bibliotheek
kredieten besteld kan worden! En dit

Brussel. 7 jan u ari 1993

UNA/€RSTSrTS8«UOTMEEK 
B ' OSG BRUSSfl

T«é»a StQSI VUBCO ETTT

Geachte Professor,

B e t r e f t :  A a n k o o p  v a n  b o e k e n

Tot mijn spijt, moet ik U mededelen d a t e r  momenteel g e e n  nieuwe bestellingen kunnen 
uitgevoerd worden, a ls gevolg van de problem atiek in  verband m et de begroting 1993.
De bestellingen die in  1992 werden ingediend, zqn allem aal uitgevoerd en zullen 
bijgevolg norm aal behandeld worden.
Van aodra de fmanciele situatie  opgeklaard is, za) ik U hiervan op de hoogte brengen. 
D at belet n iet U mijn oprechte wensen voor het Nieuwe J a a r  aan  te  bieden.

Met vriendelijke groet.

Dossier Niet Confessionele Zedenleer

Het Neuriënd Chisma Zedent weer

lie. J- Da Kimpe 
B ibliothccaru

om "begrotingstechnische proble
men", t.t.z. het geld is op. Een korte 
enquete leert dat de lopende weten
schappelijke tijdschriften wel nog 
zullen worden opgevolgd.
Nu kan men het de bibliotheek- 
mensen natuurlijk niet kwalijk 
nemen dat hun budget blijkbaar te 
klein is geworden. De boeken -en 
vooral tijdschriftenprijzen zijn de 
laatste jaren inderdaad de pan 
uitgerezen. Daarvoor paste de VUB- 
overheid in het verleden evenwel bij. 
Dat dit nu niet meer blijkt te 
gebeuren heeft zo zijn interne 
redenen... Het afspringen van sa
menwerking met de ULB op het vlak 
van bibliotheekautomatisering b.v., 
waarvoor de verantwoordelijkheid bij 
het bibliotheekbeleid hier wordt 
gelegd. Ondertussen is de VUB wel de 
waarschijnlijk enige universiteit op 
het Westelijk halfrond waar je als 
prof of vorser geen boeken meer kunt 
bestellen. Hoe dit alles precies in 
elkaar zit en hoe het gaat aflopen 
doen wij u een volgende keer uit de 
doeken. Wordt in elk geval ver
volgd...

Monsieur Bovary
* de meest ruime vorm van beraad
slaging van de lidorganisaties 
binnen de stnikturen van de U W . Per 
lidorganisatie en per onderwerp 
kunnen 5 afgevaardigden deelnemen 
aan de discussies. De onderwerpen 
voor oktober zijn de cursus moraal 
(NCZ), de jongerenproblematiek, de 
morele dienstverlening, de scheiding 
kerk en sUat en de vraag: haalt de 
vrijzinngheid het jaar 2000? ___

Het is weer zover. De georganiseerde 
vrijzinnigeheid zit weer gezamenlijk 
op de paarden en galloperen of 
struikelen over een van de vele 
blokken (brokken): de cursus Niet 
Confessionele Zedenleer. Volgens 
onze beperkt^ informatie heeft de 
Raad van Beheer van 26 januari 
(RvB), naar aanleiding van een brief 
van onderwijsminister Van Den Bos
sche beslist om een nieuwe vzw op te 
richten die de inrichting van de 
inspectie van deze cursus in vrijzin
nige middens zou behartigen.
De achtergrond
Sinds jaar en dag heeft de Unie van 
Vrijzinnige Verenigingen de intentie 
om. van zodra de niet confessionele 
levensbeschouwing erkend wordt, de 
cursus niet confessionele zedenleer in 
te richten. In dit kader werd in de 
schoo t van de U W  een 
voorbereidende dicussie op gang 
gebracht. De kwestie ging vorig jaar 
aan het rollen toen de sectie 
Moraal wetenschap van de RUGent 
een open brief schreef naar zowat alle 
betrokkenen. De schoot, zo oordeel
de de sectie, bestond uit een' te 
besloten werkgroepje dat haar werk
stuk door de RvB van de U W  
goedgekeurd zag. Het besloten karak
ter van de besluitvorming achtten zij 
onaanvaardbaar en werd als ondemo
cratisch afgedaan. Immers, noch de 
sectie, noch de andere belangheb
bende geledingen (de sectie moraal van de VUB, de Argo, de normaalscholen) werden gecontac
teerd. In de coulissen kon men horen 
dat de vrees bestond dat de RUGent 
omwille van haar neutraal karakter 
als Rijksuniversiteit (jaja, Gemeen- 
schapsuniversiteit) als opleidings
instituut van leraren moraal nog wel 
in aanmerking kon komen. Deze 
vraag werd trouwens in een van de 
UW-dokumenten gesteld. Vanuit dat 
oogpunt is het opmerkelijk dat de 
sectie moraal van de VUB in deze 
kwestie geen standpunt heeft in
genomen. Na twee hoorzittingen (één 
in Gent voor alle geïnteresseerde 
betrokkenen en één in Brussel voor 
de lidorganisaties van de U W ) en een 
voorzitters beraad in de schoot van de 
U W , werd op vraag van het Fonds 
Tony Bergman besloten een enquete 
te organiseren om aldus aan de 
noodzaak van een brede beraad
slaging van de betrokkenen te 
voldoen. Tevens besloot de U W  om 
tijdens haar Staten Generaal van 
oktober 1993 de nodige aandacht aan 
het onderwerp te besteden. De 
essentie van deze twee beslissingen 
was dat men de noodzaak van een 
brede consultatie erkende en 
bijgevolg af zou zien van verdere 
initiatieven vooraleer hieraan werd 
voldaan. Dit was duidelijk buiten de 
waard gerekend.
De huidige situatie.
De procedure ter grondwettelijke 
erkenning van de Niet Confessionele 
Levensgemeenschap zit weer in een 
gunstige vaargeul. Het lijkt erop dat 
na ettelijke pogingen de kogel in dit 
dossier eindelijk door de kerk zal 
geraken. Natuurlijk moet die eerst 
nog het altaar passeren. Dat 
impliceert dat ook in het dossier 
TJVV inrichtende macht van de cursus 
NCZ1 schot begint te komen. Op uit
nodiging van onderwijsminister Van 
Den Bossche heeft een delegatie van 
de U W  het dossier NCZ met hem

U W  als representatief voor de 
Vrijzinnige gemeenschap en beoor
deelt haar als bevoegd om een nieuwe 
vzw op te richten die tot taak heeft de 
leden van het Inspectie- en bege- 
leidings korps' voor te dragen. Hon
gerig als zij is hapt de UVVIS toe. de 
Raad van Beheer van 26 januari 
beslist het voorstel van de werkgroep 
NCZ om dergelijke vzw op te richten 
goed te keuren.
Hiermee komt de UVV dus terug op de 
vroegere beslissing om bij wijze van 
brede consultatie een enquete te 
organiseren vooraleer nog verdere 
initiatieven te nemen. Dit op zich is 
al een aanfluiting van de democratie. 
Bovendien werd de beslissing 
genomen bij aanwezigheid van twaalf 
van de dertig afgevaardigden. Dit 
terwijl in het voorstel tot statuten
wijziging een regeling is ingelast die 
inhoudt dat enkel bij aanwezigheid 
van meer dan de helft van de stemge
rechtigde leden geldig gestemd kan 
worden. Natuurlijk gaat het hier om 
een voorstel dat nog niet van kracht 
is. Het is echter wel gestemd door 
dezelfde instantie. Kwestie van 
principe... Vervolgens is het punt 
behandeld onder de noemer 'stand van 
zaken' en stond aldus niet op de 
agenda. Er werden dus ook geen 
dokumenten opgestuurd. Kwestie van 
iedereen grondig te informeren. Men 
kan zich bovendien de vraag stellen 
of hier wel sprake is van een stand 
van zaken, aangezien die noemerdoelt op z*k.cn die  lop*nde o /  hangende zijn. w
geval. Alle beslissingen  zijn  
gekoppeld aan de enquete die er voor
alsnog niet is.
Waarom?
Hoe komt de UVV ertoe om in dit dos
sier met brede armslag opnieuw 
heftige opschudding te veroorzaken? 
Is de conservatieve fraktie (de groep 
rond het Humanisitsch Verbond en de 
Oudervereniging voor de Moraal) 
zeker van haar stuk? Z ij kon er 
alleszins zeker van zijn dat 
organisaties als het Fonds Tony 
Bergman, de Humanitische longeren, 
de Oud Studenten Bond en Studiekring 
Vrij Onderzoek protest zouden aan 
tekenen bij deze gang van zaken. Wat 
dus ook gebeurd is. Daardoor de 
bestaat de kans dat er op de 
beslissing terug zal moeten gekomen 
worden. In dat geval handelt men in 
domheid of speelt men een pokerspel 
in de hoop in de gauwte de slag thuis 
te halen. Een interessant gegeven is 
alleszins dat er een akkoord schijnt te 
bestaan tussen de UVV en de 
respectieve secties moraal van de 
VUB en RUG over de inrichting van 
de cursus door de UVV. Als dat 
akkoord er is komt de regeling er 
waarschijnlijk sowieso en is een 
enquete voor deze geledingen bij
gevolg niet meer noodzakelijk en 
mogelijk zelfs schadelijk. Immers als 
de resultaten ervan negatief uitdraaien 
-iets wat zeker niet kan uitgesloten 
worden- moet men overgaan tot een 
rondje Belgische politiek om de 
potten alsnog op de gewenste manier 
te lijmen. Men kan zich de vraag 
stellen of de georganiseerde vrijzin
nigheid. gegeven het getoonde ge
stuntel, daartoe op een geloof
waardige manier in staat is. Maar ja, 
de Belgische politiek is sowieso niet 
meer geloofwaardig.

Jack Van Handenhove.
Voorzitter Vrij Onderzoek.besproken. De minister erkent de
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In Memoriam Daniëlle Girardin
Magie als wetenschap, wetenschap als magie

Ik leerde Danielle Girardin kennen 
toen ik in 1989 de eerste kandidatuur 
wijsbegeerte aanving. Zij gaf toen de 
oefeningen bij het vak vertaling van 
wijsgerige teksten uit het Engels, het 
jaar nadien de oefeningen bij de 
wijsgerige antropologie. De oefe
ningen, zoals zij die zag, stonden 
volledig los van de colleges van de 
docent. In de antropologie behandel
de ze historisch enkele belangrijke 
denkers en zette de studenten aan om 
zelf verschillen en overeenkomster! 
te ontdekken, om zo een zicht te 
krijgen op de evolutie van de 
antropologie in de vorige en deze 
eeuw. In de Engelse teksten 
behandelde ze de problemen van de 
antropologie op meer fundamentele 
kentheoretische manier. Ze stimu
leerde de studenten om na te denken 
over de fundering van de antro
pologie en de gehele wijsbegeerte, 
zonder hen de oplossing te geven. 
Wel gaf ze verschillende richtingen 
aan waarin gezocht kon worden. 
Zijzelf zocht het antwoord voor de 
vragen die ze opwierp in het

kognitief relativisme, waarvoor ze 
over het latere werk van Ludwig 
Wittgenstein in 1991 met de groot
ste onderscheiding doktoreerde. 
Danielle was iemand die weinig op de 
universiteit was. Ze bracht veel tijd 
door met antropologisch onderzoek 
over onder meer de Navajo en de 
Akka. Ze stond volledig open voor 
de wereld van andere kuituren, die ze 
bestudeerde door er zich in te 
integreren. Ze ging hierin zo ver de 
"opleiding" tot sjamaan te volgen. 
Ze vertelde hierover in alle eerlijkeid 
en openheid, wars van iedere groot- 
sprekerij. Toen ik haar deze zomer op 
het terras van het KK vroeg of ze 
bijvoorbeeld in de regendans, een 
typisch voorbeeld van een element 
uit het wereldbeeld van volkeren die 
men als "primitief" bestempelt, 
"geloofde", antwoordde ze positief. 
Op de vraag hoe ze dit, als 
wetenschapster, met "ons" wereld
beeld kombineerde, reageerde ze met 
een anekdote over een student die 
haar op het eksamen antropologie 
vertelde dat het helemaal geen

probleem was dat "De Werkelijkheid" 
niet bestond. Ze vergeleek zichzelf 
met een Middeleeuwse theoloog die, 
na jaren worstelen met zichzelf tot de 
konklusie was gekomen dat het 
mogelijk was dat God misschien niet 
bestond en dan iemand ontmoette die 
hem, naiefweg, vertelt dat het toch 
geen probleem is dat God niet 
bestaat. Z elf had ze er als 
wetenschapster veel moeite mee 
gehad om te ontdekken dat ze zich 
niet tot één wereldbeeld hoefde te 
beperken. Ze stond open voor alles, 
ook voor het niet-rationele zoals de 
tarotkaarten, en was in die zin een 
echte Vrijdenkster. Ze leidde radikaal 
haar eigen leven. Tot dat leven 
behoorde zowel een goede heks als 
een briljante wetenschapster zijn.
Op 7 februari werd ze te Antwerpen 
brutaal vermoord. Door haar blijk
baar zinloze dood verliest de VUB 
één vaar haar meest gedreven jonge 
vorsers. Hopelijk wordt het boek 
over het boeddhisme dat ze aan het 
voltooien was alsnog gepubliceerd.

Koen Lefever

Veel beloven en weinig geven...
V V S kongresseert

De Vereniging van Vlaamse Studenten-Studentenvakbeweging houdt op 
zaterdag 27 en zondag 28 februari haar jaarlijks kongres in de 
jeugdherberg van Diest. Iedere VUB-student heeft het recht om dit 
kongres bij te wonen en aldus rechtstreeks inspraak te hebben in dc 
nationale studentenvertegenwoordiging. De onderwerpen van de 
werkgroepen op het kongres zijn het Europees onderwijsmemorandum en 
de sociale netwerken. Zondag neemt de gemeenschapsminister van 
onderwijs zelf deel aan de debatten.
U kan zich inschrijven op het BSG-lokaaJ (Naast het KK).______________ j

Medeling MLB

Weg uit de ivoren toren(weekend)

Liftend van Antwerpen naar Brussel 
werd ik door een vriendelijke 
inwoner van Temat op zaterdag 13 
februari gedropt aan het metrostation 
Heysel. Zo kwam ik toevallig voor 
de deuren van het Salon van de 
Student te staan. Hoewel ik de kans 
zeer klein achtte dat ik in de paleizen 
3 en 8 waardevolle of moeilijk te 
bekomen informatie zou aantreffen, 
en hoew el ik  bovendien  als student 
t\\«v 100 B E F . betaal voor mijn
eigen salon, ging ik toch binnen. 
Omdat ik dat nuttig dacht, kocht ik 
me een boekje met een plan van het 
feest, en ging ergens op een stoeltje 
zitten teneinde te beslissen welke 
standjes ik wel eens wou doen. Het 
enige wat het plan mij echter leerde, 
was dat ik er niets mee kon 
aanvangen. Het Salon van de Student 
is namelijk niet meer dan een 
allegaartje van hoger onderwijs
instellingen van dewelke de PR- 
dienst bereid is te betalen voor een 
plek. Een willekeurige steekproef 
dus.
Ik slenter wat voorbij de standjes van 
Cosm olingua, Top Vakantie, de 
Universitad de Les Illes Balears, 
Europreventie in het arbeidsmilieu. 
Super Channel en de Budapest 
University of Economic Sciences. 
Daarbij krijg ik om de 3 standjes 
boze of verwarde blikken te verwer
ken wanneer ik met een vriendelijk 
knikje de mij toegestopte rommel 
van Stimorol of het Swiss Hos
pitality Institute uit Washington 
Connecticut afwijs. Al die tentoon
gespreide fake-merchandising maakt 
het salon voor een normaal persoon 
wel heel eenvoudig: als je  in je 
ooghoeken een simpel onopvallend 
standje opmerkt, dan is het opletten 
geblazen: je  hebt een instelling 
ontdekt die de inhoud boven de vorm 
verkiest.
A fslu iter
Op een half uur had ik alles dus 
gezien. Ik had er vooral genoeg van 
toen een hostess aan een stand van Knack mij met een ktppevel- 
/piepschuimsteinmetje "Kent u ons 
tijdschrift?" vroeg. Jcezes...
MAAR TOEN GEBEURDE HET! Toen 
ik nog een laatste maal in mijn 
boekje bladerde, kreeg ik het in de 
mot: om 15u.30 zou er in de 
'conferentiezaal' ter afsluiting van

het salon een debal (daar noemden ze 
dal een conferentie) doorgaan over de 
resultaten na het verspreiden van hel 
MEMORANDUM OVER HEI HOGER 
O N D E R W IJS  van de Europese 
Commissie. Baf! Sprekers: dhr. 
Lenarduzzi en dhr. Van Den Bossche. 
Lap! Lenarduzzi zelf...
Trouwe lezers van de Moeial weten 
natuurlijk waarover het gaat: dat rnnipznlii'e beleidsdocument over 
hoger omteiwijs dat ondertussen 
gelukkig op de Europese ministerraad 
van 27 november jl. is afgeschoten. 
Dhr. Lenarduzzi is hoofd van de 
Taskforce Hu man Resources dat het 
Memorandum schreef en ook achter 
bet Salon van de Student zit. Meer 
uitleg over het Memorandum vird je 
in Moeial nr. 12 van vorig jaar en in 
de speciale introduktiemoeial van dit 
jaar.
Toen ik als enige student in het 
publiek beide heren vragen stelde 
over het gebrek aan consultatie van 
de studenten, erkende hij dat en wist 
te vertellen dat hij enkel van de 
Belgische studenten  een reaklie 
ontvangen had. Die reaktie (die mede 
in gebouw Y' van uw geliefde 
universiteit haar oorsprong kent bij

De Moeial, Studiekring Vrij Onder
zoek en het BSG) is bovendien 
belangrijk geweest, want het was de 
eerste  reaktie die de Task Force 
toekreeg met de boodschap dat het 
memorandum enkel op ekono- 
metrische beginselen stoelde. Het 
hoger onderwijs als een recht tot 
zelfontplooiing van het individu, 
verstrekt door een onafhankelijke instelling, werd door het Memorandum definitief opzij geschoven. Met 
het afschieten van iit document 
hebben we een belangrijke veldslag 
gewonnen.
Een taak voor de oniniddellijke 
toekomst is nu het verenigen van de 
EG-studenten via de kanalen van de 
Vereniging van Vlaamse Studenten 
en de Fédération des Etudiants 
Francophones. Als we daarin slagen 
kunnen we voor de EG-studenten een 
gesprekspartner aanbieden. Enerzijds 
aan de Task Force bij de voorbe
reidingen van het nieuw te schrijven 
Memorandum, en anderzijds aan de 
man die vanaf 1 juli voor een half 
jaar voorzitter van de Europese 
onderwijsministerraad wordt, ge
meenschapsminister Luc Van Den 
Bossche.

Geert Acke

De ivoren toren, de univ., geeft ons 
veel informatie. Zo leer je als student 
burgerlijk ingenieur hoe goed de 
flexibiliteit is (die verhoogd immers 
de productiviteit!). Als student in de 
rechten leer je o.a. dat ieder gelijk is 
voor de wet. Voor een student 
Pol&Soc moet het duidelijk zijn, hoe 
democratisch dc parlementaire demo
cratie is (i.t.t. bijvoorbeeld een 
volksdemocratie in Cuba!) En zo kan 
ik doorgaan, maar jullie zullen zelf 
wel weten wat er in jullie cursussen 
staat.
M aar heb jij, burgerlijk ingenieur 
student, bv. al ergens gelezen dat 
diezelfde flexibiliteit o.a. in Japan
10.000 dode arbeiders per jaar 
veroorzaakt. Of heb je als student 
rechten al gehoord dat, terwijl 
racistische aanslagen op een Turks 
café alternatief bestraft wordt, een 
migrant voor het spuiten van tags 6 
maanden krijgt!? En jij, pol&soc 
student, heb jij al een cursus gehad 
waarin staat dat er in de 
volksdemocratie Cuba ten eerste alle 
studenten aktief betrokken worden 
bij de planning van het onderwijs 
(geen Coens-decreten aldaar) en ten 
tweede dat er in dat land 25.000 
studenten uit de Derde Wereld gratis 
studeren. Ook hier etc. etc.
Waarom wordt dit in de media en in 
onze cursussen verzwegen?! Volgens 
mij omdat deze feiten het beeld dat 
wii hebben van onze maatschappij tegenspreken! Dit beeld, dat ons

economisch systeem (het kapita
lisme) en onze democratie (waar de 
meesl partijen de belangen van het 
kapitaal verdedigen) zo verheerlijkt, 
staat ten dienste van de elite hier in 
België!
Nu frons je  misschien de wenk
brauwen en waarschijnlijk heb je 
gelijk, want je moet natuurlijk altijd 
kritisch blijven! Daarom stel ik voor 
dat je eens gaat praten met mensen 
die dagelijks met flexibiliteit, onze 
rechtsstaat en onze democratie in 
aanraking komen.
Bezoek eens een staalfabriek in 
Charleroi, spreek eens met arbeiders 
de delegees van Forges de Clabecq 
over hun bedrijfsbezetting in '92, 
maak eens een praatje met migranten 
over de rellen in Schaarbeek 2 jaar 
geleden en over de opkomst van 
extreem rechts en spreek eens mei 
dokters van 'Geneeskunde voor het 
volk' over hun strijd om geneeskunde 
tegen terugbetaaltarief te mogen 
bieden.
MLB organiseert een ontdekkings
reis door België: een 'Dit is 
Belgisch-weekend' (26,27 en 28 
februari). Als je interesse hebt kom 
dan naar ons standje op woensdag 
(elke week) in het cafétaria. En daar 
kan je  je dan altijd  komen 
inschrijven. Wil je meer info. dan 
kun je nog altijd schrijven naar Gen. 
Bernheimlaan 15, 1040 Bxl.
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De Moeial
Bestaansmanifest Muziek & ExperimentBeotiërs aller landen, verenigt U !
Introduktie
Een extra praeses, een vieze, een stel 
bestuursleden, kortom, minder inko
men voor de fuif-organisatoren. Een 
reden? Het hangt er nogal vanaf, het 
hangt er vanaf van waarmee je 
tevreden bent. Ben je kontent met 
24 uur op 24 kaarten, zuipen, spui
ten, v oe tballenen  weetikveel dan 
kunnen we je niet echt helpen. Wil 
je nu juist dergelijke dingen doen die 
anders nogal moeilijk liggen, dan 
zullen we je proberen te helpen. Met 
andere woorden: wij vragen naar 
initiatief. We gaan ons wel niet 
bezig houden met de reeds veelvuldig 
aanwezig folkloristische activitei
ten; voldoende andere kanalen 
mogelijk. Wij zoeken het meer in de 
culturele richting, meerbepaald in het 
creatieve aspect ervan. En als het 
moge lijk is, het creatieve aspect van 
het creatieve: het experim ent. 
Minderheidskunstvormen, bannelin
gen der demokratie, die dingen die 
liet oog der meerderheid ontsnappen, 
of niet aanvaard worden, die dingen 
gaan wij een extra-extra steun 
proberen te geven. Dit betekent 
natuurlijk niet dat de konventio- 
nelere dingen uit de boot vallen, we 
geven gewoonweg de anderen ook 
eens een kans.
Ietwat konkreter
Het is de bedoeling een soort van 
kader te scheppen waarbij mensen 
met projecten, ideeën etc., afkomen, 
en dezen met gebundelden krachten 
gerealiseerd zullen worden. Dit kan 
met behulp van gelden uit eventuele 
winstgevende activiteiten, geleuter 
via "De Moeial”, sponsering, nauwe 
samenwerking met dienst cultuur (een 
samenwerking die reeds bestaande is) 
en vooral n iet te vergeten, de voordelen als studentenkring. Er zal 
tevens gepoogd worden via voorge
noemde kanalen (en natuurlijk ook 
via eventuele anderen) locaties vrij te 
maken waar bepaalde projecten.

werkgroepen e.d. kunnen plaats
grijpen. Ook is het mogelijk 
bepaalde mensen met gemeenschap
pelijke ideeën samen te brengen 
zodat ze in groep muziekstukken, 
theaterstukken, multimediale evene
menten of wat dan ook kunnen 
doorvoeren. Met andere woorden, 
heb je  een idee. een voorstel, iets te 
tonen o f te bieden, laat het ons 
weten.
Nog konkreterJuist geboren, dus nog niet al te veel 
gaande. Toch volgende aankondi
gingen:
-Dinsdag 30 maart. Begeleiding van 
de film Metropolis van Fritz Lang 
door ietwat ontaarde muziekanten die 
nogal veel op de VUB rondhangen en 
in MAE middens te vinden zijn. Een 
initiatief van één van de ont- 
aardelingen. Meer specifieke info 
vindt u in de publikaties van dienst 
cultuur.
-Maandag 19 April. Concert van The 
Antiseen, Amerikaanse grint-braak- 
punk volgelingen van de meer dan 
legendarische G.G. Allen. Nu alleen 
op stap daar de meester der dekadentie 
reeds lange tijd in de cel vertoeft. 
Het wordt een staaltje van iets dat 
men met wat goede wil esthetisch 
masochisme zeu kunnen noemen. 
We zijn nog op zoek naar een 
g o ed ko o p  (zéé r  g oed ko o p )  
voo rp ro g ram m a . A ls  je
k a n d id a a t b en t, la a t h e t  
weten. Dit gebeuren zal in de BSG- 
undergroundkeet plaatsgrijpen. -Iet 
initiatief van dit ding ging uit van 
een stel langharige grintfanaten met 
een fietsenfabriek.
-Maandag 19 April. Fuif met ene 
D.J. Tim Trenson (die met al zijn 
onozele potskes) en dat zegt genoeg. 
Een organisator van Eddy Wally- optredens die zelf in de ruigste, 
zwaarste, waanzinnigste en meest 
psychedelische groep van de lage 
landen speelt. Verwacht u dus aan

alles, maar dan ook echt alles. Dit 
alles om de kostenberg van het 
voorgaande te dekken. Wij zoe
ken nog helpers, tappers e.d. 
-14 tot 17 april. Phytische spelen. 
Een door studenten georganiseerd 
festival in Tilburg. Primair doel: 
zich presenteren aan een groot 
publiek en bekritiseerd worden door 
een vakkundige jury. Er zullen ook 
vele Workshops zijn. Het centrale 
tema is "de 5 werelddelen en de 7 
zeeën" wat betrekking heeft op het 
steeds kleiner worden van de wereld. 
Er zijn 25 onderdelen die verdeeld 
zijn over 4 hoofdcategorieën. Beel
dende kunst. Theater, Muziek en 
letteren. Voor alle categorieën, met 
uitzondering van theater en animatie 
geldt het centrale thema als uitgangs
punt. Eisen : student. Inschrijvings
geld : 25 gulden. Meer informatie en 
inschrijvingsformulieren vind je bij 
ons of bij BSG. Indien er voldoende 
geïnteresseerden zijn bestaat de 
mogelijkheid om voor gemeenschap
pelijk vervoer te zorgen.
-tot slot onze coördinaten:
Bob Coecke 
(6G303B TENA)
Kroon laan 376 
1050 BXL 
(641 34 34)
Domenico Vaccaro 
(2e kan com.) 
campus 315
Sonja Smets
(le  Kan Filo.)Kroonlaan 376 
1050 BXL
Guy Viegas 
(2e lic. econ.) 
de langharige tapper 
in de Shamrock
Edith Gladines
(2e lic Germ.)
De Haemestr. 55 
1040 BXL

Finkielkraut
in de Munt
Maandag 1 maart om 20.30 uur geeft 
de Franse filosoof Alain Finkielkraut 
een voordracht in de Koninklijke 
Muntschouwburg.
Finkielkraut verwierf als cultuurfilo
soof Europese bekendheid met zijn 
boek "La Défaite de la Pensée" (in het 
Nederlands vertaald als "De Onder
gang van het Denken"). Daarin 
fulmineert hij tegen de massacultuur, 
die alles tot cultuur verheft, ook dat
gene waarvoor je niet hoeft na te 
denken. Dan is het niet verwonder
lijk, stelt Finkielkraut, dat de moder
ne mens kiest voor de gemakkelijk
ste weg, nl. de oppervlakkige con
sumptiecultuur, of de automatismen 
van de geschiedenis.

Dat laatste aspect keert ook terug in 
de controversiële standpunten die hij 
inneemt in de kwestie Joegoslavië. 
In de voordracht die hij in Brussel zal 
geven onder de titel "La Grande 
Europe et les Petites Nations", zal 
Finkielkraut de actuele toestand pro
beren te kaderen binnen het ruimere 
geheel van zijn reflectie over het 
Europa van de jaren negentig.
De toegangsprijs bedraagt 200 Fr, 
studenten betalen 100 Fr. Plaatsen 
zijn te bespreken in de Munt van 
maandag t/m zaterdag van 11 tot 18 
uur, of telefonisch: 02/219.63.41 - 
218.12.02 - 218.12.11.

St.-Gé

Universitaire Werkplaats: lezing Eric Corijn

"Als ge maar goed kunt 
typen,

De Universitaire werkplaats, een ini
tiatief van Studiekring Vrij O nder
zoek, is van start gegaan met een 
serie lezingen over de  identiteit en 
de zin van de Universiteit in de 
hedendaagse politiek-maatschappe- 
lijke context. De bedoeling is bin
nen de unief de quasi volledig stil
gevallen kritische discussie terug 
aan te zwengelen. De universiteit is 
im m ers o p  g een  enkele  wijze 
voorbereid en  heeft totaal geen 
antwoord op  de eisen die haar van 
buitenuit worden opgedrongen, en 
de schokken die haar, als deel van 
een  in w ezen  onstabiele  m aat
schappij, te wachten staan.
De eerste  lezing w erd  verzorgd 
door Eric Corijn, medewerker-zon- 
der-statuut aan deze instelling. Co
rijn bekeek de recente (sinds de 
jaren ’50) ontw ikkelingen aan en  
van de universiteiten vanuit het 
standpunt van iemand die de jaren 
'60 aktief heeft m eebeleefd, en  nu 
weliswaar een zekere afstand heeft 
genomen van de toenmalige naïvi
teit, zonder te verzaken aan  de 
essentie van de toenmalige politie
ke idealen. De kernpunten van zijn 
analyse komen hierop neer:
Tot in het m idden van de jaren '60 
w aren de universiteiten liberaal
burgerlijke instituten, gericht op

het vormen van een m aatschappe
lijke elite. Financiëel zowel als be
leidsmatig waren de universiteiten 
autonoom . Zij konden, op  basis 
van w etenschappelijke o f ideolo
gische uitgangspunten, hun koers 
t.o.v. de heersende m aatschappe
lijke machtsverhoudingen, waar ze 
deel van uitm aakten zonder er 
afhankelijk van te zijn, bepalen. De 
feitelijke macht werd volledig door 
het professorenkorps uitgeoefend. 
In het m idden van de jaren '60 
traden twee maatschappelijke ten- 
denzen op  de voorgrond die de tot 
dan toe onaangetaste positie van 
de  unief in vraag begonnen te 
stellen en streefden naar m oderni
sering  en  dem ocratisering . De 
m eest bekende  daarvan is n a 
tuurlijk de internationale studen
tenrevolte die principiëel de open
stelling van d e  universiteit voor 
alle bevolkingslagen eiste en  een 
democratisch intern bestuur. Deze 
eisen w erden grotendeels door het 
b ed rijfs leven  gesteun d , ech ter 
vanuit totaal andere motieven: een 
m aatschappelijke democratisering 
en  bestuurlijke openstelling waren 
noodzakelijke stappen in de ver
langde inschakeling van de uni
v ersite iten  in he t enorm  ver
snellende econom ische groeipro

ces van de  "golden sixties". De 
sturing van de universiteit moest 
essentieel van buitenuit kom en 
om  aan de vraag naar hoog
geschoolde arbeidskrachten  en  
toepasbare wetenschappelijke vin
dingen te kunnen voldoen. De 
reg e rin g  k o p p e ld e  aan  de 
financieringswetten van begin jaren 
1 0  (die op  dat moment aan een 
aantal eisen van de studentenbe
weging schenen te voldoen) een 
aantal organisatorische en  inhou
delijke voorwaarden die in feite de 
door het bedrijfsleven gewenste 
technocratisering van de universi
teiten in gang zetten, helemaal 
voorbijgaand aan andere, even 
wezenlijke standpunten van de 
studentenbeweging m.b.t. "vakidio
tie", openheid van de wetenschap
pelijke aktiviteit en  het aan de 
macht komen van de verbeelding. 
De maatschappelijke crisis die sinds 
*74 de kapitalistische landen funda
menteel teistert toonde aan dat 
het in werkelijkheid het bedrijfs
leven was en  niet de studenten
beweging die haar slag had thuis
gehaald . De dem ocratiserende 
maatregelen werden immers in de 
loop van de jaren zeventig en  
begin de jaren '80 w eer afge
bouwd. De systematische verho

ging van de inschrijvingsgelden is 
daarvoor slechts symptomatisch. 
Het resultaat van de universitaire 
hervorm ing toont dus een  ne
gatieve balans: geen werkelijke 
blijvende dem ocratisering, maar 
wel het verlies van financiële, 
bestuurlijke en uiteindelijk dus ook 
inhoudelijke autonomie. Het verzet 
tegen deze afbraak van de acade
mische gemeenschap en overheid 
is de hele tijd quasi onbestaande 
geweest, om niet te zeggen dat er 
bijwijlen aktief aan werd - en wordt 
- meegewerkt.
De stijging van de werkloosheid 
veroorzaakt het niet meer voor 
iedereen toegankelijk zijn van de 
maatschappelijke verworvenheden. 
De universitairen merken dit aan 
de feitelijke degradatie van hun 
diplom a - die de inhoudelijke 
degradatie van de "opleidingen". 
Wil je als licentiaat snel werk vinden 
is een typcursus een voordeel. Aan 
het eind van de jaren '80 is zelfs 
de illussie van m aatschappelijke 
stabiliteit weggevallen.
Tijdens de jaren '90 zullen volgens 
Corijn de  stijgende m aatschap
pelijke sponningen opnieuw binnen 
de universiteitsm uren voelbaar 
w orden. En aangezien de unief 
tegenwoordig een technocratische

vakschool is, heeft zij zelfs niet 
meer het intellectuele argument 
om  o p  privileges aanspraak te 
kunnen maken. Wat zal e r ge
beuren  als 500 jonge Brusselse 
M aro kk anen  h e t re s ta u ra n t 
bezetten omdat zij vinden dat zij 
evengoed op goedkope maaltijden 
rech t hebben? H oe zou  de 
universitaire overheid daarop rea
geren? En de studenten?
Het is volgens Corijn in de eerste 
plaats nodig dat de universiteit weer 
zelf greep moet zien te krijgen op 
haar sturing. Daarvoor is het nodig 
dat er weer ideologisch wordt 
gedacht, hoewel dat niet hoeft te 
betekenen in termen van de oude 
ideologieën. En dat geldt zowel voor 
wat gedaan wordt aan de universiteit - 
onderwijs en onderzoek - als voor het 
"beleid". Dat betekent ook dat het 
feit dat je als mens "in het systeem" 
zit, geen verontschuldiging is voor 
wat je zegt en doet. Je blijft 
verantwoordelijk voor je woorden en 
daden, ondanks de "externe facto
ren". En zelfs al is de druk te groot 
om de dingen te doen die je wil doen, 
dan kan je nog minstens zeggen wat 
je ervan denkt. Maar zelfs dat kunnen 
veel mensen niet meer. Wij moeten 
beginnen met opnieuw te leren
,p " k' n' Aldous Freehand
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SAINT-AMOUR
thema : ‘ De liefdesbrief

Saint-Amour ziet er dit jaar in vergelijking met vroegere edities enigzins 
anders uit: er staan slechts twee schrijvers op liet podium - maar dan wel 
twee kanonnen:
Hugo Claus en Harry Mulisch.

Beide heren zuilen uitgebreid uit eigen werk lezen: Harry Mulisch 
uiteraard in de eerste plaats uit 'De ontdekking van de hemer, vorig jaar 
verschenen, door nagenoeg alle critici laaiend enthousiast onthaald en 
inmiddels een bestseller.

Viugo Ctous a r t  aan ta l putohek van Saint-Amout 'Sporen' voor, een 
nieuwe dichtbundel die begin februari verschijnt. Daarnaast maakt hij 
een keuze u i zijn enorme stapel liefdesgedichten en -verhalen.

Verder zit er als vanouds muziek in Saint-Amour : 
piano met Catherine Mertens, cello met Luc Dewez en 
saxofoon met Jeroen van Merzeele, Pierre Vaiana en Bart Defoort.

Ik schrijf je neer

Mijn vrouw, mijn heidens altaar,
Dat ik met vingers van licht bespeel en streel,
Mijn jonge bos dat *  doorwinter,
Mijn zenuwziek, onkuis en teder teken,
I  schrijf je adem en je lichaam neer 
Op ongelijnd muziekpapier.

MARK LELANGUE BLUES BAND
Reeds meer dan tien jaar stoomde Mark Lelangue vooral langs Waalse 
en Franse podia, maar kwam zelden naar Vlaanderen. Het wordt 
dringend tijd dat men hem daar ook leert kennen zij het dan via een 
ommetje in het KK. Zeker nu zijn eerste CD ‘Blues you could use op de 
markt verscheen met vooral covers van o.a. John Lee Wüliamson, Big Bill 
Broonzy, Willy Dixon en Otis Redding.
De 'pré-historie' van de blues in een nieuw kleedje.

Maik Lelangue : gitaar, zang 
Michel Hatzigeorgiou : bas 
Patrick Deltenre : gitaar 
Thierry Gutman : drums

rsag 13 februan • < j ' : u u r ta ffee  • 21 u • gratis

DE LEGENDE
Vandaag bestaat De Legende u i een pianospeler, een zanger, een 
gitarist een bassist en een zangeres. Morgen omvat De Legende 
diezelfde pianospeler, een zanger, een violiste en een perkussionist. 
De Legende schrijft i i  een Nederlands dat de ene keer van de straat 
wordt geplukt en dat de andere keer behoedzaam als poëzie aan het 
muziekpapier wordt toevertrouwd.

□
LA DEFENSE

DESKUMA

3 Belgische Fotografen

WIM DESSERS 
. FERNANDE KUYPERS 

ANDRE MATTHijSSENS

La Défense of een andere kijk op de ultra moderns zandstad van Parijs. 
De architectuur van La Défense in Parijs is vervreemd weergegeven. 
Door de speciale inwerking van kleuren en contrasten is de oorspronkeli
jke werkelijkheid van La Défense surrealistisch geworden. De foto’s 
werden gemaakt met tele-, normale en super grocthoek objectieven, 
waardoor een bizar effect bekomen wordt en men in een speciale 
kijksfeer komt. De moeite waard om te komen kijken I

18 februari 1993 tot 16 maart 1993 • Rectoraat 
elke werkdag van 9 tot 17 j

FILMCYCLUS

The Big Sleep (HawksH.) 17 februari 1993

De privé-detective Phülipe Marlowe, die door misdaden en bedreigingen 
niet afgeschrikt wordt, maakt deze fim tot een perfekte transpositie van 
het sombere sensuele en gewelddadige klimaat van het misdaadverhaal.

Scarface (HawksH.) 24februari 1993

Scarface is het absolute referentiepunt voor de keiharde gangsterfilm: 
sfeervol, koel en afstandelij maar bovenal zeer aangrijpend.

A ula Qb • I2u en 20u

D o id e rca g  25 februari ■ Ku t j u ^ a “ ee - 21 u - g ra ts
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De MoeialWar on drugsC apriolen van de D E A  Geen autostrade rond de Campus: deel 2
Iedereen kent wellicht de beruchte 
War on drugss, die ex-president Bush 
van de USA ontketende in 1989. De 
drughandel, de oorzaak van alle kwaad 
in de USA, zou uiteindelijk toch op 
een serieuze manier aangepakt 
worden. Dat het de Amerikaanse 
regering menens was, mag wel 
duidelijk blijken uit de spectaculaire 
arrestatie van president Noriega van 
Panam a. Een heuse m ilitaire 
invasiem acht werd op de been 
gebracht om deze snode booswicht uit
eindelijk een lesje te leren. Ook in Co
lumbia waren de Amerikanen hyperac
tief. Ze snelden de Columbiaanse rege
ring ter hulp om het drugskartel van 
Medellin op te doeken. Hier werd 
militaire macht evenmin geschuwd 
Uit de westerse media bleek duidelijk 
dat het goede, in casu de USA, het 
kwade zou overwinnen. Dat de 
realiteit enigszins anders ligt, zal ieder 
verstandig mens kunen beamen. De 
fameuze War on drugs is niets anders 
daR één grote far9e.
De drugtrafiek in geen geval ver
minderd of stilgelegd, evenmin is het 
drugprobleem in de USA verminderd, 
integendeel. Het doel was dus duide
lijk niet het drugprobleem op te lossen, 
het monopoliseren van de drughandel 
door de Amerikaanse overheid zal wel 
dichter bij de waarheid liggen. De 
overheid had hiervoor een uitstekend 
instrument ter beschikking, nl. de 
DEA (Drugs Enforcement Agency). 
De DEA, oorspronkelijk de anti- 
drugscel van de geheime dienst, leende 
zich uitstekend tot dit doel. Met behulp

van het FBI rolde ze de "detailhandel" 
in verdovende middelen op; de dealers 
en kleine tussenschakels kwamen al 
snel onder controle van deze 
organisatie.
D oor het m onopolie van de 
drugkartels over de 'groothandel' te 
doorbreken (het leger is hiertoe een 
perfec t m iddel), krijgen de 
Amerikanen zelf voet aan de grond in 
de drughandel. Zoals het een goede 
imperialistische mogendheid immers 
betaamt, kan ze de controle over een 
belangrijke economische sector door 
ontwikkelingslanden niet tolereren.
De inkomsten die de DEA haalt uit 
deze drughandel worden zonder veel 
problemen doorgesast naar de CIA,-die 
dat geld heel goed kan gebruiken. Via 
deze technische constructie wordt de 
CIA in feite bijna zelfbedruipend. Als 
dal geen staaltje van goede bedrijfs- 
logica is ?
Een schrijnend gevolg van de uit
wassen van deze nieuwe wereldorde is 
dat de West-Europese landen mooi in 
de pas van de grote Amerikaanse broer 
lopen. De Strijd legen drugs wordt in 
nagenoeg elk Westeuropees land sterk 
opgevoerd. Zelfs Nederland laat haar 
liberale drugbeleid varen in de strijd 
voor de nieuwe morele - en voorname
lijk economische - orde.
Het verzadigingspunt van de occiden- 
taalse decadentie is dus blijkbaar nog 
steeds niet bereikt.
O Tempora, O mores !

Mis ter Coke

Alles weten over veilig vrijen is één ding, doen is twee.
Weet jij alles over veilig vrijen? 
Kunnen wondjes kwaad als je iemand 
kust? En neem je  risico als je pijpt? 
Maakt het verschil uit of je wel of geen 
sperma in je mond neemt? Hoe veilig 
is neuken? Met of zonder condoom? 
En als je terug trekt voor het klaar 
komen? Kan de actieve partner ook 
besmet worden? Hoe gebruik je een 
condoom juist? Met welk glijmiddel 
gebruik je ze best? Hoe breng je het 
ter sprake om ze te kopen en om ze met 
iemand te gebruiken? Wat als je 
verliefd bent? Wat als je de geile kerel 
uit je  dromen ontmoet? Wat als je 
dronken of uitgelaten bent om je 
verstand bij het vrijen te houden? Hoe 
kan je stevig in je schoenen blijven 
staan?
Als je ook als jongen van andere 
jongens houdt en met deze 
vragen zit ... beleef dan het 
spannende moment mee in de

VEILIG VRUEN VIDEO 
SH OW n

(alle anderen die met dezelfde vragen 
zitten, kunnen terecht bij Sjerp)

Nee, je hoeft geen schrik hebben, er 
zal binpekort geen autostrade rond de 
campus aangelegd worden. De wegen 
die onze VUB omsingelen zijn zo 
goed als snelwegen. Daarom wordt er 
in aktie getreden door de verkeers- 
veiligheid-werkgroep van het Brus
sels Studentengenootschap.
Zo werd een dossier samengesteld 
met metingen over de samenstelling 
van het verkeer, de oversteek- 
baarheid en snelheid. Tevens bevat 
dit dossier een beschrijving van de 
problemen en de voorgestelde oplos
singen. Daarnaast loopt er een peti
tie die je zeker al onder ogen hebt 
gekregen. Met deze papierberg gaan 
we naar de verantwoordelijke over
heden stappen. Lukt het ons niet 
verkeersveilige maatregelen af te 
dwingen dan zullen we overgaan tot 
een hele reeks ludieke akties.
Over de metingen, uitgevoerd aan de 
Triomflaan, heb je in vorige Moeial 
al iets kunnen lezen. De metingen 
aan de Generaal Jacqueslaan zijn 
ondertussen ook al achter de rug en de 
resultaten verwerkt. De samenstel
ling van het verkeer en de oversteek- 
baarheid werden opgemeten ter hoog
te van de Nieuwelaan en de Pleinlaan 
vanuit het oude benzinestation. Hier 
volgen de resultaten:

De sam enstelling van het 
verkeer
Dat de Generaal Jacques een enorme 
drukke baan is, daar valt niemand 
meer van uit de lucht. Cijfergegevens 
kunnen dit enkel maar objektiveren. 
Een kleine 100-tal auto's rijden per 
minuut door de Generaal Jacques. Ze 
vertegenwoordigen een 80% van de 
gebruikers van deze baan. Een 15% 
zijn voetgangers, hetgeen betekent 
dat er zich per minuut meer dan 10 
voetgangers over een amper 1 meter 
breed voetpad begeven richting 
station.
De oversteekbaarheid
Voor een kleine 60% van de 
oversteekmogelijkheden geldt dat je 
langer dan één minuut moet wachten 
op een hiaat van 7 seconden; voor 
9% kan je binnen de 15 seconden 
oversteken. Dan ben je nog maar in 
het midden van de ’Jacques' aange
komen op de berm van de voorbij 
'rinkelende’ trams. Als je het daar 
overleefd hebt kan je je aan het 
tweede deel wagen. Hier heb je meer 
dan 70% kans om langer dan één 
minuut te moeten wachten en slechts 
3% om binnen de 15 seconden om je 
einddoel te bereiken. Ook interessant 
om weten is dat je best niet rond 18 
uur probeert over te steken. Dan loop 
je het risico langer dan 10 minuten te

H et PrO Eram m aL inet de nieuwe 
Veilig Vrijen Video Show II staan we 
stil bij situaties waarin het lastig kan 
zijn om het veilig te houden. 
Spannende en geile situaties die jou 
ook kunnen overkomen. We kijken 
dan hoe je stevig in je schoenen kan 
blijven staan om het veilig te houden, 
van welke risico’s jij je bewust bent, 
waar jij je grenzen legt en hoe je ermee 
om kan gaan. We praten over tips bij 
condoom gebruik en vaste relaties.
Voor wie is de show bedoeld?
Het programma is bedoeld voor alle 
mannen en jongens die wel eens vrijen 
met een andere jongen of man. Of je 
het nu veel of weinig doet, thuis of 
elders, we moeten allemaal veilig 
vrijen. Bij de show is het belangrijk 
dat we vrijuit kunnen praten over onze 
seksualiteit.
W a a r  en  w a n n e e r?  De HLB- 
vriendenkring organiseert, in samenw
erking met Het AIDS Team, voor de 
tweede maal deze Video Show op de 
campus. Dezemaal op 2 maart in het 
Vergaderzaaltje van de Gezondheids
dienst in gebouw Y, om 20 u stipt.
ZORG DAT JE ERBU BENT!!!

JCn the n s t m e o/' jC-jl.
Over dzugs wordt veel gepraat: de laatste weken zelfs op de 
hoogste politieke niveaus van ons landje (Senaat: Vlaamse 
Raad, Brusselse Hoofdstedelijke Raad,...). Wie deze diskus- 
sies op de voet volgt, merkt echter-gauw op dat de »eoste 
betrokken aktoren weinig of niets van het onderwerp afwe
ten, zodat de gehanteerde argumenten eerder gebaseerd zijn 
op holgeslagen fantasieën dan op de sociale werkelijkheid 
ter zake.
Om het ' drugdebat.’ in de juiste richting te duwen, werd op 
de VUB onlangs de Studiekring "DBBBD" opgestart, die in 
samenwerking met Studiekring Vrij Onderzoek op een kriti• 
sche wijze wenst na te denken over 'het Belgisch drugbe- 
leid'. Teneinde de werking van de Studiekring "DEBED" uit 
te breiden, wordt een voordrachtencyclus georganiseerd, 
waarvan de details hieronder volgen. Be there 1

J v i t  f r r
t o

. • .

STUDIEKRING ** DEBEtT*1 — V.U 
in samenwerking met 

STUDIEKRING "Vrij Onderzoek"
ORGANISEERT

Een voordrachtenreeks over drugs, druggebruik, drugbeleid 
en een "Manifest voor een alternatief drugbeleid", telkens 
gevolgd door een diskussie met de toehoorders.
[Voordrachten gehouden door Jean Blanquart, Drs. in de 
Sociale en Kulturele Agogiek, gastspreker van de VZW 
"DEBED” (De Bond voor een Effektief Drugbeleid)).
Op de volgende dagen, in lokaal G 108, telkens ob 20 uur:

* Woensdag 17/2/93: Voordracht: "Het Belgisch Drugbe
leid: een moderne fabel".

* Donderdag 25/2/93: Voordracht: "Het Nederlands drugbe
leid: op sterven na dood ?".

Woensdag 3/3/93: Voordracht: "Is een alternatief 
_________drugbeleid mogelijk?"._______,

moeten wachten alvorens de midden
berm te bereiken en dan nog eens een 
10-tal minuten voor het tweede deel. 
Zou je dan toch niet beter lOOm 
omlopen en langs de verkeerslichten 
gaan?
De petitie
Een petitie heeft pas succes als er 
massaal op wordt ingetekend en wie 
is er nu tegen een veiligere "omwal
ling" van de VUB? Daarom vragen we 
om geen petitie-angst te hebben en 
zo zo snel mogelijk te tekenen. In 
bijna alle kaffees rond de VUB en bij 
alle studentenkringen kan je ze 
vinden. Indien je zelf mee wil helpen 
handtekeningen 'f. verzamelen, kom 
dan eens langs het BSG-lokaal (naast 
het KK). Alle volle petities dienen 
daar ook terug naar toe gebracht te 
worden.
Alvast bedankt voor de hulp. Je 
hoort nog van ons!

De werkgroep: 
Bubke(FA), Els, Michel, Rudi (BSG), 
Raf(OP), Kristof(Keps), Kevin(BSG).

Koen(BSG), Steven, Joeri(BSG).
NvdR.: zou deze werkgroep in de 
toekomst niet beter samenwerken 
met de mensen van Vesalius, die met 
dezelfde problemen zitten en eigen 
akties voeren?

LEZERSBRIEF
RESTO-FOOD
donderdagmiddag, 4 februari 1993
Wat een venrassing! Als afwisseling 
(ongeveer elke dag frit met elke 
dinsdag en donderdag de o zo ge
geerde steak!) couscous met 
lamsvlees, in de vaste overtuiging dat de mensen van de keuken nu at 
wel zullen weten dat er water bij te 
pas komt (vorige keer waren ze dit 
klein detail vergeten, vandaar rauwe 
couscous) ging ik vol goede moed 
naar het restaurant. Wat bleek, de 
couscous was op de juiste manier 
bereid, alleen moest je hem zoeken 
op je bord. Met veel tegenzin heb ik 
toch nog een klein schepje bij 
kunnen krijgen. Alweer een gemiste 
kans voor het restaurant!Christel Vandeput #  
nvdr. : heb je  de cordon blue 
reeds geprobeerd  ?

Be Wetenschap xal de 
duisternis overwinnen?Over de historiek van de Universiteit

door
Karin Vereist

24 februari, 4CXM *0.00 u
'De voorstander*  van h e t vrije onderzoek, van de verwerping van
a É E U r ï . b r J N S j a / , ?door h e t faScisme g e p re d ik te  verdringing van het individu alleengiaar V erge ren . Als p o s itie v e  ouding konden zij hiertegenover echter enkel trouw aan de criUsche geest en  a an  d ie  v an  h e t
huls leefden er a c h  rekenschap van d a t én  trouw  aan  d e  w e ten schappelijke geesteshouding én wetenschappelijke oprechtheid, ons volledig ongew apend lie ten  oppractiscn gebied............... Men heeftaan de vflje universiteit dan ook een zekere m alaise gekend, daar men over geen enkele  positievemen over geen enkêle  pos doctrine beschikte om als tegen- e r te  d ienen voor fascistische£ 33»anger te  d ienen voor lasdstlscüe  w achtw oorden , dogm atism e en fanatisme, of beroep op het geweld, door deze doctrines gebredilo.'(Ch. Pereiman, aca 51-52)

l T NI VK RS IT A IRK NX T. RK PI A  ATS
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De Moeial

Deze rubnek ts er om aie gefruskeerde geesten óe kans te geven hun gal urt te spuen. Nozems aller bjden, verenig u ! 
_______________Post jdfce brieje in de Moeial-bnevenbus in de cafetaria (tussen kiosk en kassa)._______________

HELLO !
Mogen wij 
ook iets zeggen ?

GENOEG GEKLAAGD !
Wij willen PRIESTER worden 
zoals d e  Kerk het vraagt.
Wij houden van de  eucharistie, het gebed, 
d e  biecht. O.LVrouw...
Wij voelen ons één  m et de  Paus en de 
bisschoppen en gans d e  wereldkerk.
Ik stel mij graag en vrijwillig onder de 
"iiefdevolle dictatuur van Jezus Christus ". 
Onze deur staat voor iedereen  open !

Gemeenschap CHRISTUS SACERDOS St.Lambertsstraat 16 51930 NOSSEGEM 
Voor wie ons wil steunen : 434-8167141-36 DANK ! £

Graag had ik meer inlichtingen gekregen over de 
Gemeenschap CHRISTUS SACERDOS.
Naam + voornaam:
Adres :

Telefoon Geboortedatum :

Brusselse studenten van de flauwaert en  de bleus.
Strijden wij voor vlriheid  steeds getrouw en  zonder keus. 
roem beknte droilers blijven wij tot in de dood, 
d e k ik v a n d e k a lo o t .
Refrein
jajaja, (gezongen met de intonatie van: ze zijn d'r u-eer zuMe) 
Glorie glorie halleluja,
Brusselse studenten van de flauwaert en  de bleus.
Glorie glorie halleluja.

ter discussie
Bezieling
Een p laatsje  zoeken in onze 
maatschappij, het valt niet licht. Het 
aanbod is groot, de zelfkennis mees
tal klein. De zoektocht slorpt veel 
van onze energie op, is abstrakt en 
soms zonder begin of einde.
Helaas worden vaak een aantal 
evidenties verwaasloosd. Graag een 
kursus lichaamsleer a.u.b., op alle 
niveaus en vanaf het laagste onder
wijs. Haast niemand van ons weet 
hoe zijn eigen spijsvertering werkt; 
tanken en lozen volstaat. We apega
pen naar topsporters, die eens uit 
beeld krakemikkig naar hun zetel 
kruipen. Terwijl rekreatie ontpant. 
Tijdens eksamenperiodes doperen we 
ons als echte body- en powerlifters; 
alleen de bloedige diarree ontbreekt. 
Graag een kursus voeding a.u.b., een 
kursus mens en dier, en een kursus 
mens en natuur, en mens en milieu en 
-por favor, omdat het al zo erg is- een 
kursus gezond verstand !
Reeds teveel lesuren ? Sorry, maar 
zulke keuze is vlug gemaakt. Weet

wel, er is geen excuus en berouw 
komt na de zonde.
Een minderheid voorwaar neemt deze 
evidenties in acht. Maar ook voor 
hen is de zoektocht moeilijk. Deugd
zaam -en even zeldzaam- is het 
hierbij bezieling waar te nemen. 
Bezieling zie je in iemands ogen. 
hoor je aan iemands stem, en voel je 
aan zijn tast en bewegingen. 
Bezielde personen doen je  iets, je 
onthoudt ze en neemt ze soms tot 
mode!. Bezieling is een gave, en 
weinig verspreid (ga maar na). 
Bezieling is prachtig, spiritualiteit 
het nec plus ultra. Geen schoner ding 
op aard en meer ongrijpbaar dan een 
spiritueel persoon.
Maar laten u en ik nou maar beginnen 
met die evidenties... Onze weg is 
„<* , . ng. JéCé

nvdr.: en hij zij 
vermenigvuldig u

"Ga, en

DIXIT

"Ik ga nog efkens kakken op de Sociale Sector, en dan ben ik weg.’ 
Koen VDD. praeses BSG.

Al w ie  t  z ich t niet kan verdragen der geen zaalse kont, 
hij w n e  een  m alloot o f  een  gekrom pen bruine stront, 
m oet m aar zien dat hij o ok  on ze zeg goed kan verstaan, 
o f ’t is m et h em  gedaan.

Fiere leu rd en  van d e kw akkel van de VUB
sleuren w*in d e wereld en  doorheen g(h)ans Vlaanderen m ee
o a z e  w i  tot beven  onder dw ang en aan de lei
geen  zaiers blijven wij

Het Brussels prudentengenpotscbap "geen zaal, geen blijheid’, -jullie redactie

Lieve lezertjes,

jullie parochieblad staat niet vol genoeg. Jullie 
krijgen nu eens een hoekje waar je al je imaginaire 
escapades, frustraties en andere literair-filosofische 
of orgiastische schrijfsels kwijt kunnen, en dat doen 
jullie dan nietl Zijn jullie dam allemaal frigiede? (Je 
moet trouwens niet persé student zijn om te mogen 
schrijven in het Parochieblad. Proffen hebben ook 
frustraties, behalve psychologieprofessoren natuurlijk). 
Bijdragen kan je alsnog binnenbrengen in het Moeial- 
lokaal (gebouw y', naast het Kultuurkaffee) of in de 
Moeialbrievenbus in de cafetaria. Vooruit met de geit!

Zoekertjes

g e z o c h t ,  een sateliiet-ontvanger 
in goeie staat tegen schappelijke 
prijs (Liefst een Philips, want ik wil 
zien wat ik geloof).
Jos de Vos, 1 ste Communicant

Te koop: synthesizer Roland D-20 
8 stemmig, sequencer. Diskdrive. 
Prijs: 3 5 .0 0 0  Bfr. 
tel: 02/460.13.41

gezocht: Vlaams Blok slogan op 
de esplanade van de BAC. Schrijven 
bureau blad.
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De Moeial
BSG-AGENPA BSG-mededeling:

ETtERBEEK 
W oensdag, 17 feb ru ari

Campina: Td in de prof om 20 h 
KBS: Kroegentocht, vertrek om 19 h 

in Luigi's 
OP: doet iets in de BSG-zaal 

D onderdag, 18 feb ruari 
WL: Cantus in Den Brosser 

BM: Cantus in de Relais 
LVSV: film My little Mermaid in Qd 

VRG: Camaval-TD in BSG 
V rijdag 19 feb ruari 

KBS: kaartavond in Luigi's, aanvang 
20 h

D insdag, 23 feb ru ari
GERROM: musikale hapening in het 

cafetaria
FA: doet iets in de BS-zaal 

W oensdag, 24 feb ru ari
WL: Massacantus in BSG 

Campina gaat snookeren, afsprak om
19.30 h in 't Complex 

APIA: film Fire Star in Qc
FA: The cook, the thief, his wife and 

her lover. Qd 
D onderdag, 25 feb ruari 

Aktie tegen numerus clausus, om
15.30 h aan BSG-zaal 

BSK: The Lover Qc
GERROM: Ultraworld Techno party 

video-art, grafitti, 3 D.J.'s 
en extra licht-effecten 

in BSG
Zondag, 28 feb ru ari

LIA, BM en Campina: Boterhammen 
met Choco cantus in BSG 

M aandag, 1 m aart 
APIA: Unplugged free podium om 22 

h in Luigi's gevolgd om 24 h door TD 
WK: film Rush Qc 

PK: film High Heals in Qd 
RPGC doet ook iets in de zaal 

D insdag, 2 m aart 
PK: TD in BSG 

APIA: Film Knight Moves in Qc 
W oensdag, 3 m aart 

APIA: muziekkwis in Luigi's, 
uitdeling ontgroeningopdrachten 

WK: Top 40 cantus in BSG 
FA: C'est arrivé pres de chez vous

JETTE
Dinsdag 23 feb ru ari

FARMA: cantus in BSG Jette 
W oensdag 24 feb ru ari 

GK: 1° Dok 'Half-Time'-TD 
Donderdag 25 februari 

TK: 1°-Lic-TD in zaal BOJ Jette 
Z ate rd ag , 27 feb ruari 

GK: Jubeleumcantus 30 jaar GK 
in feestzaal campus Jette 

Woensdag 3 m aart 
GK: 4° DOK: "laatste 100 dagen " TD 

Zaal BOJ Jette

De BWC-nieuwelaanantw oordt
Met dit artikel wil de BWC nieuwe- 
laan reageren op de artikels die aan 
ons werden besteed in de vorige 
Moeial. Er werd heel wat geinsinueerd 
en we willen wel een en ander 
rechtzetten.
Sinds december bestaat er een totaal 
nieuwe BWC. een lijst verkozen op 
overdonderende wijze, welke de oude 
en inefficiente BWC vervangt. Sinds 
onze verkiezing hebben we gepro
beerd zo veel mogelijk van onze 
plannen te verwezenlijken. Er werd 
een nieuwe drankautomaat geplaatst 
en die wordt nu ook regelmatig 
bijgevuld. En zo werden de perma- 
nenties terug ingevoerd, 3 keer per 
week, van 19h tot 19,30h. Frans 
9kamer 006, de schrijver van het 
eerste artikel) mag dan wel commen
taar hebben op de beperkte duur van 
die permanenties, hem hebben we 
daar nooit gezien, de BWC bestaat uit 
studenten die geheel vrijwillig en 
belangeloos hun vrije tijd steken in 
het houden van permanenties, het 
aanhoren van klachten, het oergani- 
seren van sociale activiteiten, en die 
regelmatig vergaderen, ook mert 
hogere instanties, om de Nieuwelaan

BSG werft aan:
Nu reeds zware "preselecties” voor het nieuwe, 
Dynamische bestuur van volgend akademiejaar. 
Kandidaturen inleveren op het BSG-lokaal.

NvdR.: niet allemaal tegelijk, hé.

BSG roept op:

AANDACHT
Na twee jaar wachten is het weer zover: de beste aktiviteit die alle studenten ooit

meegemaakt hebben;

BETOGING
Minister Van Den Bossche vindt het plots nodig om een numerus clausus in te 

voeren bij onze geneeskundige collega 's.
Twee jaar geleden hebben we geprotesteerd tegen een toelatingsproef en nu wil men

opnieuw beginnen.
Eerst de geneeskunde, wie volgt ?

DAAROM: DONDERDAG 25/02/93 (om 15:30 BSG-Zaal) GROTE BETOGING, 
MET OF ZONDER WA TERKANON ONDER HET MOTTO: LAA T DE STUDENTEN 

STUDEREN WAT ZIJ ZELF WILLEN ZONDER BEPERKINGEN!

op materieel en sociaal vlak te 
verbeteren. De BWC heeft onder
tussen ook al een 'drink' (een heuse 
fuif) georganiseerd, Sinterklaas en 
zijn echtgenote zijn met twee zwarte 
pieten de koten langs gegaan om 
snoep uit te delen, we geven regel
matig video-avonden (o.a. Basic In
stinct, JFK, Silence of the LambsO, 
en op 16/2 organiseren we een 
Valentijn-kwis. In de toekomst staan 
er ook een ping-pong-tomooi en een 
miss/mister verkiezing gepland.
Om terug te komen op het artikel: 
Iedereen diedat wil kan wel degelijk 
inzage hebben in onze boekhouding. 
Dat hangt ook duidelijk naast het 
lokaal: alle verslagen kunnen worden 
ingezien tijdens de permanenties. De 
belangrijkste verslagen (vergaderin
gen met de dienst Huisvesting) han
gen we trouwens uit aan de valva's. 
Van een telefoon- of tv-aansluiting 
op kot is wel sprake geweest (op 
aanvraag van een aantal studenten), 
en mogelijk overwogen, maar weg
gestemd. Het idee was wel degelijk 
democratisch, voor sommige finan
cieel minder begoeden is de telefoon 
interessant i.v.m. de bereikbaarheid 
voor jobs. Ondertussen hebben we 
ook getracht de vertsandhouding met 
het personeel te verbeteren- Het 
resultaat is nu te bewonderen in de 
keukens: kuisschema's zijn opgehan- ' 
gen. Onze keukebn-enquete heeft ook 
al zijn eerste vruchten afgeworpen:

kuisprodukten zijn gloednieuw aan
geschaft en de eerste oude koelkasten 
zijn vervangen. Ook de toegang tot 
de wasmachine is vergemakkelijkt, 
en een'nieuwe droogkast is besteld. 
De parlofoons werken opnieuw; er 
was enkel een aansluiting nodig om 
het signaal dat de deuren opent terug 
in weking te laten treden.
We hebben ook bekomen dat er nu 
toch al een lift wekt na 23h, waar dit 
in het begin van het academiejaar 
niet het geval vas. En tot slot: vanaf 
volgende week starten we met eep 
recyclage-project, en zal de spelo- 
theek uitgebouwd worden. We zullen 
ook een aanvang nemen met de ont- 
spanningsruimte, waar o.a. een krant 
en de Humo beschikbaar zullen zijn. 
De denigrerende opmerking van 
Frans over de Humane Wetenschap
pen laten we maar even naast ons 
liggen. Als dezelfde Frans even uit 
zijn doppen kijkt, kan hij aan de 
valva's en naast ons lokaal een 
formulier zien hangen, dat nauw
keurig aangeeft waar hij terecht kan 
als hij de video wil lenen. Voorts 
vinden wij het geheel onterecht dat 
het BWC wordt gekoppeld aan het 
artikel dat Frans oorspronkelijk had 
willen schrijven : een artikel over het 
vermeende feit dat buitnstaanders een 
kot huren op de Nieuwelaan. Omdat 
Frans niet de toelating had verkregen 
dit artikel zo af te drukken, moest hij 
het in een andere context plaatsen, en

Wie durft?
Irakreis MLB: wie gaat er met ons mee?

Iedereen weet ondertussen wel dat de 
ijver waarmee de troepen van de VS 
en zijn aanhangsels (de geallieerden) 
Irak bombardeerden niets te maken 
had met de toepassing van de VN- 
resoluties of de bevrijding van 
Koeweit Want ook iedereen weet hoe 
weinig ijver er aan de dag gelegd 
wordt om de VN-resoluties op Israël 
toe te passen ei.* om Palestina te 
bevrijden.
Wat is dan wel de oorzaak van deze 
oorlog? Waarom werden er dan
200.000 mensen afgemaakt? Wat is 
er trouwens precies gebeurd?, want 
aan de berichtgeving in deze oorlog 
schortte ook vanalles is ondertussen 
gebleken.
Om dit te weten te komen vertrekken 
we op 3 april met een groep naar Irak. 
Van de VUB zijn er voorlopig twee 
mensen Sadi en mezelf Jeroen. De 
reis gebeurt op uitnodiging van een 
Iraakse jongerenorganisatie en kost 
27.500,- frank (alles inbegrepen). 
Op 18 april zijn we terug.
Mensen die geïnteresseerd zijn om 
mee te gaan kunnen mij kontakteren 
op volgend adres: Vets Jeroen, 
Generaal Bernheimlaan 15, 1040 
Etterbeek.
tel. 02/640.20.43. Op 24 februari is 
er een eerste voorbereidende verga
dering voor alle deelnemers.

MLB

dus heeft hij de BWC er maar met de 
haren bijgesleurd. Wij betreuren dit 
ten zeerste. De 'assistenten' waarover 
zijn artikel gaat. zijn in realiteit 2 
personen die een TRANSITkamer 
hebben, dus geen echt kot. maar een 
kamer voorbehouden vorr mensen op 
doortocht. Om u een idee te geven 
van een transitkamer : onlangs werd 
de koffer-opbergruimte omgebouwd 
tot een transitkamer. Dit kot heeft 
dus geen douche of toilet, en wordt 
dan ook niet toegewezen aan een 
voltijds studerende student. Deze twee 
geviseerde personen leven dus in een 
transitkamer (en geen studio) en zijn 
ingeschreven als STUDENT. Ze heb
ben inderdaad ook een opdracht als 
assistent, maar dan wel voor maar 
15% van de werktijd en daar verdien 
je minder mee dan wij als student van 
onze ouders krijgen om een maand 
mee rond te komen. De sociale 
functie van de VUB en van de 
transitkamers is daarmee nog maar 
eens helemaal bewezen. Deze mensen 
hadden zeker het recht op een kamer, 
en de VUB zorgt er dan ook voor. 
Frans heeft dan ook het recht bniet 
om. compleet zonder voldoende in
formatie, te oordelen of deze mensen 
hier, in onze Nieuwelaan. thuishoren 
of niet.
Bij deze hopen we hiermee een paar 
misverstanden te hebben rechtgezet.

De BWC
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