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MY NAME IS N0B0DY
DE OMBUDSMAN
Bent u op uw examen onheus behandeld? Voelt u zich miskend 
in uw genialiteit? Bent u verleid door uw professor misschien? 
Geen nood. U wist het nog niet maar op de VUB bestaat er 
een ombudsman. Een bemiddelaar bij examenconflicten, of 
zoiets. Nooit van qehoord, zegt u? Onbekend maakt onbemind, 
meiden wij en we vonden hem teruq o d  de vijfde verdi^oing 
van gebouw M, naast de rektor. Aangenaam f'arcel Geivaerts 
is de naam, ombudsman.

D.M. Art. 41 van het examenreglement zegt: 
"Na uitputting van de facultaire mogelijk
heden treedt de ombudsman op als bemidde
laar tussen examinatoren en studenten". Dat 
is zowat het enige dat terug te vinden is 
over de functie van ombudsman. Hopelijk kan 
u daar ons iets meer over vertellen. Wat 
betekent een ombudsman op de VUB?

M.G. (Marcel Geivaertsde ontudsnan) Ja, 
3aar~TnïaFlïïïs—FTaarETTjEFTTjlt rm ê n  de 
artfkels van het examenreglement nfet uit 
-ijn hoofd- maar zoals u zegt zal er waar
schijnlijk wel staan dat de ombudsman op
treedt als bemiddelaar. Nu, dit betekent : 
een bemiddelaar treedt pas op indien er 
moet bemiddeld worden. De ombudsman treedt 
dus niet op indien er geen problemen gesig- 
naliseerd worden door één van de beide par
tijen. Zoals u weet zijn er bij een examen 
twee partijen een partij die veronder
stelt dat ze alles weet en een partij d1e 
gecontroleerd wordt of ze het wel weet. 
Tussen deze partijen kunnen natuurlijk, wat 
heel normaal is, conflicten ontstaan. 
Bovendien moeten -sinds het ontstaan van 
het examenreglement nu twee jaar geleden- 
er ook heel wat reglementaire bepalingen 
gevolgd worden door beide partijen. Wanneer 
nu één van deze meent dat de andere haar 
boekje te buiten is gegaan kan er een 
klacht ingediend worden. Deze klacht kan 
lopen tot bij de ombudsman.

P-M. Hoe is die functie van ombudsman ont
staan? Wat ging daar aan vooraf en hoe bent 
u erbij betrokken?

M-G. Toen er twee jaar geleden een gans 
academiejaar in de Onderwijsraad is gedis
cussieerd over de invoering van een examen
reglement -daarvoor bestond er geen op de 
VUB, er waren enkel geplogendheden binnen 
de faculteiten- is er over de functie van 
ombudsman ook heel wat over en weer ge
praat. Sommigen vonder dat er één ombudsmar 

moest zijn per faculteit, andere professo
ren vonden dat er helemaal geen ombudsman 
moest zijn, enz... Er bestonden dus nogal 
wat meningsverschillen. Moest het iemand 
zijn van het onderwijzend personeel, of 
mocht het ook een assistent zijn,enz...Uit
eindelijk is men tot een tussenoplossing 
gekomen. Het was dus wel iemand van het 0P, 
maar dan toch iemand van de jongere catego
rie daarvan -als ik dat zo van mezelf zeg
gen mag. Bovendien was ik verbonden aan het 
rectoraat als naaste medewerker van de rec
tor en hield ik me daar nogal bezig met on
derwijsproblemen, zodat men m1j voor deze 
functie kwam opzoeken. Het interesseerde 
mij wel, ik vind van mezelf dat ik nogal 
studengericht ben en ik heb die functie dus 
aanvaard. Natuurlijk moet zoiets groeien, 
maar eigenlijk had u voordien wel gedacht 
dat het meer ging worden dan het in feite 
geworden is.
Op een passieve manier heb ik dan de pro
blemen afgewacht. Het eerste jaar zijn er 
zéér weinig studenten -een 2 a 3-tal- tot 
bij mij geweest. D1e kwamen dan eigenlijk 
nog naar de rector, maar ik heb ze dan op
gevangen. Met die personen heb ik dan al
lereerst het examenreglement doorgenomen, 
om na te gaan of dit al dan niet nageleefd 
werd en om er voor te zorgen dat de student

M-6. (aarzelend) Momenteel is de toestand 
zö"~aat, indien het echt tot een officieel 
conflict komt, de uitspraak van de ombuds
man bekrachtigd moet worden een andere in
stantie, hetzij een faculteitsraad, een 
rector, een tuchtcommissie, een raad van 
beheer... Het examenreglement zou mijns in
ziens vervolledigd moeten worden met een 
deontologisch reglement voor het academisch 
personeel. Daar is dringend nood aan.
De beslissingen van de ombudsman zijn in
derdaad niet bindend. In de praktijk kan 
de ombudsman een officiële klacht indienen 
bij de rektor of bij een andere instantie. 
Hij kan dus van een studentenklacht een of
ficiële klacht maken. Dat is eigenlijk zijn 
bevoegdheid.

°-M - Het lijkt ons belangrijk dat in dat 
geval de ombudsman beschikt over een zekere 
autoriteit, dat er naar hem geluisterd 
wordt en dat zijn advies een bepaalde 
kracht heeft. Is dat zo in uw geval? Hoe is 
uw verhouding met de professoren?

bij een eventuele officiële klacht de juis
te procedure volgt. Het formele is bij zul
ke zaken enorm belangrijk. Eén procedure
fout is genoeg om de zaak van de baan te 
schuiven. Tot een officiële klacht is het 
in die twee jaar dat ik nu ombudsman ben 
nog nooit gekomen.

i. Het Is natuurlijk moeilijk van jezelf 
ie zeggen of je autoriteit hebt, zeker als 
je weet dat het in De Moeial gaat komen. Ik 
zal daar op antwoorden, rekening houdend 
met het gebeurde. Telkens ik mij gewend heb 
tot de titularis of de voorzitter van de

M.G

D.M. In het examenreglement staat dat de 
ombudsman pas optreedt na 'uitputting van 
de facultaire mogelijkheden'. Wat meer uit
leg graag.

M.G. Die facultaire procedure betekent dat, 
als er een probleem bestaat tussen twee 
mensen, die mensen in de eerste plaats zelf 
dat probleem moeten oplossen. Indien zulks 
niet gaat, moet er natuurlijk een derde 
bijkomen. In eerste Instantie is dat in dit 
geval de voorzitter van de betrokken exa- 
menjury, waar ofwel de student ofwel de 
professor het probleem bij neerlegt. Komt 
er hier geen oplossing dan moet de decaan 
optreden. Wanneer die decaan het ook niet 
kan, kan die natuurlijk zijn paraplu opste
ken en door verwijzen naar de faculteits
raad of -college. Komt er hier dan ook nog 
geen oplossing, ja, dan komt het bij de om
budsman terecht.
Nu, wat ik de studenten aanraad is, zelfs 
al is de facultaire procedure nog niet ten 
einde, van bij het begin al de ombudsman op 
de hoogte te brengen, zodat deze de zaak al 
kan volgen en bij een eventuele officiële 
klacht al enkele stappen voor is. In de 
eerste plaats tracht ik wel altijd -en dat 
is mijn persoonlijke opvatting en staat 
niet in het reglement- het probleem op een 
officieuze manier op te lossen, zonder of
ficiële brieven te gaan schrijven, enz...

D.M. Over welke reële bevoegdheden beschikt 
de ombudsman? Kan hij concrete maatregelen 
nemen wanneer er een beroep op hem gedaan 
wordt?

examencommissie of de decaan en in zeer 
uitzonderlijk geval tot de rector, is tel
kens het probleem opgelost. Het is natuur
lijk wel in mijn voordeel dat ik in de 
buurt sta van het rectoraat. De meeste pro
fessoren kennen mij eerder als medewerker 
van de rector dan als ombudsman, waardoor 
ik meer autoriteit krijg.

(vervolg op blz. 2).

Hier is ie weer: De Moeial nummer 11 is 
weer overal te vinden. Ook deze keer vindt 
u weer al het nieuws van op en rond de 
V.U.B.. Op de voorpagina de langverwachte 
kennismaking met de ombudsman. Nieuws van 
de Raad van Beheer samen het doel en het 
wel en wee van de bewonerscommissies bren
gen wij u op blz. 2. Uiteraard ging een 
Moeialler zijn licht opsteken op het Stu- 
dentenzangfeest, een impressie op blz.3. 
Een Moeial zonder sport is geen Moeial 
(blz.3). Wil u op de hoogte blijven van 

het culturele leven op deze unief, kijk dan 
snel op blz.4. Blz.6 worden integraal in 
beslag genomen met het reilen en zeilen van 
de Oudstudentenbond. De Moeial informatief 
met een verslag van de jongste SOR-vergade- 
ring (blz.7). Verder ook nog de open 
tribune (blz.7) en een impressie van het 
uniefleven (blz.7). Wat de aktiviteiten op 
de V.U.B. betreft, zie blz.8.

ALLEMAAL WOORDEN, 
TENZU JE HET LICHT 
UITDOET
Eros, erotiek, erotisch, erotomaan, sexua- 
liteit, sex, liefde, verliefdheid, porno
grafie, obsessie, frustratie, strip-tease, 
voyeur, nekrofiel, heterofiel, bibliofiel, 
pedofiel, homofiel, sodomie, fellatio... 
allemaal woorden waar je een woordenboek 
voor behoeft of een handleiding, naargelang 
de gelegenheid. Allemaal menselijk naar 't 
schijnt, volgens het humanistisch principe 
van Terentius 'Nil Humani a me alienum pu- 
to', of voor wie niet de gelegenheid gehad 
heeft in de leer te gaan bij Prof. Dr. A. 
Gerlo: niets menselijks is mij vreemd. Een 
rare soort, die mensheid. In colbertje en 
met das verkondigen ze de waarheid, naakt 
beleven ze haar.

Nochtans is het ene het andere niet. Laat 
ons drie termen naast elkaar zetten: ero
tiek, sexualiteit en pornografie. Sexuali- 
teit is het biologisch gegeven, de natuur 
als het ware, de drift die aanzet tot 
voortplanting, net de gevolgen van dien. 
Erotiek is cultuur, het betreft al datgene 
wat de mens met het biologisch gegeven sex- 
ualiteit doet: de wijze waarop, de levens
stijl, de esthetiek van de zaak.de omwegen, 
het niet productieve, zo maar vóor het ple
zier. De ingeburgerde (de burger kan het 
weten) betekenis van erotisch is synoniem 
voor "prikkelend". Dat heeft geen zin omdat 
de waardemeter voor prikkelend te subjec
tief is. Erotisch betekent enkel "de eros 
of erotiek betreffende", alles wat met ero
tiek te maken heeft, alles wat het cultive
ren van sexualiteit betrekt. En, pornogra
fie bestaat niet, het is puur gebonden aan 
maatschappelijke normen. In overgrootmoe- 
derstijd was het naakt tonen van alle 
lichaamsdelen, die zich vijf centimeter on
der de kin en drie boven de enkel bevonden, 
"onzedig", want pornografie was een woord 
dat toen zelf nog onzedig was. Wat denk je 
wel. Heden is pornografie niet meer te me
ten in termen van lichamelijke toonbaarheid 
. Zelfs een penis in strekstand, een vagina 
in spreidstand worden slechts pornografie 
wanneer de kontekst pornografisch wordt. Ik 
zou zeggen niet-intiem (“intiem" is afge
leid van een superlatief van "diep"), niet- 
publiek, niet-bekeken, naakt in plaats van 
bloot.

Het EROTISCH GEBEUREN is belangrijk, niet 
omdat het thema zo nieuw en revolutionair 
is, het is ouder dan de straat, maar omdat 
in onze huidige welvaartsmaatschappij (por
nografie), steeds meer geopteerd wordt voor 
welzijn (sexuele voorlichting), maar weinig 
aan cultuur in beperkte zin (erotiek) ge
daan wordt. Met Foucault zou ik opteren 
eerder voor een "ars erotica" dan voor een 
"scientia sexualis". Sexualiteit is object 
van wetenschap, erotiek is kunst.Als kunst
minnaar is mijn keuze gemaakt.

Willem Elias.

HET EROTISCH GEBEUREN

zie blz. 4 & 5 
kultuurkrant

1



VUB TEGEN DE CUMUL ?
JA. MAAR ALLEEN !N 'T AZ
21 februari 1984, 17u30, lokaal M-429.
Er start een buitengewone Raad van beheer. 
Deze duurt 7 uren (ZEVEN UREN !). Je zou 
van minder neurastenicus (voor de verkla
ring van dit woord, zie dikke Van Dale, blz 
1554) worden. Gedurende die hele tijd werd 
er exact èên agendapunt besproken: "het ad
ministratief en geldelijk statuut van het 
medisch kaderpersoneel van het academisch 
ziekenhuis". Het tweede agendapunt dat han
delde over de oprichting van het tandheel
kundig instituut is afgevoerd naar een vol
gende vergadering. De tandartsen moeten dan 
zelf maar 'ns in de wachtzaal gaan zitten. 
Het te bespreken administratief statuut van 
het medisch kaderpersoneel geeft de princi
pes weer aan de hand van dewelke men lonen, 
pensioenen, carrièremogelijkheden, bevoegd
heden e.d. van dit soort personeel (in 
eerste instantie geneesheren met een deel 
onderwijsopdracht) bepaalt. Hiernaast moest 
eigenlijk ook nog een geldelijk statuut 
goedgekeurd worden. Oit is een statuut dat 
bepaalt wie welk loon krijgt. Alles samen 
een behoorlijk complexe boel met een rede
lijke hoeveelheid adders onder het groene 
- correctie rooie en blauwe - gras.

Uit wat men de beheerders voorlegde aan pa
perassen blijkt bvb helemaal niet of het 
voorgestelde geldelijke statuut wel haal
baar is, m.a.w. dit statuut goedkeuren zon
der de financiële implicaties ervan te ken
nen zou wel eens evenveel kunnen betekenen 
als het op voorhand goedkeuren van een de- 
ficiet. Gelukkig maar dat de RvB de goed
keuring van het geldelijk statuut uitge
steld heeft tot de vergadering in maart. 
Tegen dan kan men enkele "financiële scena
rio's" uitwerken en öeoordelen of dit gel
delijk statuut al dan niet financieel haal
baar is.

CUMUL OF GEEN CUMUL ?

De hele vergadering sleepte zo lang aan om
dat er voortdurend onduidelijkheid en one
nigheid was over de manier waarop het sta
tuut besproken en geamendeerd diende te 
worden. Een voorzitter die ditmaal helemaal 
niet uitblonk in zijn taak van moderator, 
had het dan ook behoorlijk moeilijk om de 
raad in goeie banen te leiden. Zoiets 
kostte in dit geval üüüüüren ! Met name het 
liberale kamp in de raad was bijzonder ac
tief, niet in het minst bij de bespreking 
van een fameus artikel 11. Dit artikel 
stelt namelijk letterlijk dat een A.Z.-ge
neesheer, lid van het medisch kaderperso
neel, elke cumulatie moet verzaken waardoor 
hij/zij bijgevolg naast zijn/haar praktijk 
op het A.Z. er geen privé-praktijk op na 
maa houden. Lanas liberale zijde wou men 
dit artikel weg uit het statuut. Aldus 
dacht men het verschijnsel te kunnen inper
ken waarbij A.Z.-medici vroeg of laat over
lopen naar de privésector, hoofdzakelijk 
omdat ze daar doorgaans (nog) meer verdie
nen (het idealisme-in-de-portemonnee-feno- 
meen). Het groot opperhoofd van de VUB ver
dedigde echter met klem het anticumularti
kel door te stellen dat de afschaffing van 
dit artikel overeen zou komen met een ver
loochening van de filosofie van het A.Z. 
waardoor men tevens de intensieve werking 
van de geneesheren en aldus de homogene 
werking van het A.Z. in haar geheel zou 
aantasten. Een decaan stelde zelfs: "men 
moet niet katholieker zijn dan de paus, en 
in dit geval niet liberaler dan de genees
heren"...

Na nog behoorlijk wat over en weer gedis
cussieer werd het anticumulartikel met zo

wat een tweederde meerderheid goedgekeurd. 
Maarr... ook al mag het medisch kaderperso
neel van het A.Z. niet cumuleren, de rest 
van het VUB-personeel mag dat nog wel. 
Twee maten en twee gewichten, zei u ?

Enkel artikels werden geamendeerd en in de 
gevallen van taalkundige of technische ver
beteringen (doorgaans voer voor juristen) 
inderdaad ook aanvaard. Daarmee werd eigen
lijk einde gesteld aan een woelige, aanvan
kelijk zelfs emotioneel getinte raad (waar
in zelfs sprake van het "VUB-zelfvernieti- 
gingsvlrus").

DEMOCRATIE ?

Dergelijke marathonvergaderingen leiden 
echter tot heel wat scepticisme. Na 5 a 6
uur vergaderen zit nauwelijks de helft van 
het oorspronkelijke aantal aanwezige leden 
nog in de zaal. Bij de studenten is men bvb 
met 5 man gestart (er waren maw sowieso al
3 afwezigen waaronder de studentenafgevaar
digde van de geneeskundige fakulteit d1e na
4 vergaderingen nog niet eens zijn gezicht 
heeft laten zien) om met 2 man te eindigen. 
Bovendien 1s men na enkele uren geleuter 
over een dergelijke complexe zaak zowat 
groggy. Situaties waarbij gedurende een

OE OMBUDSMAN
VERVOLG
D.M. Vanuit de studenten werd naar aanlei- 
3Tng van de evaluatie van het examenregle
ment het voorstel gedaan om als ombudsman 
iemand van het WP te nemen, een assistent. 
Bent u inderdaad als professor niet bevoor
oordeeld bij eventuele examenconflieten?

M.G Ik kan dat goed begrijpen vanuit de 
studenten. De assistent vormt inderdaad 
meestal de 'link' tussen studenten en pro
fessoren. Maar met de moderne Ingesteldheid 
van het professorenkorps, vooral dan op de 
VUB, is de afstand tussen prof en student 
wel verkleind, zodat het probleem minder 
groot wordt. Op grond van de autoriteit is 
een professor in deze functie wel beter op 
zijn plaats.
En als ombudsman voel 1k mij toch meer ver
dediger van de studenten dan vertegenwoor
diger van het professorenkorps.

D.M Bij de evaluatie van het examenregle- 
nent en n.a.v. uw verslag aan de Raad van 
fleheer is er vanuit de studenten nogal wat 
kritiek op u losgekomen. U bent weinig of 
niet gekend, laat staan dat men weet wat uw 
functie juist inhoudt. Zo is het niet te 
verwonderen dat er weinig studenten tot bij 
u komen.

M.G. Het is nogal onvolledig om de steen 
aTTien naar de ombudsman te werpen en te 
zeggen dat hij zich zelf niet genoeg gepro
pageerd heeft. Er waren ongetwijfeld fakul
teiten die nogal slordig zijn geweest in 
het bekendmaken van de ombudsman, maar cen
traal was zeker alles in orde. De rector 
heeft naar alle decanen een brief geschre
ven met de gegevens over de ombudsman en 
met het verzoek dat ad valvas bekend te ma
ken.

MY NAME IS NOBODY
Als ombudsman kan ik mijn eigen functie 
moeilijk gaan opschroeven. Moest iemand an
ders ombudsman zou ik hierover gemakkelij
ker bemerkingen kunnen maken bij de rector, 
maar zit ik natuurlijk in een situatie 
waarbij dat nogal moeilijk kan.

D.M. U vindt dus dat het niet aan uzelf is 
om meer bekendheid te geven aan de ombuds
man?

M.G. Dit jaar heb ik alle mogelijke studen
tenafgevaardigden een brief geschreven 
waarin ik meld dat ik bereid ben via inter
views, gespreksavonden, enz. uiteenzetting
en te geven.

D.M. Op die manier speelt u natuurlijk de 
bal terug naar de studenten.

M.G. Denk je niet dat het beter is dat men 
zichzelf informeert, dat de studenten inge
licht worden door hun collega-studenten? 
Bovendien vrees ik ook dat als de ombudsman 
zichzelf gaat propageren, het risico be
staat dat dat negatief gaat overkomen bij 
de professoren. Op die manier kan zoiets 
juist het tegengestelde effect hebben dan 
het beoogde. De ombudsman moet ook niet de 
boeman worden van de universiteit.

D.M. Hoeveel studenten zijn er verleden a- 
cademiejaar tot bij u geweest?

M.G. Dat moet iets geweest zijn van een 
tiental.mischien acht, mischien twaalf...

Q.M. 10 studenten op 6000? Er zullen toch 
wel meer problemen zijn dan dat.

M.G. Ongetwijfeld. Maar er is te weinig be- 
kendheid. Ook andere factoren spelen een 
rol, zoals drempelvrees, moedeloosheit tij
dens de examens...

D.M. Ook op uw verslag is er kritiek ge
weest. De studenten uit de Raad van Beheer 
noemden het vaag en onvolledig. De be
schrijving van uw activiteiten nam juist 
iets meer dan één bladzijde in beslag? Nog
al weinig, niet?

M.G. De ombudsman is aan geheimhouding ge- 
bonden. Ik kan niet met naam en toenaam in 
mijn verslag zeggen : die studenten zijn 
bij mee geweest met dat probleem. Dat kan 
niet. Bovendien ben ik strikt genomen niet 
verplicht verslag uit te brengen aan de 
RvB. De ombudsman brengt verslag uit aan de 
rector en de rector hiervan aan de RvB, zo 
is de procedure.
Oat verslag was heel objectief en waar
heidsgetrouw. Officieel is er geen enkele 
klacht ingediend bij de ombudsman. Dit 
jaar niet en vorig jaar niet. De officieuze 
klachten heb ik met succes opgelost, geloof 
ik. Ik heb de studenten toch niet meer 
teruggezien.

Zo dat was ie dan, de ombudsman. Met z'n 
allen erop af, hij zit er voor. Gebouw M, 
5de verdieping, naast het rectoraat. Gei- 
vaerts is de naam.

H.V. 4 G.Y.

interpellatie de ene een tijdschrift zit te 
lezen, een andere tekeningetjes aan het ma
ken is, en nog een andere met z'n rekenma
chientje zit te spelen, vormen geen uitzon
dering. De meeste leden zijn doorgaans niet 
goed ingelicht over de te bespreken materie 
en komen er meestal ook niet toe zelf stap
pen in deze richting te ondernemen. Het ge
volg is dat vele leden vaak stemmen over 
iets wat ze niet begrijpen of waar ze geen 
voldoende informatie over hebben. Kennis is 
macht, nietwaar. Top of the bill is echter 
dat de meeste raadsleden over het algemeen 
reeds vöör de aanvang van de vergadering 
bepaald hebben hoe ze gaan stemmen. Dit is 
een gegeven dat bepalend werkt op hun al 
dan niet ontvankelijkheid voor of tegen be

paalde voorstellen.

Over de degelijkheid van de getroffen be
slissingen kunnen dan ook véél vragen ge
steld worden. Het meest ergerlijke is dat 
de hierboven geschetste praktijken niet al
leen eigen zijn aan de RvB->UB maar aan 
vele maatschappelijke al dan niet politieke 
instellingen. Democratie is moeilijk, maar 
is dit wel democratie ?

Publius Penetrus.

BEWONERSCOMMISSIES... AFLEVERING XXX
Huurprijs, wachtlijst, buitenlandse studen
ten, tuin achter "Nleuwelaan",... We gingen 
om raad bij Philip Speelmans, voorzitter 
bewonerscommissie (BMC) Nieuwelaan en alles 
werd duidelijk.

D.M. Wat zijn zoal de bevoegdheden van de 
BWC's ?

P.S. Officieel hebben wij er drie: advies
recht i.v.m. huurprijs en toelatings

criteria, het behandelen van klachten in 
samenwerking met de Dienst Huisvesting (DH) 
en het beheren van de ontspanningsruimte. 
Overigens zijn de BWC's geen onderdeel van 
de DH maar wel een naast de DH staand on
derdeel van de SOR. Overigens verloopt de 
samenwerking met de DH momenteel erg vlot.

D.M. Maar in de praktijk...
P.S. Statutair dienen de BWC's de "materi
ele en morele belangen van de studenten te 
behartigen". Daaronder kan je zowat alles 
verstaan (van beheer van bergruimte en ga
rage tot klachten over nachtlawaai). Verder 
krijgen wij 10.000 fr. ter beschikking om 
o.a. de ontspanningsruimte te beheren.Daar
mee kunnen we nog niet alle noodzakelijke 
herstellingen in de ontspanningsruimte 
(biljart, pingpongtafels 4 tafelvoetbal) 

.betalen, maar met de winst van de drankau-

tomaat kan dat later misschien wel. Overi
gens heeft de concierge wel een aantal ver
antwoordelijkheden van ons overgenomen (oa 
sleutels uitdelen, contracten enz).Ook gaan 
we de SOR vragen om zelf een aantal regle
menten op te mogen stellen (oa in verband 
met gangfuiven e.d.m.).

D.M. Wachtlijst, buitenlandse studenten ??? 
P.S. Voor de 1007 koten die de VUB heeft 
komen elk jaar zo'n 3000 aanvragen. De men
sen tot rond de 30e plaats op de wachtlijst 
kunnen gewoonlijk reeds op 1 oktober op hun 
kot. E1nd februari was men met de wacht
lijst opgeschoten tot ongeveer de 100e 
plaats. Nieuwe studentenverblijven zijn dus 
noodzakelijk, maar voor een nieuw gebouw is 
geen geld en in een aantal koten stapelbed
den plaatsen (voorstel van de rectoridruist 
in tegen de VUB-reglementering.Wel verhuurt 
de VUB een aantal huizen (Jachtwijk) aan 
studenten, ook al om verkrotting van die 
gebouwen tegen te gaan.
De buitenlandse studenten krijgen dikwijls 
extra faciliteiten (via ABOS), vallen dan 
ook bulten de gewone reglementering en het 
1s trouwens erg moeilijk het inkomen van 
deze studenten te peilen. De meeste onder 
hen zitten trouwens op flat en daarvoor 
zijn er gewoonlijk toch maar juist genoeg

aanvragen. Vorig jaar zijn er wel een aan
tal anonieme ongefundeerde racistische

klachten geweest en werden enkele buiten
landse studenten lastiggevallen, maar dit 
jaar zijn er op dat vlak nog geen problemen 
geweest.

D.M. Hoe demokratisch zijn de BWC's ?
P.S. Bij de verkiezingen op de Nieuwelaan 
kwamen er zo'n 170 van de 378 stemgerech
tigden niet opdagen. Neem daarbij het bizar 
stemgedrag van een aantal studenten en dan 
zie je maar. Daarbij komt dat onze lijst 
volledig werd verkozen (er was maar één te
genkandidaat) maar toch zullen we niet met 
twee maten en twee gewichten werken. Ook 
roepen wij de bewoners op de BWC-vergade- 
ringen bij te wonen (data ad valvas) en van 
hun recht op inspraak gebruik te maken.

D.M. Huurprijzen ?!
P.S. Inzake huurprijzen kan ik zeggen dat 
de reële kostprijs van een kot (afschrij
vingen inbegrepen) een 3600 fr per maand 
bedraagt. Om de basishuurprijzen te behou
den hebben wij (BWC-NL) ingestemd met een 
forfaitaire energietoeslag al naargelang 
een student meer of minder luxe-apparaten 
op zijn kot heeft (officieuze bedraqen:

EXAMENS, 
HELP
Ja, we zetten dit schrikwekkende woord nog
maals boven een artikel in de hoop dat het 
massaal gelezen wordt.
Iedereen weet al dat de studenten geraad
pleegd worden over het examenreglement. 
Ondertussen is er echter nog steeds niets 
concreets uit de bus gekomen voor de vol
gende faculteiten: rechten, geneeskunde, 
psychologie 4 opvoedkunde. Op zichzelf is 
dit al erg, maar het wordt nog erger wan
neer men hierbij bedenkt dat het werk dat 
de studenten in de andere faculteiten ver
zet hebben hierdoor op de helling gezet 
wordt.
Het algemene rapport dat naar de onderwijs
raad moet (midden april) zal door de deca
nen immers als ''onvolledig'1 van de tafel 
geveegd worden en het zijn de studenten die 
hen de argumenten in handen spelen !!!!!! 
We roepen dus luidkeels HELP.
Studenten d1e de situatie in bovengenoemde 
faculteiten nog willen rechtzetten kunnen 
steeds terecht bij Mr Van Esbroeck, dienst 
studieadvies, gebouw Y.

A.C.

voor een ijskast/extra verwarmingstoestel: 
100 fr/jaar, voor een tv/stereo-keten: 50 
fr). Op die manier betalen de meer-verbrui-I 
kers zelf voor de extra kosten die zij ver
oorzaken (het bedrag zal dan van de waar
borg gehoudend worden).

D.M. Innovaties, verbeteringen op NL ?
P.S. Het systeem van de kuisstickers zal 
verder uitgebouwd en ook nageleefd worden. 
In de drankautomaat blijft om de 15 blikjes 
een bon zitten voor een gratis exemplaar. 
Er komen nieuwe douchegordijnen en elke 
keuken zal voorzien worden van kuisgerief. 
Het voorstel van de rector om 'n tuintje 
naast de spoorweg aan te leggen is financi
eel niet haalbaar (de NMBS, eigenaar van de 
grond, gaat slechts akkoord als er over de
?anse lengte van het gebouw een afscheiding 
muur) met de spoorweg komt) en of er in de 

garage op niveau -2 een ruimte komt voor 
feestjes van de bewoners zal van de kosten 
om zulke ruimte te creëren afhangen (bijna 
al dit laatste kan je trouwens lezen ad 
valvas op de Nieuwelaan).

D.S.



na het m orgenrood

Eindelijk een rechts artikel in De Moeial! 
Al twee jaar zie ik hier aan de universi
teit het links gespuis in aktie. Iedere 
week ziet de kampus er meer verloederd uit. 
Muren, deuren en ramen worden ontsierd door 
de smerige propaganda van MLB en AFF. Vuil 
plak -en spuitwerk is blijkbaar jullie ma
nier van werken. Van mij krijgen jullie nu 
eens een gerechtvaardigde visie over de 
plaatsing van de kruisraketten. In de scha
duw van de Sovjetrussische militaire macht 
blijven de politiekers zeveren over vrede 
en ontwapening. Hoewel de installatie van 
nieuwe kernraketten dringend geboden was, 
verbond men de plaatsing aan de resultaten 
van de doodgeboren onderhandelingen in 
Génève. Al dat gekrakeel bewijst alleen 
onze zwakheid aan de vijand. Die zal daar 
medogenloos gebruik van maken. Vroeger be
heersten we de wereld, nu willen we ons 
zelfs niet meer verdedigen.
Alle grote wereldrijken zijn ten onder ge
gaan doordat dekadentie hun weerbaarheid 
aantastte. West-Europa is dekadent tot in 
de tenen, verrot tot in de wortels. In de 
scholen en langs de media wordt onze jeugd 
geindoktrineerd met pacifistische onzin. 
Men laat maar betijen.
Zondag 23 oktober betoogden de pacifisten 
opnieuw in Brussel. Toen de Sovjetunie haar

raketten plaatste, verroerden ze geen vin. 
Nu er Amerikaanse raketten komen, wordt er 
natuurlijk betoogd. Het aloude recept van 
de rode logika. De bezetting van Afghanis
tan wordt doodgezwegen, maar als de Vere
nigde Staten optreden in Grenada wordt er 
moord en brand geschreeuwd.
In talloze publikaties is bewezen dat de 
vredesbeweging gasteund wordt door Moskou. 
Moskou wil uiteraard niet liever dan de 
eenzijdige ontwapening van West-Europa. En 
dat is toch de wens van al die betogende 
anarchisten, punkers, anti-fascisten,linkse 
knokploegen en ande addergebroed ? In Rus
land mag men niet eens opkomen voor de 
vrede!
Hebben jullie al wel eens gehoord van Hon
garije, Vietnam, Afghanistan, Ethiopië en 
het neerschieten van de Koreaanse Boeing?
Ik vind het ook spijtig dat er zoveel geld 
wordt besteed aan bewapening terwijl ontel
bare mensen sterven van honger. Maar daarom 
moeten we onze Westerse defensie nog niet 
verwaarlozen! Een duurzame vrede kan alleen 
bereikt worden als we over voldoende wapens 
beschikken om ons te verdedigen. Hoe naief 
is men toch op de VUB, dat men de kolleges 
staakt tegen de raketten!

IC.

HET DENKEN MAG ZICH NIET 
ONDERWERPEN AAN VRIJ ONDERZOEK

STANDPUNTOm allen die uit kwade wil tegen het V.0. 
zijn te verwittigen: dit artikel zal hen 
niet interesseren, het is namelijk een art
ikel dat het V.0. wil her-denken, en niet 
verwerpen zoals sommigen dat graag zouden 
zien.
Dat het V.0. nog steeds de wetenschappelij
ke methode bij uitstek is, staat vast, maar 
dat art.1 van de V.U.B.-statuten verwaar
loosd wordt, zullen ook al velen ondervon
den hebben.
Het gebrek aan "in vraag stellen" is werke
lijk een plaag geworden en weinigen bekom
meren zich erom.
En toch, moet de positivistische traditio
nele denkwijze, zuiver uitgaand van feiten 
dus de zogenaamde objectiviteit, niet her
dacht worden? Is het soms niet beter bewust 
van een of andere visie te vertrekken, en 
zo aan wetenschappelijk onderzoek te doen, 
in plaats van het denken te baseren op fei
ten, niets dan feiten? Want deze feiten, 
zijn ze allemaal even gemakkelijk te berei
ken, te onderzoeken? Hebben wij door onze 
geconditioneerdheid soms niet meer belang
stelling voor bepaalde feiten dan voor an
dere? En oordelen wij sommige feiten mis
schien onbewust niet "belangrijker" dan an
dere?

Het Vrij Onderzoek is een methode en geen 
feit, het kan toegepast worden, maar mag 
nooit een norm zijn, die niet herzien kan 
worden.
Evenzo is de uitspraak van Poincaré een 
vrijwillig (tijdelijk) aanvaarde omschrij
ving, en geen definitie.
Toch blijven we aan die omschrijving vast
houden, al was het maar om in de huidige 
periode van desinteresse en apathie bij de 
studenten, naar buiten te kunnen treden met 
een bepaald gegeven.
Nu zal men kunnen antwoorden: uitgaan van 
een bepaald gegeven om aan wetenschappelijk 
onderzoek te doen betekent zich onderwer
pen!? Dit is best mogelijk. Maar.men moet 
bij het bereiken van een bepaald resultaat 
steeds opnieuw alles verifiëren, net als 
bij een traditionele methode.
Ik kan niet zeggen dat ik aanhanger ben van 
zulke methode, ik vind het alleen de moeite 
waard om op dit onderwerp in te gaan, hier 
ligt nog een opdracht voor Studiekring Vrij 
Onderzoek.
§y§ELJSondrj£,_ Studiekring Vrij Onderzoek

STUDENTEN KLOPPEN MILICIENS
Het voetbalteam van de VUB kon nog eens 
zegevieren. Daarom dit kort bericht van uw 
verslaggever, die ondanks de waslijst aan
trekkelijke debatten gek genoeg bleek om 
twee uurtjes in de kou te gaan staan.
Het VUB team speelde woensdag 22 februari 
jl. een bijzondere oefenwedstrijd tegen de 
miliciens van het legerkwartier te Evere. 
Onze mannen wonnen verdiend met 1-0, maar 
het gebrachte vertoon was nauwelijks ver
teerbaar. Het was trouwens aanvoerder Kino 
van Evere die na dertig minuten verkennings 
opdrachten het eerst deze sportieve veld
slag animeerde met een paar kanonschoten. 
Een sekure keeper Djus wist met hulp van de 
geallieerde doelpalen het dreigende gevaar 
te weren. Van de sporadische aanvalslnitia- 
tieven van het studententeam ging echter te 
weinio stootkracht uit om de niet erg tal

rijk opgekomen toeschouwers te kunnen 
boeien. Uitgezonderd de open doelkansen van 
Douve en Truye net voor de kampwisseling. 
Telkens afgezonderd voor de bezoekende doel 
man Rombouts, hadden onze juristen in spe 
blijkbaar meer interesse in de nabijgelegen 
Rijkswachtkazerne dan voor de strak gespan
nen netten. De Everse legerploeg die aan
trad zonder haar drie internationalen, 
diende tijdens de rust ook nog de talent
volle flankverdediger Toye wegens dijbles- 
sure te vervangen. Tijdens de tweede speel
periode ging de VUB ploeg dan het gebeuren 
stilaan domineren. Zonder zeer fraai te 
voetballen, slaagden zij er toch in duide
lijk meer kansen af te dwingen dan hun 
dienstplicht vervullende opponenten. Maar 
zelfs vanop de penaltystip wisten zij hun

licht overwicht niet te konkretiseren. Het 
was uiteindelijk Eric Douve die tijdens een 
schermutseling voor het fel belegerde doel 
van Rombouts er tot zijn eigen verbazing in 
slaagde de bal binnen te duwen. Hoezeer de 
majoor-coach van Evere zijn manschappen ook 
aanmoedigde, de miliciens konden niet meer 
terugvechten. Het bleef dus bij 1-0. Tot 
slot vermelden wij nog graag de meest ma
gische rugnummers uit de wedstrijd. Vedet- 
tenkultus in het voetbal kan immers een 
aardig (zwart?) centje opbrengen.
Voor het VUB team (of moeten we VRG team 
zeggen? Want andere talentrijke kringen 
worden blijkbaar uitgesloten.) :
Nr.1 keeper Djus, voor één keer zonder 
kuren.

SPORT
Nr.11 Caers veel lawaai, een beetje libero. 
Nr.13 Truye (Oudenaarde), technisch be
hoorlijk, als spelverdeler niet bekoorlijk. 
Nr.10 Blondie, een goede straatvoetballer. 
Nr.14 Douve (Mechelen); gewoon klasse.
Voor de militairen uit Evere :

Nr.2 Kino (Union), 200* inzet.
Nr.5 Julien (RWDM), beste man op het veld. 
Nr.13 Waseige, snelle zoon van de vader. 
Nr.14 Tony ([Grimbergen), 'verantwoordelijk' 
voor het enige meisje onder de aanwezige 
toeschouwers.

P.Wiels

HET VIJFDE STUDENTENZANGFEEST
ALS OC LEEUW VERHEFT ZIJN GEBRUL DES NACHTS

Donderdag 23 februari vond in de Antwerpse 
stedelijke feestzaal het vijfde studenten- 
zangfeest plaats. Het wordt georganiseerd 
door het Katholiek Vlaams Hoogstudentenver- 
bond, en w1l in een ware studentikoze geest 
de eenheid in de Vlaams-nationalistische 
beweging bevorderen. Niet de partij, niet 
de vereniging, maar Vlaanderen komt eerst. 
Onder het duizendtal aanwezigen bevond zich 
een sterke delegatie van het Nationalis
tisch Studentenverbond NSV, de studentenaf- 
deling van het Vlaams Blok. Zij zetten het 
zangfeest in, nog voor het officieel begon. 
"Hoezee. Wij zijn het NSV!" De massa toonde 
haar goodwill met een warm applaus. Niet 
alleen studenten, maar ook oudere Vlaams- 
nationalisten waren present. Na de intrede 
van het praesidlum en het welkomswoord, 
werd er onder begeleiding van een fanfare
orkest gezongen.

Sta vuist en voet de vane omtrent!
En gij die God noch ere en kent,
Ruimt bane, eer op uw vege bansen 
De leeuwen dansen!

Het was een vermoeiend feest. Regelmatig 
moest het publiek opstaan om eer te betui
gen aan een lied of land. Tijdens de bind- 
teksten werd het licht gedoofd. Dan zag men 
hoe een felle spot een wapperende vendel 
gevangen hield. Hoe statig de wapenschilden 
aan het balkom hingen. Met welk een vurig
heid Hektor Van Oevelen Vlaanderen bejubel
de en zijn vijanden verguisde. Hij verheug
de zich over de bevrijding van Vlaanderen. 
Met een eigen regering zou het op het punt 
kunnen staan de wereld te veroveren met 
Flanders Technology, mocht er niet het he
meltergende politiek gekonkelfoes aan de 
top zijn. Vlaanderen wordt dagelijks verra
den door gele, rode en blauwe mosselen. 
Martens, ooit lid van het KVHV, is gedege
nereerd tot een mosselachtige Belgische 
Vlamingenverkoper. De zanglust kon niet ge
temperd worden.

Weg de bastaards, weg de lauwaards.
Ons behoort het noorderstrand,
Ons de kerels, ons de Klauwaards,
Leve God en Vaderland!

In de programmabrochure wordt het gebrek 
aan eenheid in de Vlaamse beweging aange
klaagd. "Wat hebben wij veel te leren van 
de Walen. Zij staan eensgezind achter Snoek 
en Happart. Wij verketteren drie jongeren 

die in een vlaag van verbittering een ruit 
stukschieten." Op het einde stond iedereen 
op bij het Gebed voor het Vaderland.

Heer, laat het Prinsenvolk 
der oude Nederlanden 
Niet ondergaan in haat, 
broedertwist en schande.

De avond, die verder nog werd opgei uisterd 
door Vera Versieck en Wim De Craene, werd 
afgesloten met 'Die Stem van Suid Afrika 
en, met de tranen in de ogen, 'De Vlaanse 
Leeuw'. De studenten hielden de klak aan 
het hart.

PDK



EROTISCH GEBEUREN
EROTISCH GEGEVEN, 
AGOGISCH BEDREVEN

IfDEOSCENE

Erotiek gezien als een kunstzinnig iets 
brengt een aantal problemen met zich mee 
wat betrekt de kommuniceerbaarheid van dit 
gegeven. Je kan dit niet overbrengen zoals 
bv. de biologische grondslag ervan: sexua
liteit. Hiervoor volstaat het dat een aan
tal geleerde dames en heren experten hun 
kennis te boek stellen of in lezingen uit
eenzetten. Zo echter niet met erotiek. Deze 
onmogelijkheid ligt vervat in het erotische 
zelf: wat geschreven, gesproken of getoond 
wordt moet zelf in de erotische sfeer lig
gen. Dit kan niet op een rationele wijze 
medegedeeld worden. Rigide objektivlteit is 
hier uit den boze, vernietigt de eros en 
verlaagt het tot sexualiteit. Stellen dat 
erotiek kunst is, zondigt niet aan deze re
gel, immers: wat is kunst ? Zelf-beleven, 
zelf-ervaren is noodzakelijk om te begrij
pen, of beter: om aan te voelen.

Wanneer je dan toch iets wil doen rond dit 
verwaarloosde (gevaarlijke ?) aspekt van

het kulturele, dringt zich dus een funda
mentele keuze op. Ofwel ga je uit van een 
ongelijkheid in kennis (?) en ervaring (?) 
tussen de ter zake bevoegde autoriteiten en 
zeg maar, de leek, waardoor je automatisch 
vervalt in een paternalistisch opdringen 
van normen. Ofwel is het uitgangspunt ge
lijkheid, waarna je tracht mogelijkheden, 
situaties, omgevingen te scheppen om de 
uitwisseling van ideeën, visies, gevoelens, 
ervaringen,... kortom uitwisseling van 
waarden te vergemakkelijken. Voor een der
gelijke benadering hebben wij geopteerd. 
Het EROTISCH GEBEUREN is dan ook niet een 
louter aanbrengen van erotische kunstwerken 
die sterk uiteenlopen zowel wat het medium, 
de aard, en (waarschijnlijk) de kwaliteit 
aangaat. Kanalen, middelen en mogelijkheden 
zijn er genoeg om een dergelijke uitwisse
ling op gang te brengen. Gebruik ze of ge
bruik ze niet.

Jean-Pierre DEWAEL.

Een gevarieerd aanbod van zogenaamde ero
tische films gaande van lichte komedie tot 

JAN n m  FIR het ern*t1ge (zware?) genre. De video's 
worden op 3 verschillende monitors ver
toond. . Versnaperingen zijn te verkrijgen 
vanaf 22.OOu in galery'. Het programma: 
12.OOu: KAFETARIA: 'A nous les petites 
anglaises' van Michel Lang.
14.OOu: KULTUURKAFFEE (tot 22.OOu)
’Fritz the cat’ van Ralph Bakski.
'The story of sin' van Walerian Borowczyk. 
'La cage aux folies'
'Possesion' van A. Zulawski.
'Une collection particulière' van Borowczyk 
'Interieur d'un couvent' van W. Borowczyk. 
'Hyperauto erotic art' van W.Borowczyk.

22.OOu: GALERY' (tot 02.OOu). 
'Querelle' van R.W. Fassbinder.
'Contes inmoreaux' van W.Borowczyk.

HLMCVCtUS: SHOHEI IMAMURA
De insektenvrouw (Nippon Konchuki, 1963)

IMAMURA beschrijft het leven van één vrouw, 
Tome, vanaf haar geboorte in het landelijke 
Tohokoe in 1919 tot en met haar opkomst en 
ondergang als niets ontziende hoerenmadam 
in Tokio en tenslotte haar terugkeer in 
1963 naar haar geboortestadje, waar ze sa
men roet haar dochter een beter leven zoekt 
in een boerengemeenschap. Tome is een Ja
pans 'insekt', en wordt onbarmhartig heen 
en weer geslingerd door de sociale om
standigheden, maar zich altijd bewust 
blijft van de noodzaak in leven te blijven. 
Ze is grof meedogenloos, eigenzinnig en 
sensueel, eigenschappen d1e haar voortbe
staan in de ellendige wereld waarin zt 
leeft tot voorwaarde maken.

Woensdag 7/3 om 20.OOu in het Auditorium 
Brouwer te Jette.
Oonderdag 8/3 om 20.OOu in gebouw Q-C.

De pornografen (Jinruigaka Nyumon, 1966)

De achterbuurten van Osaka... Hoofd
personage is een pornofilmer die op zoek is 
naar de betekenis van het leven. Hij houdt 
van een weduwe met wie hij een intensievt 
sexuele relatie heeft. Z1j weigert echter 
met hem te trouwen, omdat ze haar man b1j

zijn sterfbed beloofd heeft zijn naam te 
zullen houden. Behalve tot de weduwe voelt 
Subuyan zich ook aangetrokken tot haar 
dochter. Het incestthema wordt nog verder 
doorgevoerd, daar de weduwe zich ook door 
haar 19-jarige zoon laat verwennen. Zij 
vraagt Subuyan, wanneer ze weet dat ze 
spoedig zal sterven, om haar dochter te 
trouwen. Hij wordt echter afgewezen door 
haar. Nadat hij heeft besloten dat het le
ven alleen maar de moeite waard is als het 
erotisch blijft, begint hij naar het beeld 
van zijn overleden maitresse een beeld te 
maken. Hij haat vrouwen, want "zij ver
wijten anderen alles, maar eigenlijk zijn 
ze begerige, leugenachtige wellustelingen’.

Woensdag 14/3 om 20.OOu in het kultuurkaf
fee op de kampus van het A.Z. in JETTE. 
Donderdag 15/3 om 20.OOu in gebouw Q-C.

Het diepe verlangen der qoden (Kamiqami no 
fukaki. 1$6irr -------

De film speelt zich af op een eiland in de 
zuidelijke Ryukyu-archipel die nauwelijks 
is aangetast door de beschaving. De eiland 
bewoners leiden een leven van primitieve 
eenvoud, waarbij ze incest bedrijven er 
sjamanistische rituelen opvoeren. Als eer 
ingenieur uit Tokio komt om voor zijn bouw
maatschappij een onderzoek uit te voeren, 
ontvangen de bewoners hem als een god. Hij 
introduceert een industrlele samenleving op 
het eiland, waaraan de plaatselijke kuituur 
op het eiland langzaam maar zeker ten onder 
zal gaan.
Woensdag 21 maart om 20.OOu. in gebouw QD.

Eijanajka
Eijanaika is een overweldigend mooie film, 
een hallucinant beeld van Japan tijdens het 
laatste kwartaal van de vorige eeuw, ge
maakt met een opmerkelijke zin voor nauw
keurigheid en detail, meeslepende beelden 
en een grandioze vertolking. De filmkijker 
die zich een beetje laat afschrikken van 
het traag kabbelende ritme en het hermeti
sche van de Japanse wereld, hoeft met be
trekking tot Eijanaika van Shohei Imamura 
niet bang te zijn : in deze prent zit vaart 
en daarenboven slorpt de film de toeschou
wer volledig op.
Het hoofdpersonage van Eijanaika is Genji 
die na zes jaar afwezigheid terugkeert naar 
Japan. Genji had schipbreuk geleden en was 
opgepikt door een Amerikaans schip en naar 
Amerika gebracht. Genji voelde zich goed 
in Amerika; h1j trof er een land met een 
ideaal van vrijheid en gelijkheid (1n het 
huidige Japan leeft trouwens ook nog altijd 
1ets van de Amerikaanse myte!), maar heim
wee naar zijn geboorteland en vooral naar 
zijn vrouw Iné bracht hem tenslotte terug. 
Als hij thuiskomt verneemt hij dat Ini 
slechts twee jaar op hem heeft gewacht maar 
dat haar fa«1l1e haar daarna verkocht heeft 
aan een pooier in het amusementsdlstrikt. 
Het gebeurde toen meer dat vrouwen en doch
ters uit pure armoede werden verkocht. 
Genji treft zijn vrouw aan In een amuse- 
mentslokaal, waar ze "werkt” 1n dienst van 
'le baas van de onderwereld. Kinzo, aan wie 
ze met lichaam en ziel toebehoort.
Genji zwerft in deze onderwereld rond en 
zal verstrikt raken in de politieke intri
ges van de tijd. De pooiers en de boeven 
«orden gebruikt om politieke gevechten uit 
te vechten. Genji w1l met Iné weg uit 
Japan en met haar 1n Amerika een ander le
ven gaan lelden, maar de vrouw blijft ge
hecht aan haar "beroep- dat ze, zoals nog 
tiel eens gebeurt, als een "artistieke bezig 
heid" opvat. Iné heeft alleszins geen zin 
om zich als boerin in Amerika te gaan ves
tigen. Genji blijft ten slotte ook.
De listige potentaten gebruiken Genji enb 
arme lui van zijn slag om het volk op te 
stoken tegen de heersers, waar z1j ander
zijds mee samenspannen. Het komt tot een 
massale manifestatie. Het hele plebs van 
de rosse buurt en de amusementswijk komt 
samen aan de oever en wil, opgehitst de ri
vier en de brug over. Aan de andere kant 
lopen ze tegen de geweren van de oproermi- 
litie.

Het volk dat aanvankelijk in vervoering 1s 
en de machthebbers uitdaagt, moet ten 
slotte toch achterultwljken voor de geweren 
Maar op hun aftocht worden ze toch nog 
beschoten. Genji is het eerste slacht
offer. De beroerte is onderdrukt, niets is 

veranderd, een nieuw tijdperk kan beginnen.

Woensdag 28 maart om 20u. In gebouw QD 
Toegang 60,-F.

Na het eklatante sukses van 'De Tijger' 
komt Jan Decleir met zijn door Dario Fo be
werkt obsceen vertelsel. Dit verhaal re
kent af met sexlsme en valse deftigheid en 
draait er letterlijk en figuurlijk weinig 
doekjes om. Het is bijna ongelooflijk dat 
een dergelijke fabel na bijna 1000 jaar nog 
altijd aktueel is. Jan Decleir bedient 
zich van hetzelfde instrumentarium als de 
vroegere troubadours : zijn stem en zijn 
lichaam. Hij brengt het stuk in het Vlaams 
op zijn manier. Wie verleden jaar 'Oe 
Tijger' zag, weet daarmee genoeg. Erotiek 
dan wel ant-erotiek? Aan jou om te oorde
len.
Dinsdag 20 maart om 15.OOu. 1n het kultuur
kaffee. Gratis toegang.

EROTISCHE BEURS_____
Gedurende deze dag worden een aantal in
stellingen en verenigingen (homo-, voor
lichting-, ...-verenigingen) samengebracht 
in de gangen van het gebouw Q. Hiernaast 
zullen ook enkele strlpwinkels hun bundels 
te koop aanbieden. Voor allen die nu eens 
eindelijk alles over dit onderwerp te 
weten willen komen, is dit de ultieme kans. 
Op woensdag 14 «aart van 12.OOu tot 20.OOu 
in de gangen van het gebouw Q.

CiNQ CHEVAUX 20 MAART OM 21u IN HET KULTUURKAFFEE (gratis!)

parabel
Er was eens een jongen die het goed meende. 
Hij ging naar het dichtsbijzijnde vrouwen
huis en poetste daar de vloer tot deze 
straalde en glansde. En slim als hij was, 
ledigde hij tevens de asbakjes, zette wat 
bloemen in een vaas en hing de vuile was 
buiten om wat te luchten.

Doch toen kwamen plots de leden van het 
vrouwenhuis terug van hun dagdagelijkse be
zigheden. Al van ver zagen z.j de lichten 
branden in hun lokalen. En wat was dat: er

was een man ingebroken, in hun huls, waar 
normaal geen enkele man geduld werd ! Woe
dend om dit voorval, Hepen zij over het 
grasveldje, door de modder - want het had 
pas geregend - naar binnen, in het huis... 
zonder eraan te denken dat ze ook eerst hun 
voeten hadden kunnen vegen. Oei oei oei, al 
die lompe voeten vol bruinen smurrie !! En 
hij had de vloer toch zo mooi gepoetst,... 
en hun vuil wasje buitengehangen !.. Zo zie 
je maar, meisjes en jongens, goede bedoe
lingen volstaan zomaar niet. ...En wat die 
jongen betreft, die zit nu braaf thuis bij 
moeder de vrouw, en poetst voor haar de 
vloer. Want, wat emancipatie van de vrouw 
betreft: Jawel ! Maar feminisme, daar heeft

h1j voor zijn ganse verdere leven genoeg 
van.

En kruip dan nu maar lekker in jullie warme 
nestjes en... denk eraan... oogjes dicht, 
en snaveltjes toe,... slaap lekker.

De Fabeltjesman van Fallada.

TENTOONSTELLING EROTISCH GEBEUREN.

Polaroids als erotisch medium.
Het fotomaandblad "CLICHÉS" stuurde aan 
honderd bekende en minder bekende fotogra
fen een uitnodiging hun erotische fantasi- 
een vast te leggen op gevoelig cellofaan. 
Het resultaat en het antwoord zullen te 

zien zijn 1n de wandelgangen van de biblio
theek van de V.U.B.
De deelnemers geven geen antwoord op de 
vraag wat erotiek dan wel zijn mag. Ook 
hun namen blijven, op eigen verzoek, onbe
kend (alhoewel stille bronnen reeds Sieff, 
tno, Burns, Oe Jaeger e.a. vermeldden...). 
Talloze anonieme (wel)lustige vierkantjes 
tullen de toeschouwers dus evenveel slape
loze en welgevormde nachten schenken. 
)pen1ng 12 maart. Tot 31 maart in biblio
theek HSW (B4C).



ZTHEATER ’NÜIT’
Première voor België. Originele, Franse 
versie.
Nacht... Een bed. Naakt lichaam, langzaam 
tot leven komend. Zijden laken traag en in 
golven van haar afstromend. Met lage stem 
vertelt, droomt, fantazeert ze over hem, 
over liefde. Een enkel muskietengaas tus
sen haar en het publiek. Op een haast mi
nimalistische wijze ontwikkelt zich het 
verhaal. Krachtig, erotisch, gewaagd maar 
tegelijk sensueel, lieflijk en zacht.

Deze Frans aktrice (lid van de groep 'Le 
Regard Absinthe' - Avignon) brengt voor de 
eerste maal in België dit verhaal van een 
jonge vrouw, welke 's morgens ontwaakt en
nadenkt over haar minnaar, over de liefde, 

de passie. Een alles onthullend stuk 
de relatie tussen twee geliefden.

over de passie 
over

Op 12 en 13 maart om 20.30; op 14 maart om 
22.OOu in galery' (boven kultuurkaffee). 
Op 19 maart om 20.30u in de BSG-zaal op de 
kampus van het A.Z. in JETTE.
150(VUB,CJP,TTT,3+)/200 F. Beperkt aantal 
plaatsen (40). Reservering noodzakelijk: 

dienst kultuur-02/641.23.25 AKTUELE 
KUNST

EEN GEILE LEZER IS EEN 
( H .  WARREN)

TEVREDEN LEZER

Aktuele kunst. Profielen uit de hedendaag
se Vlaamse beeldhouwkunst (in samenwerking 
met de dienst kuituur V.U.B.)
Donderdag 15 maart. "Lieve De Pelsmaker" 
door Dhr. J. Fontier (kunstcriticus).

Het werk van Lieve De Pelsmaker evolueerde 
van gesloten en opengewerkte bolvormen naar 
strukturen uit de natuur (mineralen, zwam
men, enz....).
In 1970 maakte ze assemblages van wit-zwart 
keramiek en wit elektro-porselein. Nadien 
maakt het porselein plaats voor buisvormen. 
Een nieuw element voegt zich toe. De kera- 
miekskulpturen worden uitgerust met elek
tronische elementen en luidsprekers. Ook 
manueel worden de skulpturen in beweging 
gebracht, zodat er geluiden ontstaan. De 
kleuren zijn zwartrood. Deze werken noemt 
zij sonomobielen. De toeschouwer kan de 
werken manipuleren en wordt zo betrokken in 
het kreatief proces. Lieve De Pelsmaker is 
lesgeefster aan de afdeling Architectuur 
van de V.U.B.

Als tweede luik een reeks iets meer bedaard 
tekeningen van de beeldhouwer Georges Grard 
Vanaf 1 maart tot 15 maart in bibliotheek 
HSW (B4C).

_rrotiek? "Those who have 
serfously attempted to track down the 
meaning of the term are obliged to confess 
that they have arrived nowhere", schrijft 
Henry Mi 11 er in 'On Writing' over Ernst en 
Seagle.*

Deze opmerking zijn we achteloos voorbij 
gewandeld, op zoek naar een antwoord op de 
vraag:"Wat is erotiek?” en "Welke rol 
speelt erotiek in de literatuur,film,etc?". 
De bedoeling was om vanuit een aantal ge
sprekken met mensen die het kunnen weten 
tot een zekere begripsbepaling en terrein
afbakening te komen en op die manier een 
verzameling teksten bijeen te brengen die 
een relatief goed beeld geven over erotiek 
in de literatuur, met het aksent op recente 
literatuur.
Een waaier van uiteenlopende aspekten werd 
behandeld: Franse, Engelse, Amerikaanse, 
Duitse, Nederlandstalige auteurs; erotische 
poëzie,proza, teater, film en maatschappij, 
censuur, pornografie, obsceniteit, subver- 
siviteit; goeie en slechte erotische lite- 
Mtuur/filni.epz.. enz.
Ter kennismaking publiceren wij alvast een 
'kollage' van fragmenten. De volledige bun
deling van gesprekken en teksten verschijnt 
tegen half maart.

ploitatie van de menselijke seksualiteit 
ontdaan van alle andere aspekten, en enkel 
gericht op kommerciële doeleinden."
Erotiek daarentegen verschijnt, volgens 
Debusscher, steeds in een samenhang:“Het is 
zowel de uitbeelding van menselijke gevoe
lens (liefde, haat of wat dan ook), als van 
seksualiteit”.

Deze negatieve definitie was een eerste ma
nier om erotiek te bepalen: erotiek is niet 
porno. "Erotiek is precies meer"(M.B.). 
Wat erotiek dan meer is, kon meestal alleen 
met konkrete voorbeelden geillustreerd wor
den, zoals prof. Duytschaever deed in een 
gedetailleerde analyse van een tekstfrag
ment uit Les Routes des Flandres (1961) van 
Claude Slmon. Gezien de lengte hiervan ver
wijzen we naar de publikatie.

i n de bundel staan dan ook een 
verzameling kontasterende, en soms tegen
strijdige meninqen, waarin het besluit al
leen bij de lezer kan liggen. De gekozen 
teksten omvatten geliefde fragmenten van 
o.a. prof. Debusscher, M. Bartosik, prof. 
Duytschaever, L. Vanden Dries, prof. Van 
Vreckem, aangevuld met teksten waarover 
sprake is in de gesprekken en verder enkele 
teksten die tot onze eigen geprefereerde 
erotische literatuur behoren. Verder wer
den enkele teksten over erotiek opgenomen. 
Een eenmalige, unieke verzameling dus, met 
bekende en minder bekende namen als: Nagisa 
Oshima, Roland Barthes, L. P. Boon, John 
Donne, Ritzerfeld, Rimbaud, Verlaine, Mark 
Strand (een exklusiviteit: de eerste keer 
in 8elgië!), Ethel Portnoy, J. Slauerhoff, 
Hugo Claus, Fortini, Aretino, Klossowski, 
D.M. Thomas, Anais Nin, Adriaan Morriën. 
Om te besluiten en als voorsmaak op de rest 
een kort fragment van een 16de eeuws ge
dicht van Jan Van Stijevoort, Prueft selve 
wat die liefde maken can:

Mi lier nog eens aan te 
halen: "To discuss the nature and meaning 
of obscenity is as difficult as to talk 
about God". Dat deze uitspraak ook van toe
passing op erotiek was, bleek uit de pogin
gen om het omsluierde begrip te onthullen. 

Makkelijker was het om erotiek af te bake
nen tegenover een op het eerste zicht aan
verwant verschijnsel zoals porno.
M. Bartosik:“Wat doet e-otiek? Erotiek is 
suggestief en vrijwaart derhalve onze inti-sugg
mlteit. Pornografie niet, pornografie heeft 
daar geen respekt voor. Het reduceert ons 
tot lichaam of tot lichaamsdelen. Het geeft 
niet dat de hoofden van de paren gewoon 
weggeknipt zijn. Dat kan best allemaal ge- 
laatloos blijven. Bij erotiek gaat het om 
de sensoriële gewaarwording én het denken."

Een mening die we ongeveer terugvinden in 
de uitspraak van prof. Debusscher die stelt 
dat "porno in een vakuüm fungeert. Gevoe
lens tussen twee partners worden zelden

vermeld. Seksualiteit wordt kwantifieer- 
baar. Alles wordt uitgedrukt in maten en 
frekwentie. Het is de systematische eks-

I ichel Bartosik gaf het vol
gende, beknoptere voorbeeld: “In een kamer 
waar een vleugelpiano staat, is een vrouw 
bezig met het voorspel met haar minnaar. 
Men hoort gestommel. Je merkt dat haar wet
tige echtgenoot gaat binnenkomen. Ze zet 
zich op de pianokruk en verbergt haar min
naar onder haar rokken en begint onmiddel- 
lijk de ene of de andere étude van Chopin 
te spelen. Aangezien het voorspel al een 
beetje gevorderd was, kan de zich schuil
houdende minnaar zich blijkbaar niet meer 
inhouden en gaat verder met zijn geminne- 
koos onder de draperiën van haar rok. De 
erotiek schuilt daarin dat de door haar 
minnaar opgewekte gevoelens bij de piano
speel ster gesublimeerd worden in een vol
gens haar echtgenoot nooit voordien gehoord 
pianospel:'Wat speel je vandaag toch mooi!' 
Zie je, dat lijkt m1j een metafoor voor de 
hele erotiek."
Voor het theater lag de bepaling van wat 
erotiek is iets makkelijker. Er bestaat een 
direkte band tussen akteurs en publiek 
waardoor er een "erotische spanning" ont
staat, zegt Luk Vanden Dries:"Een over
dracht die onderhuids gebeurt en die je 
voelt vanuit je lichamelijke (en geeste
lijke) spanning als toeschouwer. Die moet 
aanwezig zijn, vind 1k. Een tekst kan nog 
zo erotisch zijn, als die niet gedragen 
wordt door die "erotische" spanning, valt 
ze in een kloof tussen tribune en scène." 
Om kort te zijn: het bleek inderdaad niet 
mogelijk een volledig sluitende definitie 
te geven voor erotiek, laat staan voor 
erotiek in de literatuur. "Subtiliteit” 
bleek zowat het enige kenmerk te zijn,waar
over iedereen het eens was. Iets wat dan 
ook tot uiting komt in de gekozen ero

tische fragmenten .

Een amoreus in minnen seer vierich 
die liefde int herte vast hae beloken 
Quam tot sijnder liefste als mutsaert 

ghierich
daer sij sat op een scijt huijs gedoken 
Hij en hadse in twe maenden niet ghesproken 
dus stort hi haer toe als minnaer heet 
Wacht seydsi vrunt ghij mocht mij croken 
hout wat staende ick heb een ey bereet 
Ten halp niet wat sy riep of creet 
hy dudense datnense hoorde craken 
van groter liefden sy achter spleet 
Soe datse haer altemael bescheet 
prueft selve wat sulcke liefde can maken

Erik Aoriaensen 
Domirioue Di rieken 
Ronald Geerts

* Twee juristen die de eerjten waren om een 
ernstige poging te ondernemen om de termen 
erotiek en pornografie te definiëren in "To 
the Pure".



OUDSTUDENTENBOND
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

V.Z.W.

DE OUDSTUDENTENBONf:

Sedert kort gehuisvest op de Brand Whitlocklaan, nr. 50, "zet de 
OudStudentenBond (OSB) zich in voor het in stand houden van de 
band die afgestudeerden bindt aan het instituut waar zij hun vor
ming kregen, nl. de VUB", zoals het "Handboek van de VUB-student" 
pleegt te zeggen. Af gezien daarvan houdt de OSB zich nog met ande
re zaken bezig ook: de principes van het Vrij Onderzoek, de plaat
singsdienst, de studieleningen, het Geuzenbal, prijzen voor St-Ver- 
haegen... Stof te over dus voor een gesprek met de voorzitter van 
de OSB, Jef Brouwers. Omdat misschien ook ü ooit eens een oudstu- 
dent van de VUB zal zijn!

Misschien vinden sommigen het lezen van een 
telefoonboek wel interessanter dan te lezen 
over de samenstelling van de Raad van Be
heer (RvB) van de OSB, over de werking, het 
ledenaantal, en dergelijke meer. (Kennen 
die mensen van De Moeial echt niks anders?) 
Maar omdat dit toch niet te verwaarlozen 
is, zetten we eerst een aantal van die 
strukturele en technische aspekten in het 
kort op een rijtje. Voor wie ondertussen 
niet is weggelopen, laten we daarna de 
voorzitter zelf aan het woord. Wij stellen 
de vragen en hij antwoordt. Of had u het 
anders verwacht?

De RvB bestaat uit het aantal leden dat 
wordfliepaald door de Algemene Vergadering 
(AV). Die AV is de vergadering van alle le
den en wordt gehouden in de 1° maand van 
het kalenderjaar. Daar wordt de RvB verko
zen, en worden ook de leden van het Bureau 
rechtstreeks gekozen, d.w.z. de voorzitter, 
de ondervoorzitter belast met de financiën, 
de ondervoorzitter belast met personeelsza
ken en de afgevaardigde in de RvB van de 
VUB. Zij moeten om het jaar herkozen worden 
maar ze kunnen wat betreft de voorzitter 3 
jaar in funktie blijven, de anderen ongeli
miteerd. De huidige voorzitter is nu aan 
zijn 3° jaar voorzitterschap toe.
De vergaderingen van de RvB zijn minstens 
elke maand. De Bureauvergaderingen zijn al
tijd voor de Raadvergaderingen en wanneer 
de noodzakelijkheid er is om te vergaderen. 
D.w.z.: de werking van de OSB wordt dage
lijks bekeken en wanneer een lid van het 
Bureau vindt dat er belangrijke zaken moe
ten voorgelegd worden, dan beslist hij dat 
er een vergadering van het Bureau moet zijn 
en dit wordt dan samengeroepen door de 
oorzitter.

De OSB beschikt over 2 administratieve me
dewerksters: een vaste medewerkster 3Te

de OSB dan wel?

ten, w1j zijn niet onbekend bij de afgestu
deerden. Wij worden bekender en bekender 
naarmate men dichter bij de afstudeerdatum 
komt. Dat is niet zo onbelangrijk, omdat 
wij proberen op het vlak van de plaatsing 
en de tewerkstelling een grote inspanning 
te leveren, zodanig dat wij vooral onze 
aandacht richten op laatstejaarsstudenten, 
met een duidelijke informatiekampagne, en 
ook op afgestudeerden die werkzoekend zijn. 
Wat betreft de studenten nu, wij proberen 
ook bij hen uiteraard een beetje aandacht 
te vinden, maar dat is erg moeilijk omdat 
wij bitter weinig dingen kunnen doen die 
ook studenten kunnen interesseren en omdat 
de doelstellingen van studenten en studen
tenverenigingen anders liggen dan onze 
doelstellingen. Wat wij dus op het vlak van 
de aktiviteiten organiseren is gericht op 
laatstejaarsstudenten en op afgestudeerden 
en is voor de rest - misschien een beetje 
te onbekend - gericht op het toekennen van 
studieleningen en desgevallend beurzen.
En sedert mijn voorzitterschap - hoewel het 
helemaal niet in mijn lijn ligt om mij fol
kloristisch op te stellen - hebben we ons 
ook beziggehouden met de St-Verhaegenvie- 
ring.

OM: Wat houdt die informatiek 
de laatstejaarsstudenten eigen

<ampagne 
lijk in?

medewerkster 
permanent aanwez^ig is en een medewerkster 
in BTK-projekt. Voor de dagelijkse werking 
van de OSB zorgt de vaste medewerkster. De 
RvB en de leden van het Bureau rekenen ei
genlijk op haar ernst en inzet.
Iedereen die wil kan lid worden van de OSB. 
Maar alleen diegenen die afgestudeerd zijn 
aan de VUB kunnen effektief lid worden, de 
anderen zijn toetredende leden. In feite 
wordt alleen een onderscheid gemaakt tussen 
effektieve en toetredende leden in het ze
telen in de RvB. Voor de rest is er geen 
enkel onderscheid, noch in plichten, noch 
in rechten. Zij hebben allemaal stemrecht 
in de AV. Vroeger was dit niet het geval, 
maar op de laatste AV werd beslist dit ver
schil op te heffen, samen met de beslissing 
het werkingsjaar te laten samenvallen met 
het kalenderjaar.
Men wordt lid van de OSB wanneer men zijn 
formulier invult. Men krijgt dan betalings- 
aanvragen (750 fr. per jaar). Wanneer men 
een jaar niet betaalt, dan krijgt men geen 
informatie meer.
Momenteel heeft de OSB 5000 leden, waarvan 
ongeveer 1000 betalenden.

Jef Brouwers (JB): Ik zou daar nog willen 
aan toevoegen dat wanneer men lid wil wor
den van de OSB, dan moet men zich duidelijk 
als vrijzinnige opstellen. Wij weten ui
teraard dat zeer veel katholieke mensen aan 
de universiteit studeren en dat juichen we 
toe. Maar de oudstudentenbond is een vere
niging die zich alleen richt naar diegenen 
die akkoord zijn met de principes van het 
Vrij Onderzoek. Wij staan er dan ook op dat 
iedereen dat duidelijk vermeldt bij zijn 
inschrijving door het ondertekenen van de 
clausule betreffende het zich niet onder
werpen aan allerlei geest-beperkende din
gen. Dat is een vrij belangrijk iets, want 
als men dat niet ondertekent kan men geen 
lid worden.

DM: Af gezien van het Geuzenbal is de OSB 
door de studenten zo goed als onbekend? 
Hebt u daar een verklaring voor en wat doeT

I %  het nie

werden er verleden

JB: Een verklaring daar onmiddellijk voor 
vinden, die heb ik niet. We zijn de enige 
universiteit waar een oudstudentenbond zo 
aktief is als aan de VUB, wat op zich niets 
tinhoudt. Wij zijn onbekend bij de studen

JB: In het begin van het jaar meldt de OSB 
zich vooral bij de laatstejaarsstudenten 
omdat ze een gratis kaart krijgen voor het 
Geuzenbal. In de loop van het jaar krijgen 
ze dan berichten over een informatiedag 
waar bedrijven en openbare diensten worden 
uitgenodigd, en die hun aktiviteiten komen 
uiteenzetten. Dat is een eerste kennisma
king met de buitenwereld, met de buiten
schoolse wereld. Onze vroegere medewerker 
heeft daar een nogal knappe brochure over 
samengesteld, over wat na de studies.

0M: U hebt al gesproken over de 2 belang- 
rijkste diensten van de OSB, nl. de plaat
singsdienst en de studieleningen. De plaat
singsdienst: wat betekent dit konkreêt?

JB: In 1982 hebben wij 96 mensen een plaats 
bezorgd. Konkreter kan dat niet. Konkreet 
is het zo: men wordt lid van de OSB, men 
schrijft zich in voor de plaatsingsdienst, 
dan krijgt men om de 14 dagen een brochuur- 
tje 'Telex' in de bus met daarin de vacatu
res.

DM: Hoe komt het OSB zelf aan die adverten
ties?

JB: Wel wij hebben kontakten met ongeveer 
3 a 400 bedrijven en openbare diensten. Dat 
is opgebouwd door de medewerkster die hier 
vroeger werkte. Zij heeft die kontakten ge
legd en gevraagd als er een vacature is, 
meldt ons dat, dan kunnen wij dat aan onze 
afgestudeerden schrijven.
Bvb. op 30 maart 1s hier een receptie waar 
al die bedrijven en diensten samen met de 
akademische overheid uitgenodigd zijn, om 
wat Informele kontakten te hebben en om on
ze kontakten te verbeteren.

0M: De 2° belangrijke dienst van de OSB is 
de studieleningen. Röë gaat dat in zijn 
werk? Betreft het hier alleen lemngen of 
ook beurzen?

JB: Het zijn vooral leningen, terugbetaal
bare leningen zonder intrest. En de termijn 
daarop 1s ongeveer 5 jaar na het af stude
ren, maar we zijn daar niet zo strikt in. 
Wij werken daarvoor samen met de Sociale 
Sektor van de VUB die ons daarover infor
meert. D.w.z. dat wij nooit zelf sociale 
enquête voeren omdat wij vinden dat we daar 
helemaal niet de bevoegdheid toe hebben. 
Maar we krijgen dus een dossier van de So
ciale Dienst van de VUB. De financiële kom
missie die bekijkt dan de situatie en die 
ziet dan hoeveel geld ze kan toekennen aan 
de studenten. De financiële kommissie die 
werkt binnen de RvB, maar beslaat soms meer 
mensen dan alleen de RvB, omdat daar soms 
mensen inzitten die zich alleen met finan- 
:iën willen bezighouden, omdat het finan
ciële experts zijn.

DM: Hoeveel leningen 
jaar uitgeschreven?

JB: Vorig jaar hebben wij geen enkele aan
vraag gehad, wat zeer eigenaardig is.

DM: De jaren voordien werden er wel lenin- 
gen uitgeschreven?

JB: Ja, ik kan daar geen bedragen opplakken 
want ik hou mij eigenlijk niet bezig met 
financiën, maar er zijn alleszins leningen 
toegekend.
Nu zijn de beurzen voor de inschrijvings
gelden van de postgraduaten dit jaar al 
massaal toegekend. Ook voor gewone In
schrijvingsgelden van mensen die ons dat 
gevraagd hebben omdat ze werkloos zijn en 
nog iets willen inschrijven. Dat is dus wel 
gebeurd, en ook dat gaat langs de Sociale 
Dienst.

DM: Wat het Geuzenbal betreft: bent u te
vreden met de nieuwe formule tnl.op de VUB 
en niet bulten de VÜB zoals vroeger) ën 
gaat dit zo blijven?

JB: Dat gaat niet zo blijven, want het vol
gende bal is in de Ancienne Belgique. Per
soonlijk was ik daar erg tevreden mee, maar 
ik denk dat het ontzettend veel werk is en 
dat het ontzettend veel investering vergt. 
De RvB heeft beslist dat het volgend jaar 
in de Ancienne Belgique zal zijn. Ik vond 
dat hier wel goed, ik had daar geen enkel 
probleem mee.

DM: Sommigen vinden het Geuzenbal meer een 
T.D. geworden dan dat het nog een echt ga
labal is.-----------  -------- ------------

JB: Ja, ik heb dat ook gehoord. Ik weet het 
niet, ik ken van bals eigenlijk niets, maar 
het was zeker geen galabal. Maar ik vind 
ook, en dat is mijn persoonlijke opvatting, 
1k heb nooit de indruk gehad dat de VUB een 
gala-universeteit is. Dus ik heb een beetje 
problemen met galabals. Maar dat 1s vrij 
persoonlijk. Ik denk dat ik daarin ernstig 
bijgetreden wordt door de RvB, die zeker 
niet wil overgaan tot het Inrichten van een 
galabal. Misschien is het een belangrijke 
diskussie of je een smoking moet aanhebben 
om een goed bal te hebben of niet, maar ik 
kan mij met deze diskussie echt niet bezig
houden. Ze zijn totaal onnuttig, vind ik, 
zeker in deze tijden.

DM: Men kan veronderstellen dat er nogal 
winsten worden gemaakt met het Geuzenbal?

JB: Normaal zijn de winsten van het Geuzen
bal bedoeld om de leningen en de beurzen te 
spijzen. Nu is het zo dat wij dit jaar 
winst hebben gemaakt - ik weet nog niet 
juist hoeveel - door het feit dat het aan 
de VUB zelf was, dat we de zaal niet hebben 
moeten betalen en dat we heel veel zelf 
heben gedaan. Er 1s winst, wat vorig jaar 
niet het geval was. Vorig jaar was er ver
lies en dat komt omdat er veel minder men
sen komen dan vroeger het geval was.

laat sens k ijken op m ijn  w o o rd , w a a rd s  kolleqa. 
d a ir  zitte n  zw a re  kerels an g ro o t ge ld  echter

DM: Wat waarschijnlijk ook veel studenten 
zal interesseren is de reden waarom de OSB 
met St-Verhaegen haar prijs niet heeft uit~ 
gereikt voor de wagens van de stoet?

JB: Wij hebben dat ernstig gedaan en er 
ernstige bedragen voor voorzien, maar de 
studenten, vinden wij, nemen dat echt niet 
ernstig genoeg om er geld aan te geven. Wij 
hadden daar een komitee voor samengesteld 
en die zijn gaan kijken. Wij hebben vorig 
jaar hetzelfde gedaan. Toen hebben we wel 
geld gegeven, we hebben 10.000 fr. uitge
reikt. Maar we hebben dan duidelijk gezegd 
dat als het van hetzelfde niveau was dat we

niet meer zouden doen. Dit jaar was het 
zoniet nog slechter dan toch zeker van het 
zelfde niveau, en dus hebben we ook geen 
prijs gegeven. Maar we blijven dat zeggen, 
wanneer de studenten dat ernstiger doen, 
dan zal die mogelijkheid daar zeker inzit
ten om daar vanuit de OSB ernstige belang
stelling voor te krijgen.

DM: Over geld gesproken: waar haalt de OSB 
eigenlijk haar geld vandaan?

JB: De OSB krijgt haar geld van de leden. 
We hebben 1000 leden aan 750 fr. en de OSB 
krijgt schenkingen van leden. Niet iedereen 
betaalt 750 fr., er zijn mensen die veel 
meer betalen. De OSB krijgt ook van de RvB 
van de VUB geld voor de plaatsingsdienst. 
Niet voldoende om dat te bekostigen, maar 
we krijgen er wel 500.000 fr. voor. Dat 
wordt elk jaar in de RvB van de VUB goedge
keurd.

DM: Belangrijk voor de OSB is toch wel de 
bindfng- met oe studenten onderhouden. PasT 
de recente verhuis van de Triomf laan naar 
de Brand Whitlocklaan wel in die optiek?

JB: Nee. Dat is dus zeker niet met mijn 
goedkeuring gebeurd, maar wij hadden geen 
enkele andere mogelijkheid. Ik moet zeggen, 
het is mijn persoonlijke mening, het is 
niet de mening van alle raadsleden, dat ik 
vind dat de OSB op de kampus zelf 2 bu
reau's zou moeten hebben. En dat vind ik 
een zeer spijtige zaak dat we dat niet heb- 
aen. Het zou een veel kleinere afstand zijn 
om er naar toe te komen, het zou veel be
kender zijn, het zou veel direkter zijn, 
het zou deel uitmaken van het kampusleven. 
Persoonlijk heb 1k daar altijd voor geij
verd om dat te bekomen, maar dat is ook mij 
liet gelukt.

0M: De Triomflaan in ieder geval...

JB: Dat was beter, ja, maar daar moesten we 
dus uit. Wij zaten daar nog alleen en dat 
gebouw moet blijkbaar weg, om 1 of andere 
reden. Ja, als we een ander huis krijgen op 
de Trlomflaan dan zal ik dat onmiddellijk 
aanvaarden en zijn we hier onmiddellijk 
weg.

DM: Enigszins daarbij aansluitend: de leden 
van de RvB zijn toch meestal mensen die al 
I ot meerdere generaties geleden zijn afge
studeerd. Worden nieuwe afgestudeerden wel 
geïntegreerd m  de OSB?

JB: Dat zou ik niet kunnen zeggen, het is 
aan de nieuwafgestudeerden om hun kandida
tuur te stellen voor de RvB en dat zal wel 
toegejuichd worden. Uiteraard is het zo dat 
nieuwe leden van de RvB niet onmiddellijk 
voorzitter of ondervoorzitter of zoiets 
zullen worden, omdat men dat niet zal ac
cepteren. Terecht, denk ik, enerzijds omdat 
men eigenlijk van de werking van de OSB nog 
niet zoveel heeft gegeten, en omdat het 
vrij belangrijk is, vind ik zelf, om eerst 
eens eventjes wat te zien. Maar wanneer zij 
blijk geven van ernstige belangstelling dan 
zal niemand hen tegenhouden. Tenslotte is 
iedereen in de OSB op een bepaald moment 
nieuw gekomen.

DM: Wordt in de OSB aan politiek engagement 
gedaan?

JB: Nee, er wordt aan maatschappelijk enga
gement gedaan. Dat wil dus zeggen dat we 
heel duidelijk stellingen hebben ingenomen 
t.o.v. abortus en t.o.v. de raketten. En 
waarschijnlijk zal dat maatschappelijk moe- 

1 ten heten en niet politiek.

DM: Wat waren die standpunten?

JB: Wij hebben geld gegeven voor het fonds 
van de verdediging van de geneesheren die 
veroordeeld werden; w1j hebben geld gegeven 
aan VAKA en wij hebben het platform onder
tekend voor de raketten. We hebben duide
lijk naar bulten uit onze stellingen bekend 
gemaakt: voor de totale legalisering van 
abortus en voor het totale afwijzen van de 
plaatsing van raketten. En 1k kan zeggen, 
wij hebben in de RvB niet alleen socialis
tisch denkenden maar ook liberaal, partij
gebonden denkenden, en wij hebben dat met 
unanimiteit gestemd.

DM: De OSB heeft ook een aantal publika
ties?

JB: Wij proberen een keer of 6 è 7 per jaar 
een ''Briefing" uit te geven, waarin alle 
aktiviteiten worden vermeld.
Wij hebben een brochure voor de laatste
jaarsstudenten en af en toe wanneer er spe
cifieke organisaties zijn, zoals bij het 
jaar van de vrijzinnigheid, is er een pu- 
blikatie. Dat komt dan in de ''Briefing" en 
dan kan men daar voor inschrijven.

H.V.
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DE SOR IN HET KORT LEen ‘Story’ :
impressie van een unieïlevenZoals wel meer gebeurt was ook de Sociale 

Raad van 16 februari voor de buitenstaander 
een vrij saaie bedoening. Bij dit buiten
staanders kan je dan gerust een aantal ef- 
fektieve leden van de SOR rekenen. De voor
zitter handelt de zaken af terwijl de ove
rige leden tevergeefs een lichtpuntje zoe
ken in de stapel paperassen voor zich. De 
tussenkomsten beperken zich meestal tot het 
uitleg vragen rondom punt zoveel van arti
kel x van dit of dat reglement of tot een 
ontladende opmerking van een of andere lol
broek. Gediscussieerd wordt er zelden. Ie
dereen is het eens. Prachtig, over naar het 
volgende punt... De VUB is weer eens soci
aal geweest. De bureaucratie maalt verder. 
De Raad van Beheer mag tevreden zijn.Voort
maken. Het kultuurkaffee wacht. De sociale 
sektor moet gesteund. Wat drinkt u...?

Plichtsgetrouw werd er nog eens gepraat 
over het zorgenkind nr.1 : de Vubtiek. Moet 
er nog een paraplu zijn misschien, of een 
schrijfmachine? Door een wanbeheer zit de 
Vubtiek met een stoch die zijn gelijke in 
Brussel niet vindt. De zaak ligt bij de 
Raad van Beheer en het diensthoofd wordt 
elders op de unief 'alternatief' tewerkge
steld. Als er niet spoedig een oplossing 
komt, overweegt de voorzitter in maart de 
Sociale Raad te vragen de Vubtiek te laten 
sluiten. De studentenleden verzetten zich 
uiteraard. Het kan toch niet op het wanbe
leid van een diensthoofd op de studenten te 
verhalen. De Vubtiek is een service die ab
soluut bewaard moet blijven. Maar beslissen 
kan nu toch niet, het blijft wachten op het 
antwoord van boven.

N.a.v. het 25-jarig bestaan van de fakul
teit Wetenschappen vindt er in de nieuwe 
sporthal een tentoonstelling plaats met als 
thema 'de spiraal van het leven'. Heel mooi

Op aanvraag van het 'Institutum Europaeum' 
kreeg de Studiekring Vrij Onderzoek het ver
zoek een debat te organiseren over de visie 
op klassestrijd van een marxist (Koen Raes) 
en de visie daarop van een libertariër (Leo- 
nard Liggio).
llggio was in de jaren '60 een van de pro
minenten van de 'New Left' beweging in de 
USA. Nu behoort hlJ tot de 'Libertarische 
School'. (What’s In a name?) Vandaag 1s h1J 
tevens direkteur van het 'Institute for Hu
mane Studies' uit California. Voorheen was 
hij verbonden aan verschillende universitei
ten en hogescholen. Hij heef’- ook een aantal 
publikaties op zijn naam staan en is 'edi- 
tor' van het driemaandelijks tijdschrift ' 
Literature of Liberty'.
Koen Raes is aangesteld navorser van het NF 
HO (Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek) en werkt aan de RUG in het Semi
narie voor Moraalfilosofie en Metafysica.
Van zijn hand verscheen onlangs bij uitge
verij Masereelfonds "Aan hen de keuze ?", 
een kritisch essay over de ideologie van

was het niet dat ook hier weer dat typisch 
VUB-addertje onder het gras -of moeten we 
hier zeggen 'de vloer'- zat. Vanaf de paas
vakantie tot eind mei kunner er hier dus 
geen sportactiviteiten plaats hebben. Net 
nu de sportdienst een plan had uitgewerkt 
om de sporthal in het weekend ook voor ex
ternen aantrekkelijk te maken -wat extra 
inkomsten zou kunnen betekenen voor de so
ciale sektor- is Prof. Bingen van de Weten
schappen daar met zijn tentoonstelling. De
ze is met de dekaan van de HILO overeenge
komen de sporthal gedurende die periode tot 
een expositieruimte om te bouwen, zonder de 
Sociale Raad te raadplegen. De Sociale Raad 
werd in deze zaak dus volledig gepasseerd. 
Zo vallen de plannen van de sportdienst in 
het water en moet de externe uitbouw van de 
sporthal wachten tot volgend jaar. Om nog 
te zwijgen van de programmatie voor de stu
denten. De Sociale Raad was dan ook erg 
verontwaardigd met deze gang van zaken. Het 
gaat er niet om dat die sporthal eens voor 
iets anders gebruikt wordt, maar wel dat 
metn het blijkbaar niet nodig gevonden 
heeft de sportdienst of de Sociale Raad te 
raadplegen. Wat natuurlijk veel zegt over 
hoe er hier in sommige middens over die So
ciale Raad gedacht wordt.

Sinds haar oprichting is De Moeial vaste 
gast geworden op de agenda van de Sociale 
Raad. Na een actie van de redactie van het 
studentenblad heeft de lokaal kwestie dan 
toch een voorlopige oplossing gekregen. 
Tot het einde van dit academiejaar zit De 
Moeial in de middenruimte van gebouw Y'. 
Voor volgend jaar is een eigen lokaal be
loofd. Wij wachten nog eens af, met onge
duld.

G.Y.

het neo-liberaal bezitsindlvidualisme. In 
dat boek gaat hij een gevecht aan met de 
neo-1iberalen en libertariërs. Dit laatste 
is een overgewaaide ideologie uit de Vere
nigde Staten, eigenlijk een rare kombinatie 
van oud-rechts en nieuw-links. Zo zijn ze 
niet alleen voor een volledig vrije markt- 
ekonomie of vrije wapenverkoop. Ze zijn ook 
voor vrije drugverkoop en -verstrekking en 
tegen elke seksuele diskriminatie. De mees
te nieuwe ideeën van de libertariërs hebben 
raaklijnen met het neo-1iberalisme van Ver- 
hofstadt en Co. Een van hun stokpaardjes 1s 
een flink stuk anti-etatisme. Voor de 19de 
eeuw bestond de staat alleen uit 'champet
ters' en was die staat nog niet het almach
tige burokratische monster van vandaag. Hun 
diagnose luidt : "De krisis van vandaag is 
de krisis van de gemengde ekonomie. Ze is 
te sterk gebaseerd op socialistische princi
pes en de overheid bemoeit zich te veel met 
het ekonomisch gebeuren. De almachtige en 
onpersoonlijke staatsburokratie heeft geleid

Je stelde je er heelwat van voor. Sterke 
verhalen verlegde de bakens nog meer. Het 
was geen gewone hoop : hier zou het leven 
beginnen ! Onder de beschermende ouder- 
vleugels vandaan; twee stevige poten en een 
goed stel hersens kweken, dat was de be
doeling.

Je kon eindelijk zélf beslissen wat je ging 
studeren. (Toen dachten we nog dat 18 jaar 
een zelfbewuste leeftijd was.) Via mooie 
programmaboekjes, oudere 'adviseurs', en na 
de prestigieuze propaganda rondleidingen, 
waarbij halfweg de 'kandidaten' al in kafé 
zaten, wordt Brussel dan iedere oktober
maand ingenomen door een stelletje 'die het 
eens zullen gaan maken'.
Maar dan slaat de totale onwetendheid toe. 
De verlegen eksemplaren sluiten zich op in 
hun kamertjes met hoogstens de versleten 
kassetterekorder als vriendschap. De bet
weters houden vanaf de eerste dag feestjes 
waarop de grootsprakerige uitlatingen niet 
uit de lucht zijn. Samen met de voorbestem
de mislukkelingen zullen zij niet eens de 
eerste zittijd beginnen. Want in de eerste 
lessen werd je reeds duidelijk gemaakt goed 
naar je buren te kijken : slechts één van 
beiden (=50*) zal slagen, beweerde een 
stellige professormond. Dat werd wegge
lachen. De schrik sloeg pas later in de 
benen. Maar zo was het wel snel even duide
lijk gemaakt wie je rivalen zijn. Ieder 
voor zich. Je kan het zelf maar uitzoeken. 
En dat moet ook wel. Niet alleen op studie
gebied, maar ook 1n het praktische leven. 
Oe totale vrijheid wordt dat genoemd. 
Geniet met volle teugen ! Des te harder zal 
de werkelijkheid je opbreken.
Humaniorastijl is uit den boze. Je wordt 
verondersteld als, plotseling, volwassen 
persoontje zelf je potje te koken, af te 
wassen, met het onderwijzend personeel een 
'opbouwende' zake11jke relatie te kweken en 
onderling met kollega-studenten onverstaan
baar over bekrompen vakproblemen te konver- 
seren. Oe intellektueeltjes in spe draaien 
vanaf de eerste moment mooi mee in de voor
bestemde tredmolen. Oe universitaire sleur 
die Iedereen zijn plaats, taak, buro, pa- 
pierhoop...geeft. Een sleur die steeds het 
kenmerk van net weerkerende, het voorspel
bare met zich meedraagt. Bijvoorbeeld. Na 
twee jaar begin je de sekretaressen te be-

tot overregulering. Het individu heeft hier
door de kontroleover zijn eigen levensom
standigheden en over zijn persoonlijke waar
digheid verloren. De openbare nutsvoorzie
ningen zijn te duur en werken ondoelmatig. 
De socialisten hebben alles en iedereen wil
len gelijkmaken. Ongelijkheid is de prikkel 
voor maatschappelijke vooruitgang, daarom 
zitten we nu met ekonomische stagnatie, ver
grotende armoede en totale burokratisering. 
Bovendien willen de socialisten de eigendom 
herverdelen en dit is immoreel en van boven 
(autoritair!) opgelegd."

Eendagspsychose.

Zoals velen voelde ook ik mij enige tijd 
geleden op mijn pik getrapt toen ik vernam 
dat op een steenworp van de unief vandaan, 
in de schaduw van het gebouw F en G, in de 
obscure, onderaardse gangen van een afge- 
dankte, oude champignonkwekerij een meisje 
van zowat 20 jaar op een brutale, beest
achtige wijze werd verkracht, vermoord en 
verminkt. Dat onschuldige meisje kon best 
eens een studente zijn, die in de buurt op 
kot zat en dat maakte de verontwaardiging 
van velen nog groter.
Verontwaardiging is in een geval als dit 
best te begrijpen. Verontwaardiging die 
even snel weer verdwijnt als ze gekomen Is, 
en die helemaal niet komt als we morgen in 
'De Morgen' lezen dat het Salvadoraanse of 
Guamalteekse leger, flink geholpen door een 
aardig potentie-eel aan Amerikaanse 'vrij
heids ‘strijders, diezelfde misdaad op grote 
schaal bedrijven in de afgelegen, opstan
dige boerendorpen. Op hen rust zelfs de 
zware taak straks onze vrouw en dochters te 
beschermen tegen het zo gevreesde rode, 
Russische gevaar. Onze wijkverkrachter 
daarentegen slaagt erin tot de verbeelding 
van velen door te dringen waar hij zich aan 
de brandstapel, aan de galg, in de gevange
nis of op de castratietafel mag verwachten. 
Waar wordt onze door het vrij-onderzoek- 
principe bezoedelde geest niet wat vlug 
door vooroordelen en irrationaliteit getei
sterd? Bestaat er voor een fenomeen als 
verkrachting dan geen verklaring?
Wat drijft een verkrachter tot verkrachting 
Een verkrachter 1s ongetwijfeld iemand die 
sexueel geobsedeerd is. Het is iemand die 
continu achtervolgd wordt door de idee 
iemand sexueel te kunnen bezitten maar die 
deze obsessie niet werkelijkheid om kan 
zetten zodat er een frustratie ontstaat. 
In principe kan dus zowel een man als een 
vrouw verkrachter zijn. We merken echter 
dat de gevallen waarin de vrouw deze rol 
speelt eerder uitzonderingsgevallen zijn. 
Verkrachten is per definitie een mannelijke 
aangelegenheid. Mannen hebben dus blijk

grijpen en te waarderen. V1er dames opge
sloten in een kamer met ratelende machines, 
bergen papier waarmee toch iéts moet worden 
aangevangen,...en slurpende kofflelippen, 
hun enige verzetje. Je bent hun zo dankbaar 
als ze je reeds afsnauwen vooraleer je iets 
gezegd hebt.

Een moment van verrukt genot als je de ver
krampte gezichten bemerkt. Je maakt je bin- 
nenhuids kwaad en stelt kortaf je onge
twijfeld banale vraag. En zo doden de 
kleintjes elkaar...
Je verwacht nog wel wat anders dan studeren 
en administratieve rompslomp aan een unief. 
En ja, reeds in de eerste oktoberweek van 
1981 lag de VUB plat : studentenstaking uit 
protest tegen de komende studiebeurswijzi
gingen. Net twee dagen les en de boel werd 
platgelegd. Jammer na een dag bleek duide
lijk dat studenten het verschil niet kennen 
tussen een aktieve en een passieve staking. 
Alles liep uit op een weekje surplus vakan
tie. De 'strijdpunten' waren ook zo ver van 
mijn bed; het waren slechts toekomstplannen 
was de gemiddelde redenering. Toch...De 
enkele pittige konfrontaties studenten-pro- 
fessoren waren al de moeite om mee te 
staken. Zo wilde een prof per sê voor een 
lege aula doceren. Dat Is hem dan ook 
zonder morren toegestaan. En waarom de 
volgende keer geen ontvoering proberen ? 
Kwestie van afwisseling.
Maar na deze week werden de dromen verder 
stukgeslagen. De kampuskoten -zo mooi ii de 
zomer- gaan aan je neus voorbij, naar de 
Limburgse en Westvlaamse kolonies. En voor 
de rest gaat alles zijn gangetje. Je ga 
at vlijtig naar de les tot je merkt dat dit 
niet de vereiste is om te slagen. Een 2 
maanden durende zelfmoordkampagne lijkt mij 
wel voldoende. Je ontdekt dat er zelfs 
enkele sympatieke elementen in jou jaar 
zijn terechtgekomen. Goddelijk toeval ?
Je ontdekt dat de eksamens vr-eselijk on
eerlijk zijn. En dat het portie geluk niet 
mag worden onderschat. Maar de pijnlijkste 
ontdekking is wel dat deze Instelling be
staat uit één voor één Individuutjes of ter 
hoogste een groepje van individuen. lede» 
voor zich. Oat moet je een mens geen twee 
maal zeggen.

Jason.

Ondertuseen kan de staatsburokratisering wel 
worden gebruikt om de J onge liberalen aan 
een job te helpen.

Wie over dit alles meer wil vernemen en wat 
vragen wil stellen aan Koen Raes en Leonard 
Liggio kunnen we aanraden op 8 maart naar 
de diskussie te komen die vanaf 20u. in lo
kaal 4B301 gevoerd zal worden. De inkom is 
gratis en het debat zal in het Engels verlo
pen.

F.L.

baar meer aanleg om door de idee van iemand 
sexueel te kunnen bezitten, bezeten te wor
den.
De vraag is nu : Waarom zijn het juist man
nen die door deze obsessie bezeten worden? 
Er moet 'iets' zijn dat de sexuele driften 
mannen enorm stimuleert. Er moet ergens 
een prikkel aanwezig zijn die mannen zegt 
dat ze vrouwen sexueel bezitten moeten.
Ik geloof niet dat het moeilijk is om te we 
ten te komen vanwaar die prikkel komt. Het 
is een prikkel die al heel lang bestaat, 
zolang zelfs als ons rollenpatroon oud is. 
Opvallend is echter dat die primitieve 
prikkel in onze 'moderne’ samenleving ver
sterkt wordt door de raedia en de reclame. 
Verkrachting is een geïnstitutionaliseerde 
misdaad, een misdaad die een noodzakelijk 
uitvloeisel is van ons conservatief samen
levingsmodel waarin nog altijd de macho- 
heteroseksualiteit als enig mogelijke vorm 
van liefde wordt voorgesteld en waarin de 
vrouw nog altijd dat onzelfstandige wezen 
is waarvan de beste kwaliteit mooi-zijn is 
en een vagina hebben die perfekt onze pijn
lijke penis omsluit zodat we ons geen beter 
mechanisme uitdenken kunnen dat onze onvol
maakte orgasmes produceren kan. Vele 
zakenlui hebben dit allang begrepen. 
Onvermoeibaar creeeren zij sex-symbolen, 
wakkeren oènze driften aan en bezorgen ons 
de onstuitbaarste erekties op de onmoge
lijkste plaatsen. Dat er dagelijks enkele 
vrouwen in het kruis getast en zelfs ver
kracht worden en dat zij, weliswaar onge
wild, de verkrachter hiervoor leveren, zal 
hun een zorg zijn. Zolang wij, 'onstuitba- 
ren', bereid zijn hiervoor te betalen zul
len zij ons met genoegen verkrachters blij
ven leveren.
Bedenk dan ook, waarde intellekt, wanneer 
je straks met je pasgekochte 'playboy' 
thuiskomt en wanneer je wat later met de 
wilde centerfold-fantasieen nog vers in je 
achterhoofd je o zo dierbare H e f  je langs 
achteren neemt : verkrachting is geïnstitu
tionaliseerd.
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De vrijzinnige voedingsbodem zuiver houden.

Een lezersbrief uit de vorige editie is 
vele vrijzinnigen in het verkeerde keel
gat geschoten. De brief, ondertekend met 
AVV-VVK, kloeg de diskriminatie van de 
gelovigen op de VUB aan.

Sven Gondry en .loris Cox, 
twee bestuursleden van de studiekring Vrij 
Onderzoek : "In de brief wordt de vrijzin
nigheid verweten egoistlsch te zijn, en de 
wet van de jungle op verstandelijk niveau 

te voeren

Het humanisme streeft juist naar het 
samenleven op goede voet. Het katolicisme 
baseert zich op de Bijbel en kent helemaal 
geen vooruitgang in zijn denken. Het produ
ceert alleen konwentaren. Het vrijzinnige 
denken is daarentegen voortdurend in bewe
ging. Door het werk van honderden filoso
fen komt het steeds tot nieuwe inzichten.

Joris Cox : "Hoe kan men nu via marxis
tische kolleges tot een utopische liberali
sering komen ? En 1ndoktr1 natie ? Profes
soren hebben uiteraard wel politieke stand
punten, maar ik betwijfel of ze hun studen
ten willen manipuleren. Interessant is wel 
dat in de brief de bekwaamheid van de prof
essoren in twijfel wordt getrokken. Dat is 
een blaam voor de VUB. Hier doceren bekwame 
wetenschappers. Wij moeten niet onder doen 
voor andere universiteiten. Dan d1e opge
drongen vrijzinnigheid. Het probleem is 
juist dat in de wetenschappelijke fakul
teiten vrijwel nooit over vrijdenken wordt 
gesproken."

"De vrije universiteit is de intellektuele 
ruggegraat van de vrijzinnigheid in Vlaan
deren. De vrij zlnnigen zijn slechts een

kleine groep en we leven onder de geeste
lijke terreur van het katolicisme. We 
moeten ons sterk opstellen. Als we de VUB 
katolieken in diskussies betrekken onder
graven we de vrijzinnigheid.

Sven Gondry : "Laten we duidelijk zijn : 
katolieken mogen hier studeren, maar ze 
moeten hun mond houden. Als we sterk willen 
staan in de CVP-staat, moet er binnenhuis 
eenheid zijn. We moeten vasthouden aan onze 
eigen principes, en zeker niet hier, op de 
vrije universiteit een konfrontatle aan
gaan."

“Het humanisme zou leiden tot zelfvernieti
ging. De pausen zegenden de wapens en de 
Bijbel is helemaal geen vredelievend boek. 
Er staat in : "Gij zult niet doden", omdat 
er een God is die dat niet qoedkeurt. Ka
tolieken gaan naar de hemel als ze sterven. 
Vrijzinnigen geloven d1t niet. Ze hebben er 
dus alles bij te winnen dat het niet zo ver 

komt. Het
humanisme wil de vrede funderen op de goede 
onderlinge verhoudingen tussen mensen.

Dan het verwijt dat de vrijzinnigen teveel 
overhellen naar het positivisme! De vrij
zinnigheid heeft wel honderduizend facetten 
Wij vinden wel dat men zijn uitspraken moet 
kunnen verantwoorden. God is niet aan te
tonen." ____________  ____

“Uit de manier waarop hij ondertekent 
blijkt zijn onverdraagzaamheid. Het is 
duidelijk dat de schrijver van deze brief 
de vrijzinnigheid niet aanvaardt. Hij past 
helemaal binnen de oorlogszuchtige kato- 
lieke traditie : andersdenkenden willen be
keren. Wie niet voor mij 1s, is tegen mij!"

P.D.K. ___________________________________

1)E WAARHEID IS NOOIT 
REVOLIJTIOMIR GENOEG_



WOENSDAG 7 MAART.

* 20u (erotisch gebeuren) filmcyclus Imamu- 
ra: 'de insektenvrouw', Aud. Brouwer, 
Jette, inkom 60fr.

* 20u Voordracht: "Het vrolijke pessimisme 
van Arthur Schopenhauer" door Joris Cox, 
org. VO S Fil.Kring, lokaal 2C151, toe
gang 50*fr(*lidkaart F.K. of VO).

* 22u Germania-Romania Post-karnaval-TD, 
verkleed betekent fikse afslag).

DONDERDAG 8 MAART.

* 12u (tot H u )  (erotisch gebeuren);VIDE0- 
SCENE in kafetaria (gratis).

* 12u30 Luk de Vos en Philip Tompensi, pia
no en viool, KK, (gratis).

* 14u (tot 22u) (erotisch gebeuren); VIDEO- 
SCENE in het KK; (gratis).

* 20u (erotisch gebeuren) filmcyclus Imamu
ra: 'de insektenvrouw', QC, inkom 60fr.

* 20u Forumdiskussie:“Class struggle In 
1984: A Marxist versus a Libertarian 
approach” met L.Liggio & K.Raes, lokaal 
4B301, org. VO.

* 22u (erotisch gebeuren) VIDEO-SCENE 
in Galery', inkom 60fr,tot 2u!

* 22u Borah Bergman. piano-koncert.KK.grat.

MAANDAG 12 MAART.

* 19u (erotisch gebeuren) Opening Fototen
toonstelling, bibl. HSW, gratis.

* 20u30 (erotisch gebeuren) Teater 'Nuit' 
van M. Smaoui, Galery', (150/200fr.). 
Alsook op 13/3, 14/3, en 19/3!

* na Dallas, nu op de VUB: the flrst ugly, 
mean, wild, superbe KEPS-Rodeo-Night!

DINSDAG 13 MAART.

* 14u (erotisch gebeuren)'Seks op leeftijd' 
(film)lezing Prof.Ponjaert,K-001 .gratis

* 20u Studiecyclus "Universiteiten 4 Vre- 
desproblematiek" met Erkki Liukki,W.Bas- 
taerts en Sam Biesemans, lok.3C205,org.V0

* 22u derde jaar TW halfweg-TD(8SG-feestz.)

WOENSDAG 14 MAART.

* 12u (tot 18u)Erotische beurs,geb.Q,gratis
* 14u30 Voordrachtenreeks “Sociologie":

'Jeugdkontrakulturen 1n de moderne Wes
terse maatschappij' door Drs.D.Wijn- 
gaerts, L210.

* 2Ou (erotisch gebeuren) filmcyclus Ima- 
mura:"De pornografen", KK-Jette (gratis).

* 22u Flash-back TD WK, met alle hits uit 
de jaren 60-80 (BSG-feestzaal).

DONDERDAG 15 MAART.

* 14u30 Lessencyclus Aktuele Kunst "Lieve 
de Pelsmaker" door J.Fontler, L210.

* 20u Voordrachtencyclus:'Naar een techno
logie in dienst van de mens'; "De mikro- 
Informatlka:Technische en Sociale Revolu
tie" door Prof.Dr.J.Tiberghien, 1210.

* 20u (erotisch gebeuren) filmcyclus Imamu- 
ra:“De pornografen", QC.60fr.

DINSDAG 20 MAART.

* 15u (erotisch gebeuren) Teater:1 obscene 
fabel door Jan Decleir;'het poezemuizeke' 
in het KK, gratis.

* 20u Studiecyclus "Universiteiten en vre- 
desproblematiek" met E.Liukki.W.Bastaerts 
en S.Biesemans, lok.3C205,org. VO.

* 21u gratis optreden vd. Rock-ralley fi
nalisten; “5 CV", KK,gratis,org. kuituur.

* 22u TD CP-PK (BSG-feestzaal).

WOENSDAG 21 MAART.

* 9u30 (tot 12u30) erotisch gebeuren: vor- 
mingskursus; Voorlichting SJERP (gratis).

* 14u30 Voordrachtenreeks Sociolog1e:“Poli- 
tiek terrorisme 1d. moderne Westerse sa
menleving" door Drs.D.Wijngaerts, 1210.

* 17u Ontgroeningskantus;kantus Keps & Ger
mania + doopdiploma's.

* 20u (erotisch gebeuren) filmcyclus Imamu
ra: “Het dieoe verlangen der goden"QD,60fr

* 20u Europakring, VUJ0 4 PVV-jongeren or
ganiseren een debat over:"Europa-Wat Nu?“ 
met het oog op de Europese verkiezingen, 
deelnemers: E.van Rompuy(CVP),K.de Gucht

(PVV),J.Vandemeulebroucke(VU), Karei van 

Miert(SP), en P.Staes(Agalev); aula 00.

* 22u Keps en Germania-Romania-TD,BSG-zaal.

DONDERDAG 22 MAART.

* 12u30 Middagkoncert in het KK:Bart Snauw- 
aert (fagot), Jo Maele (hobo).Katleen Se
deyn (piano), gratis.

* 14u30 Lessencyclus "Politieke geschiede
nis van België";'De geschiedenis van Bel
gië vanaf 1830 tot 1914' door Prof. Dr.E. 
Witte, L210.

* 20u (erotisch gebeuren) film:"Not a love 
story" met daarna debat over pornografie,

story" met daarna debat over pornografie, 
inkom 60 frank, QD, org. V0.

* 20u Voordrachtencyclus "Naar een techno
logie in dienst van de mens";' Over re
pressie van een technologische samenle
ving' door Prof.Rector 0.Steenhaut, L210.

* 21u Noche Flamenca met Marquito 4 Ricardo 
Velez, KK,(gratis), ism.jeugd en muziek.

* 22u TD FM Brussel.(BSG-feestzaal).

ZATERDAG 24 HAAKT.

* 9u (tot 2 lu) in de AULA: Internationale 
dag over het anarchisme, org. V0.

* 22u TD V0.(BSG-feestzaal).

Belangrijk bericht:
iedereen'die zijn aktiviteiten in de Moeial 
agenda wil zetten, dient zijn aankondiging
en tijdig en duidelijk neer te schrijven in 
het groene boek dat daarvoor op het BSG be
schikbaar is. Onvolledige, onleesbare of 
onnauwkeurige aankondigingen kunnen niet 
worden opgenomen! Het BSG kan hier niet 
voor verantwoordelijk gesteld worden!

Eéééén de Moeial zoekt nog altijd medewer
kers. Mensen d1e zich geroepen voelen tot 
tyowerk of lay-out zijn ALTIJD welkom. Ook 
met het oog op de volgende jaargang van de 
Moeial zijn geinteresseerden steeds welkom 
op de vergaderingen die doorgaan op 
maandagavond vanaf 19.OOu. Tot dan? O.K.

Dl WESSELI 
DAAGT UIT
Antwerpen, zondag 19 februari. Wessel di 
Wesseli is te gast in café Tom Tom. Een 
discussie rond zijn perpetuum mobile wordt 
rechtstreeks uitgezonden in het programma 
'Wetenschap en Samenleving' van Radio Cen
traal. De uitvinder verdedigt zijn creatie 
met vuur tegen een handvol studenten van de 
Antwerpse universiteit. "De wet die Pascal 
ons geleerd heeft". "Dat ik heb mogen vin
den". "Samen het energieprobleem oplossen". 
“Het dogma van het behoud van krachten". 
Het publiek glimlacht en drinkt.

Enkele weken geleden stond er in Humo eer 
nijdige brief. Een student vond dat de grap 
di Wesseli nu wel lang genoeg geduurd had. 
De uitvinder werd verweten persoonlijke 
publiciteit na te streven. Di Wesseli neemt 
het niet: hij gelooft in zijn zaak. Een re
aktie is onderweg. Hij is ook bereid een 
nieuwe confrontatie aan te gaan met profes
sor Lekkerkerke. Sterk onder de indruk van 
het 'fascistisch' applaus dat de professor 
te beurt viel, is di Wesseli er tijdens de 
debatavond niet toe gekomen diens aantij
gingen te weerleggen. Nu is hij klaar om 
met sterke argumenten in het strijdperk te 
treden. De uitvinder lijkt voorlopig nog 
niet van plan te zijn de handen in de 
schoot te leggen.

PDK

TE KOOP

0 , DE O PENING 
NAAR HET

ONBEKENDE

2PK Charleston, 1 3/4 jaar, 20.000 km., 
prima staat, dringend te verkopen, vraag
prijs 95.000 fr.
Inlichtingen: Joeng, P.H.Lemaitrestraat 23, 
1040 brussel, tel. 02/511.63.61, toestel 23 
(kantooruren).

adresseermachine speed-0-print, metal plate 
stencils: Geha 980 en 902 Neutracell

Gestetner Brush Stencil en QPC.
Roneo visualine stencil, 

offsetplatenmaker Roneo Vickers DB 3L en 
offsetplaten (roze) die hierbij horen.
Voor dit alles is de prijs bediskussierbaar 
Neem kontakt op met Studiekring Vrij Onder
zoek. Pleinlaan 2, 1050 Brussel 02/641.23.2£.

Oit tijdschrift voor Filosofische Beproe- 
vingen-Revue Philotropique is reeds toe aan 
zijn 6de nummer, zoals het vorige, geheel 
gewijd aan eten. Of het geheel eveneens 
verteerbaar is? We speuren naar een ant
woord door het blad even te herkauwen. 
Ghislain Bel mans onderzoekt de taboes op 
voedsel gebied, wie mag wat waarom al dan 
niet eten, dus. Over varkens valt er heel 
wat op te steken in deze bijdrage. De brok 
“Honeymoon" is een pak zwaarder op de maag. 
Het gaat over de gastrosofische geneologie 
van Kierkegaard, Schopenhauer en Nietzsche. 
Prof. Dr. Franz Sauerkraut wordt in dit ar
tikel niet behandeld. Toch wel een hapklare 
brok voor intellectuele lezers. Dezelfde 
Belmans deed een interview (sic) over 
Anorexia Nervosa. "Alwat binnenin mij zit 
iseen vieze bel: ingewanden,bloed,uitwer
pselen..,een helse machinerie. Zowel sex 
als eten behoren tot dit slijmerige". Lees
baar en interessant is ook het stuk van 
Willy Degreef over "De Struiskogel" van het 
Epigonentheater.
Kortom, een blad om te lezen, misschien wel 
om te kopen. Om niet te ver te moeten lopen 
dit tijdschrift is verkrijgbaar bij Studie
kring Vrij Onderzoek of bij de uitgever 
“Mythologisch Laboratorium", J.B.Denayer 
straat 24, 1990 Hoeilaart, voor de prij 
van 150fr. Ook andere nummers zijn voorra 
dig.
Smakelijk!

Bernard Urps

INSTITUUT VOOR MARXISTISCHE STUDIES 

VOORGESTELD AAN DE BUITENWERELD !

Naar aanleiding van het i n t e r n a t i o 
naal M a r x k o l 1okwium dat op de VUB 
do orging in november 1983 werd een 
Instituut voor M arxistische Studies 
(IMS) opgericht. Het initiatief werd 
vorige week toegelicht door de p r o 
fessoren Mandei en De Waele en door 
VUB-rektor Steenhaut en VUB-voorzit- 
ter Corijn.

De Waele: In de Belgische politieke geschie
denis zijn er weinig partijen of bewegingen 
met een écht marxistische achtergrond. Nu 
is er heel wat meer interesse. De VUB als 
jonge universiteit lijdt nog niet aan ideo
logische aderverkalking. Daardoor werd het 
mogelijk dit pluralistisch initiatief hier 
te ontplooien. Een enorme uitdaging is ook 
de bestaande ongunstige ideologische wind 
die uit neo-leberale hoek waait. Deze stro
ming heeft geruststellende en simplistische 
antwoorden op talrijke problemen. Echt we
tenschappelijk kan dit echter niet genoemd 
worden. De oplossing van de krisis wordt ge' 
zocht in geprivatiseerde initiatieven, ge
steund op rentabiliteitskriteria, waarbij 
de sociale behoeften uit het oog worden ver 
loren.

Steenhaut: Ik zou daar willen aan toevoegen 
dat we nu weer op een breuklijn in de ge
schiedenis staan. De enorme technologische 
evolutie van de laatste jaren en de sociale 
en hiërarchische organisatie die tot nu toe 
bestond moeten met elkaar in botsing komen. 
De intelligentsia heeft meestal als taak 
gehad de ongelijke verdeling van goederen 
en winsten te rationaliseren. Er bestaat ook 
een andere taak voor wetenschapper en intel- 
lektueel : een nieuwe sociale organisatie 
helpen uitbouwen om de verdeling rechtvaar
diger te doen verlopen. Het IMS kan bijdra
gen in de evolutie naar een humanere toe
komst.

Corijn: 0e VUB heeft zich steeds bekommerd 
om de maatschappijgerichtheid van haar on
derwijs en het principe van Vrij Onderzoek 
maakt het mogelijk alle aspekten van het 
menselijk denken te bestuderen.

Mandei: Het IMS is zeker geen eng-politieke 
instelling. Praktisch alle politieke stro
mingen zijn erin vertegenwoordigd. De bedoe 
ling is op de vlakken waar eenheid en samen 
werking het meest mogelijk is op een kriti
sche en humanistische wijze de problemen te 
benaderen en op deze ondogmatische en krea- 
tieve wijze aan kennisuitbouw te doen.

Voor de toekomst worden er aktiviteiten ge
pland rond de rol van de menselijke arbeid 
in de samenleving en rond de ekonomische 
ontwikkeling en integratie van Europa. Het 
instituut zal vooral op vier terreinen ak- 
tief zijn : voordrachten en uitstraling ; 
onderzoek en publikaties, waarbij diverse 
werkgroepen rond bepaalde onderwerpen ak- 
teif zijn ; onderwijs en opleiding (ook voor 
organisaties van buiten de VUB kunnen beroep 
doen op het vormingspakket van het IMS 
bibliotheek en dokumentatiecentrum.

Het IMS heeft geen eigen fondsen. De werking 
berust nu dus uitsluitend op de vrijwillige 
medewerking van de meer dan 100 leden (we
tenschappers van diverse universiteiten, 
studenten, medewerkers uit studiecentra, 
vormingsdiensten en arbeidersbeweging). Wie 
wil meewerken of gewoon wat informatie wil: 
IMS, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, t.a.v. Luk 
Van Langenhove, lokaal 3C234, telefoon 02/ 
641.25.25.

W.V.

VRIJ PODIUM
Na het overweldigende succes van het vrij 
podium van vorig jaar pakt de perskrinq 
voor de 2e maal uit met dit initiatief. 
Ieder communicatiestudent kan hier zijn 
meest verborgen talenten tot uiting brengen 
. De acts bestaan voornamelijk uit voor
drachten, sketches, muziek en zang.Ambiance 
verzekerd.
De organisatoren zuller er ditmaal ook voor 
zorgen dat het geen 3 uur duurt, zodat 
iedereen nog naar de pers-td kan achteraf 
Dit "cultuurevenement" zal doorgaan op don 
derdag 15 maart, 20 uur Qa. De kaarten zul
len in voorverkoop zullen te verkrijgen 
zijn op het secretariaat of bij het bestuur 
van de perskring.

GEVONOEN : bos sleutels van het merk FORD. 
Terug te krijgen bij de voorzitter van de 
Sor gevestigd in gebouw Y'.

26 MAART
Naar aloude traditie organiseert het BSG 
een gratis KLASSIEK K0NCERT (kamerorkest 
van Oudergem) dat zal doorgaan op maandag 
26 maart, om 20 uur in de aula Qa. Dit za 
gevolgd worden door een alternatieve recep
tie.
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