
ZUCHT NAAR EEN BROKJE OPGEWEKT 

PESSIMISME.

OOu.OO Oorverdovende knal! 

de blaashal wérkelijk opgeblazen? 

Liet Tindemans een krachtig gedrukte 

darmverzuchting vanuit Nigeria? Tra- 

falgar Square door de IRA tot één 

groot fontein ongedoopt? Boerde 

Steenhaut de kalkoen terug in het 

bord? De Vub dan toch eindelijk (de 

daad bij het woord voegend) ont

eigend door de eigenwijze FDF'er 

Oefosset? Een 'earthquakje' te 

Broeksele? dan toch een bommetje op 

Moskou?

OOu.OO 30sec. Kleurrijk lichtwerk, 

sterretjes...vuurwerk? Een spattende 

Space Shuttle in moeilijkheden? Dé 

lang verwachte komst? Een hemels 

gelukkige Defosset (als een verbale 

pantoffelheld) blijven hangen in de 

elektrische krulspelden van zijn 

Antoinette?

Te romantisch, te romantisch, te ro

mantisch... Vanaf nu is de "Big 

Brother you aan het watchen". Geen 

begoochelingen. Voor de apotheker 

■oet je nu langs de politie. Geen 

beter medikament dan een kogel! Als 

Via Secura de mensen dit nog eens 

wilde wijsmaken.

Vubtiek, Kursusdienst, Bibliotheken 

gaan in 1984 vlotter werken, want 

geinventariseerd. Waarschijnlijk al 

een wens van Theodoor Verhaegen in 

1834. Nu nag je niets «eer stelen,

Maoe 'H Be’a.j'"

alles is opgeschr »n. In biblio

theek en restaurant trekt men de 

balietirannie.ongetwijfeld door. On

vriendelijke dag van de dame met 

dienst? Een student mag niet dis- 

kussieren over de "kaartenkwestie". 

Eens te meer moet hij enkel slikken. 

Een autoritair paard snoert he» 

immers de mond, duwt repressief het 

kontrolemiddel in de knoken van de 

eigenaar, en lacht schuimbekkend 

wanneer "klant's" zwakste delen met 

de vastgeschroefde draai-uitgang in 

kontakt komen. Aangenaam. "En een 

gelukkig nieuwjaar."

In het restaurant : al van dezelfde 

kaart een student. Overal bewijzen 

dat je student bent in naam van ... 

ja van wat?... van de instelling dan 

■aar. kaart in de soep. Blaat van 

de kok. "kaarten zijn ook hier nog 

niet te vreten." Maar de kok kan dit 

systeem niet verhelpen. Het zit he» 

hoger. Wat horen we hier fluisteren, 

dan toch de Raad van Beheer?

Met de nasmaak van de smeuige kussen 

of was het de hoofdpijnverwekkende 

industriekaas van Bayer, wat gees- 

tesverrijkende drankjes (praktisch 

voor studenten) kotsen wij onszelf 

dan maar een nieuw rotjaar tegemoet.

Jason.

Moeial tir.7. Alreeds. Waarin op deze 

pagina naast aen artikel over de 

nijeuwe sporthal een sfeerbeeld van 

dei’ RvB. vind je een inter

view met de voorzitter van de PVV- 

jongeren en op blz.3 een informatief 

(ha ha!) over milïtieproblemen. De 

bladzijden 4 en 5 worden gevuld net 

het vervolg van het Kruithof-inter- 

view en met de Kultuurkrant.,Op. blz. 

6 staat de open tribune (het EKZ- 

syndroom, deel 328). Nieuws over de 

Bewonerscommissie en het studenten- 

parlement is er op blz. 7. We ein

digen in schoonheid op de laatste 

pagina met de kultuuragenda. Alstu

blieft en geen dank, graag gedaan.

NEF SPORTHAL

over de

n

Dinsdag 20 december j.1. Opstijgende 

geuren van een natte onderlaag voor 

de vloer van de nieuwe VUB-sporthal. 

Rector Oscar Steenhaut gebruikt de 

bovenstaande zinsnede in zijn toe

spraak ter gelegenheid van het werk

bezoek van de RVB aan de jongste aan 

winst van Campus Oefenplein.

De rector ziet in de realisatie van 

de nieuwe sporthal een begin van de 

verdere uitbouw van de sportinfra

structuur aan de VUB.
De bouw van een zwembad wordt voor

lopig geblokkeerd door een politiek 

steekspel tussen de gemeenten Etter

beek en Auderghem over 'La Chasse'. 

In bepaalde kringen worden kritische 

vraagtekens geplaatst bij de expan- 

sieplannen van de VUB-overheid. Het 

Centrum voor Sociologie klaagde op 

de bijeenkomst middels een pamflet 

het gebrek aan onderwijsinfrastruc

tuur voor het Centrum aan. Zij ziet

in de bouw van de sporthal het ver

moeden bevestigd dat de VUB de naam 

"universiteit" onwaardig is en veel

eer als een sportclub moet beschouwd 

worden. Ook De Moeial kent "infra

structurele" problemen en in de loop 

van het jaar zullen we terugkomen 

op de wenselijkheid van uitbrei

dingen en inkrimpingen van de uni

versitaire infrastructuur.

De voorzitter van het HILOK prof.

W. Dufour wijst op de functionele 

eenheid van het sportinstituut. 

Integratie van de HILOK-studenten 

binnen de universitaire gemeenschap 

die op haar beurt middels de DVST 

de helft van de beschikbare uren 

sportend op het HILOK doorbrengt. 

In de kerstvakantie zal met het aan

brengen van een PVC-bovenlaag de 

laatste hand worden gelegd aan de 

'paradoxaal elastische’ vloer van

het polyvalente 'sportpaleis'. Een 

juweeltje van 30 miljoen BF: 1306 

vierkante meter betaald door het 

HILOK en de Sociale Sector onder êen 

vakkundig aangebrachte verlichting. 

Volledig voorzien en voorbehouden 

voor de opvang van balsporten squash 

op de drie ondergebrachte banen.

De ondergang van de blaashal tijdens 

de afgelopen herfstvakantie zal on

getwijfeld gevolgd worden door eèn 

storm van enthousiasme onder de 

toekomstige sportbeoefenaars van de 

sporthal, die een dergelijke creatie 

in Louvain-La-Neuve naar de kroon 

steekt. Een functioneel visite

kaartje van de VUB gaat in bedrijf.

J.M.T.B.

Van onze correspondent ter 
plaatse kregen we volgend 
sfeerbeeld van de eerste 
vergadering voor di • jaar 
van het belangrijkste uni
versitair beleidsorgaan : c'e 
Raad van Beheer.

Dinsdag 20 december : na een of

ficieuze opening van de betw iste 

nieuwe sporthal I waarop enkele sos- 

jolochen verontwaardigd pamfletten 

Uitdeelden uit protest tegen hun ei

gen schrijnende gebrek aan lokalen) 

zou de nieuwe Paad van Beheer geïn

stalleerd worden. roen Hilol<-bons 

Dufour gespeeched had en de beste 

receptiesandwiches (waaronder heer

lijk roze-zalm !)zo goed als op wa

ren kon het (grotendeels partijpoli

tieke) spel beginnen.

Een rooie en een blauwe

Oe rector opende de vergadering 

waarop o.a. de gecoöpteerde politici 

Poma en Tobback hun aanwezigheid 

blijkbaar niet nodig achten. Snel 

ging de Raad toen over tot de ver

kiezing van de voorzitter. Herman 

Corijn (een der acht gecoöpteerden 

in de raad) z'n voorzitterschap werd 

bij gebrek aan tegenkandidaten prob

leemloos hernieuwd. Bij de verkie- 

zing van de ondervoorzitter ging het 

er enigszins heftiger aan toe. Twee 

kandidaten lieten zich aanbieden : 

Carlo Gepts (gecoöpteerde topman van 

de alom bekende krant HLN) en Pat- 

rick De Beyter (assistent in de ESP- 

fakulteit). Deze laatste werd nièt 

wordt vervolgd op p.7



HOE LIBERANER, 
HOE BANANER, 

ZEI MARK BANER
GOED DAT WIJ VOOR U DIT INTERVIEW HEBBEN AFGENOMEN, 
ANDERS HAD U HET ZELF MOETEN DOEN.

*De b a s is s te ll in g  van  het ra d ic a a l- l ib e ra l is m e  is  de een
voud z e lf ,  met name het humanisme, het fe it  da t iedere  
men:- y.ich moet kunnen  ontp loo ien  n a a r  e igen in z ich ten  en 
du t het m aa tschappe lijk  en so c ia a l optimum b e re ik t w ordt 
van zod ra  iede re  b u rg e r z u lk s  kan  doen en ook doet".
(U it  het 'r a d ic a a l  m an ife s t ' van de PV V -j on ge ren )

Het z a l w e l n iem and ontgaan z ijn  da t e r de a fge lopen  5 
j a a r  een w are  g o l f  van r a d ic a a l- l ib e ra l is m e  over de la g e  
lan den  is  g ew aa id . Zowel in  de PVV a ls  in  de N ede r land 
se VVD schoten u ite rs t  am b itieuze en dynam ische 'jonge  
l ib e r a le n '  n a a r  de top van  de p a r t i j  en in  de k a b in e t
ten. Mede d a n k z ij  deze w at Am erikaans aandoende in je c t ie  
werden de v e rk ie z in g e n  gewonnen en z itten  de l ib e ra le  
p a r t ije n  nu in  de re g e r in g .
In  d ie  g o l f  van enthousiasm e w erd in  j a n u a r i  1982 naast 
het L ib e r a a l  V laams StudentenVerbond fLVSVJ de PVV -jon 
geren op g e r ich t. Met de ke rsve rse  v o o rz itte r, D irk  Vande- 
castee le , h ad  de M o e ia l een gesp rek . D a t D irk  nog "v e rs "  
is  z a l  he t he le  gesp rek door b l ijk e n ;  het is  een beetje 
zoeken, goed nadenken m aar g e lu k k ig  geen dovemansge- 
s p re k .

Wat Dirk aan de basis van onze hui

dige maatschappij meent waar te ne

men is de "christelijk-socialisti- 

sche" «oraal. Deze «oraal heeft ons 

gebracht waar we zijn: in een bu

reaucratische, overgereguleerde ver

zorgingsstaat.

Hiertegenover staat de «oraal van 

het individualisae; iedere «ens «oet 

de kans krijgen zich te ontplooien, 

■oet er weer bewust van genaakt wor

den dat hij «ens is en dat niets 

vanzelf gaat. 0« dit te ondersteunen 

baseert Dirk zich op het 'survival 

of the fittest-principe', dat 'als 

we eerlijk zijn en tussen ons ge

zegd' toch een beetje in de «ens ge

bakken zit. Het devies luidt:"Wie 

wil «oet kunnen!"

Dreigt dit 'fittest-principe' in de 

sociale realiteit niet het «onopolie 

te worden van de strongest en de 

richest ? Misschien, «aar

vanaf het «oaent dat ieder de kans 

krijgt zich te ontplooien, kan «er 

niet spreken van iets onrechtvaar

digs.

Leidt een toepassing van de fittest- 

cultuur niet tot "Californische toe

standen", waar jonge «ensen bezeten 

zijn van 'zelfverwerkelijking', 

daartoe 60 uur per week keihard 

knokken, «aar ondertussen zelf leeg

hoofden worden en van de maatschap- 

pij een niet eens bonte «ozaiek van 

egotrippers «aken? Dirk wenst het 

de Belgen in ieder geval niet toe 

en pleit in dit verband voor het be

houd van een hunanitaire, «enselijke 

sa«enleving. Per slot van rekening 

kiest «en zelf.

Hier«ee is onze onrust niet weggeno

men. Dirk is vanzelfsprekend voor

stander van persvrijheid en het 

■arkt«echanis«e voor de pers. Haar 

juist dit principe leidt er toe dat 

persmonopolies ontstaan en dat het 

aanbod dikwijls «et 'brood en spe

len' te vergelijken is, zo durven 

wij op«erken. Meer in het alge«een 

is de PVV-jongeren voorzitter voor

stander van vrij ondernemen, «aar 

dit heeft oligopolies van grote mul- 

r^tinationals tot gevolg, zo werpen 

k £ u  hem voor.

STOP AAN RACISME
Zondag 22 januari, NATIONALE

BETOGING TEGEN HET RACISME.

Iedereen zal het stilaan wel weten, 

Justitieminister Jean Gol (PRL) 

blijft hardnekkig zwaaien «et een 

naar henzelf genoemd wetsontwerp, 

waarmee hij duchtig de bijl wil 

zetten in het verblijfsstatuut van 

de aigranten. Nienand, behalve Gol 

en zijn partij en enkele randgroepe- 

ringen, is er voor. Zowat alle ande

re partijen proberen het ontwerp uit 

te hollen door het indienen van 

a«ende«enten. De hele zaak, die door 

de dreiging van de Schaarbeekse bur

gemeester Nols, on een eigen partij 

op te richten, al konpleet gepoliti

seerd was, wordt het nu nog «eer 

doordat de PRL er een regeringskwes

tie van wil naken. Het wordt dus de 

hoogste tijd dat we de nouwen op

stropen. Dit goede voorbeeld wordt 

alvast gegeven door het V0C0M

(Vlaans Overleg Opbouwwerk Migratie) 

dat on te beginnen een solidari- 

teitspetitie lanceert bij alle par

lementairen. In januari en februari 

worden in de grote Vlaanse steden 

debatten georganiseerd en in febru

ari kont er een congres net verte

genwoordigers uit universiteits-, 

vakbonds- en nigrantenniddens.

Het klapstuk «oet de NATIONALE BETO

GING worden die op zondag 22 januari 

in Brussel on 14 u. op het Annees- 

sensplein vertrekt.

Deze betoging wordt georganiseerd 

door ABVV,ACV en V0C0M en bij deze 

laatste vereniging zijn ook alle 

verdere inlichtingen te verkrijgen 

(V0C0M, Brabantstraat 174/4,

1030 Brussel, tel 02/2171114.

Studiekring Vrij Onderzoek roept 

alle leden, studenten en personeels

leden van de VUB op on op deze beto

ging aanwezig te zijn.

De grote jongens tijdens een 'stop

racisme' betoging in '80.

De oorzaak van dit nechanisne wei

gert Dirk te zien in het systeen, 

naar het is eerder de «ens die de 

schuld noet krijgen. Het is ondat 

al die nensen Story lezen en naar 

Dallas kijken dat de onderneningen 

die deze producten aanbieden, kunnen 

gedijen. En nog, als de consunent 

zou willen, dan kocht hij niet bij 

die onderneningen die hen on de één 

of andere reden niet aanstaan. 

Hiernee wordt dus wel erg veel ge

wicht gelegd op de schouders van het 

individu. Hoe kan de huidige, over 

het algeneen onkritische en onvrije 

mens dan dat rationele en kritische 

individu worden? Dirk Vandecasteele 

ziet hier niet zo heel veel concrete 

uitwegen en beleidspunten.Vast staat 

dat "de zaken" in de maatschappij 

niet te gemakkelijk mogen gaan. Sta

ken mag niet te snel gaan, want an

ders gaan de mensen nog denken dat 

met niet te werken ook kan verdiend 

worden. De socialisten moet stoppen 

met de mensen het idee van 'de col

lectiviteit' voor te houden. Dit 

neemt van de mens de notie 'indivi

du' weg, wat hem het contact met de 

realiteit volledig ontneemt. Met 

spijt stelt de PVV-jongeren voorzit

ter het bestaan vast van 'rotsen' 

en 'heilige koeien' in de maatschap

pij-
Het onderwijs en de universiteit in 

het bijzonder kunnen de student wel 

degelijk de mogelijkheid bieden om 

"aan zichzelf te werken". Het stu

diepakket zou naast een aantal ba

sisvakken veel meer keuzevakken moe

ten bevatten, waardoor iedere stu

dent als het ware kan kiezen als wat 

voor een persoon hij de arbeidsmarkt 

op gaat. De unief biedt kennis aan, 

maar het individu zelf zal het moe

ten waarmaken.

Zaten de dingen maar voor iedereen 

zo in elkaar !

Mark Banen

ANTIFASCISTEN, BESTAAN DIE NOG ?

Mie het AFF en zijn akties wil steu

nen, wie op de hoogte wil blijven 

van de aktiviteiten van het AFF en 

op de koop toe degelijk geïnformeerd 

wil blijven kan er nu niet «eer 

onderuit: voor amper 250 fr. krijg 

je maandelijks AFF-info in je brie

venbus. Dit bedrag kan gestort wor

den op 001-0353952-75 van het AFF, 

2000 Antwerpen met vermelding : 

Aktief Sympathisant.

Stortingen op de rekening van het 

AFF-steunfonds (001-1385631-62) voor 

de proceskosten van o.a. enkele VUB- 

studenten die naar aanleiding van 

de VMO-betoging van 4 december '82 

vervolgd worden zijn ook welkom.

HANDBOEK VOOR  
VREDESA K T IE ^ B

Zojuist verscheen bij de Internatio

nale van Oorlogstegenstanders (I0T) 

een 315 pagina's tellend Handboek 

voor Vredesakie. Na de grote raket- 

tenbetoging van 23 oktober vorig 

jaar is het duidelijk dat de vredes

beweging het niet opgeeft.

Verdere akties zullen doorgaan. Het 

is echter noodzakelijk dat deze 

akties op een bedachtzame wijze, met 

inzicht, volgens plan en op effici- 

ente wijze gebeuren.

Daarom geeft I0T dit losbladig boek 

uit. Losbladig omdat permanente aan

vullingen mogelijk zijn. In het vre

deswerk ontwikkelen de vormen en 

methoden van het aktievoeren steeds. 

Het eerste deel van het boek behan

delt een aantal basisbegrippen op 

een duidelijke en overzichtelijke 

wijze. Zo komen militarisme, conver

sie en wapenhandel, sociale verdedi

ging en vredesopvoeding aan bod.

In deel 2 wordt over diverse begrip

pen rond aktievoeren gesproken: 

sociale aktie, geweldloze aktie en 

burgerlijke ongehoorzaamheid.

Deel 3 is de grootste brok en heet 

basistechnieken voor vredeswerk:

hierin volgens mij het interessantst 

zijn de hoofdstukken 'groepsproces',

'konflictoplosssing in groepen' en 

de hoofdstukken rond 'pers en publi

citeit (drukwerk,druktechnieken en 

publiciteit).

Deel 4 beschrijft 106 aktiemethoden 

van autokaravanen tot zitakties over 

bezettingen, stakingen en alle an

dere geweldloze akties.

Het boek wordt afgesloten met een 

zeer uitgebreide literatuurgids, 

adressengids en trefwoordenlijst.

In alle bescheiden kunnen we zeggen 

dat dit werk een must is voor elke 

aktievoerder, vredesmilitant en voor 

iedereen die er op 23 oktober bij 

was. De prijs is ook niet te hoog: 

440 fr voor 315 bladzijden van groot 

formaat.

Maar ondat dit boek in ieders handen 

moet vallen kan het bij Studiekring 

Vrij Onderzoek voor 300 fr gekocht 

worden (°). Fotokopies maken is 

duurder ! 'Handboek voor Vredesaktie' 

werd uitgegeven bij I0T, van Ele- 

wijckstraat 35, 1050 Brussel, 

tel 02 / 648 75 83.

Walter Vermander.
(°) alleen voor leden van V.0. .



HOE LEGER, HOE LEGER.
Van Sam Biesemans, diensthoofd van het Universi
tair Centrum voor Ontwikkeling en Vrede (UCOV), 
kregen we volgende bijdrage binnen. Voor alle man
nelijke studenten die vroeg of laat nog met mili- 
tieproblemen te kampen hebben kan dit voorlichtend 
artikel echter meer dan interessant zijn. Jaar
lijks zijn er nog te veel mensen die hun leger
dienst vervullen zonder te weten dat dit om de een 
of andere wettelijke reden eigenlijk niet hoefde.

JAHUARI IS EEN BELANGRIJKE MAAND 

VOOR DE DIENSTPLICHTIGE !

Bij de start van elk nieuw jaar heb

ben veel dienstplichtigen hun jaar

lijks kontakt eet de geaeentelijke 

■ilitiediensten.

In de loop van de aaand januari die

nen de dienstplichtige jongeren (on

geacht of ze in de toekomst leger

dienst of burgerdienst doen) hun 

aanvraag in te dienen voor uitstel 

(■eestal voor studieredenen), voor 

vrijlating (bvb. in het geval van 

twee broederdiensten), en voor vrij

stelling op lichamelijke grond (op 

grond van het voorleggen van een ae- 

disch dossier).

Elke dienstplichtige mag voor de 

eerste keer een dergelijke aanvraag 

indienen in januari van het jaar 

waarin hij 18 jaar wordt.

U I T S T E L

Het uitstel brengt de dienstplich

tige naar een volgende lichting 

over. Een dienstplichtige die tot 

de lichting 1985 behoort zal dankzij 

de aanvraag van uitstel ingediend 

in januari 1984 overgaan naar de 

lichting 1986.

Volgende personen kunnen een uitstel 

bekomen tot de leeftijd van 23 jaar 

(dit betekent dat ze voor de dienst

plicht opgeroepen worden in de loop 

van het jaar waarin ze 24 jaar oud 

worden) :

(belangrijkste categorieën)

a. De leerlingen en studenten die 

regelaatig de volledige dagcur- 

sussen volgen, alsook de jongeren 

die gebonden zijn door een leer

overeenkomst waarvan de afslui

ting erkend en de uitvoering ge

controleerd zijn door de Staat.

b. De kostwinner van vader en «ce

der, of van één van beiden of zo 

deze overleden zijn, van groot

ouders of van één van beiden, of 

nog van één of neer verweesde 

broers of zusters.

c. Degene die in het buitenland ver

blijft.

d. Degene die onaisbaar is voor een 

landbouw-, nijverheids- of han

delsbedrijf, dat hij voor eigen 

rekening of voor die van zijn ou

ders drijft.

e. Voor de andere categorieën ver

wijzen we naar de inlichtingen 

veraeld op het militieforaulier 

nr.10 dat elke dienstplichtige 

ontvangt.

De uitstellen veraeld onder de 

punten b, c, d en e kunnen na ver

loop van een bepaalde tijd en onder 

bijzondere voorwaarden aanleiding 

geven tot een vrijlating.

De grootste groep die recht heeft 

oa uitstel te bekoaen tot de leef

tijd van 25 jaar is die van de stu

denten die regelaatig de volledige 

dagcursussen volgen, hetzij aan een 

universiteit of aan een daaraee ge

lijkgestelde onderwijsinrichting, 

hetzij aan een andere hogere onder

wijsinstelling (bvb. industrieel in

genieur).

Er bestaan nog uitstellen tot 28 

jaar en zelfs tot 30 jaar voor de 

geneeskunde, voor personen die bui

ten Europa verblijven, enz... .

V R I J L A T I N G

Elk jaar aaken talrijke jongeren 

geen gebruik van hun recht op vrij

lating oa rede van de afwezigheid 

van een degelijke voorlichting.

Me kunnen aoeilijk in een kort arti

kel een gedetailleerde weergave ge

ven van alle toestanden waarin vrij

lating aogelijk is (daarvoor verwij

zen we naar de gespecialiseerde 

diensten).

Ten eerste aoet aen weten dat de 

"vrijlating" aangevraagd aoet worden 

en niet autoaatisch verleend wordt 

zoals d at het geval is aet de "ont

heffing".

Er zijn acht categorieën van dienst

plichtigen die, aits beantwoorden 

aan de voorwaarden, de vrijlating 

kunnen bekoaen in verband aet vol

gende toestanden :

a. broeder- en/of zusterdienst(en).

b. dienstplichtige aet ten ainste 

5 broers en zusters in leven.

c. kostwinner en vader-weduwnaar.

d. verblijf buiten Europa.

e. Belg geworden vreeadeling.

f. rijksaijningenieurs en onder

gronds aijnpersoneel.

g. beaanning van de staatsaarine of 

van de vissersvloot.

h. volle wezen die onaisbaar zijn 

op het eigen bedrijf.

E E N  B R O E D E R D I E N S T

Mat weinig personen weten is dat 

de vrijlating niet alleen aogelijk 

is aet 2 broederdiensten, aaar ook 

aet één enkele, aits het vervullen 

van bijzondere voorwaarden die voor 

de aeest voorkoaende gevallen de 

volgende zijn :

- hetzij dat het inkoaen over het 

jaar 1980 van de ouders van de 

dienstplichtige niet hoger is dan 

360.000—BF. belastbaar inkoaen 

veraeerderd aet 1/4 van dit b e 

drag per persoon ten laste.

- hetzij dat een naast familielid 

(bvb. de vader) de hoedanigheid 

heeft van krijgsgevangene , ver

zetslid, politieke gevangene, 

gedeporteerde, werkweigeraar, a- 

gent of helper van de inlich- 

tings- en aktiedienst, oorlogs

invalide, enz... .

OPGELET !

1) degenen die in januari een vrij-« 

lating willen aanvragen aogen 

geenszins afstand doen van ver

kregen uitstellen.

2) er zijn plannen oa de hogerge- 

noeade aaatregel te wijzigen.

A F S T A N D  V A N

U I T S T E L

Afgestudeerden hebben er alle be

lang bij oa zo snel aogelijk opge

roepen te worden voor de leger

dienst, of voor de burgerdienst in

dien ze gewetensbezwaarden zijn. 

Daaroa kunnen ze afstand doen van 

verkregen uitstellen door een aan

vraag in te dienen bij de gouverneur 

van de provincie waarin hun ailitie- 

geaeente gelegen is. Deze aanvraag 

aoet ingediend worden *66r 25 juli.

G E M E T E N S B E Z M A A R D E N  

E N  B U R G E R D I E N S T

Dienstplichtigen die bezwaren 

hebben tegen het doden van hun even- 

aens en die zich willen desolidari- 

seren van de voorbereiding van de 

oorlogsvoering kunnen het statuut 

van gewetensbezwaarde aanvragen. Dit 

kan op elk ogenblik van het jaar ge

beuren, aaar ten laatste vèé^ de ver 

schijning op het Recruterings- en 

Selectiecentrua ("Klein Kasteeltje") 

Dit geschiedt onder de vora van een 

geaotiveerde brief die aangetekend 

verzonden wordt naar de Minister van 

Binnenlandse Zaken, dienst Gewetens

bezwaarden, Koningstraat 47, 1000 

Brussel.

Ter vervanging van de gewone leger

dienst, vervullen de gewetensbe

zwaarden hetzij een burgerdienst in 

Socio-culturele instellingen (20 

aaand), hetzij in de sector van de 

Volksgezondheid (15 aaand), hetzij 

bij de Civiele Bescheraing (15 

aaand), hetzij ongewapende leger

dienst (10 aaand in België, 8 aaand 

in Duitsland).

O N T M I K K E L I N G S -

S A M E N M E R K I N G

Dienstplichtigen kunnen vrijge

steld worden van legerdienst, of van 

burgerdienst in België (gewetensbe

zwaarden) op voorwaarde dat ze een 

arbeidsovereenkoast hebben oa aede 

te werken aan de ontwikkeling van 

een land van de Derde wereld.

De wet soat een aantal criteria op 

inzake de aard van de toegelaten di- 

ploaa's. Meestal gaat het oa onder

wijzend personeel, medische en para

medische beroepen en ingenieurs.

Om de aanvraag van vrijstelling te 

kunnen indienen aoet men reeds in 

het bezit zijn van een kontrakt (of 

gelijkaardig bewijs) dat bewijst dat 

aen in een ontwikkelingsland tewerk

gesteld wordt aan de voorwaarden die 

gesteld zijn in art.16 van de aili- 

tiewetgeving. De betrokkene dient 

er ten ainste twee jaren te werken. 

De werkgever in het ontwikkelings

land nag zowel het A.B.O.S. (Alge

meen Bestuur van de Ontwikkelings- 

Saaenwerking) zijn, als een interna

tionale instelling (bvb. F.A.O.), 

als de overheid van het ontwikke

lingsland, als een niet-gouvernemen- 

tele organisatie, als de privé-sec- 

tor.

S L O T

De militiewetten vormen een inge

wikkelde materie met strakke, onver

biddelijke en eigenaardige rechtsre

gels (en soms voorrechten). Daarom 

raden we de belangstellenden aan die 

er Beer willen over weten zich goed

in te lichten.

Studenten, personeel en afgestudeer

den van de V.U.B. evenals humaniora- 

studenten kunnen terecht bij :

U.C.O.V. - V.U.B.

Gebouw Y - Sociale Sektor 

Pleinlaan 2 - 1050 Brussel 

Tel. 02/641.23.13 

(bevoegd o.a. voor militiewet- 

geving, gewetensbezwaarden, kan- 

didaat-ontwikkelingshelpers).

Er is veel kans dat de ailitie- 

wetgeving eerstdaags veranderd 

wordt ; daaroa is de nodige aandacht 

hier zeker vereist .

Saa BIESEMANS,

14 deceaber 1983

Loop je als fervente joggingfreak 

je dagelijks rondje op ons oefen- 

plein. Laatste nieuwe adidas, witte 

'nike'-sokjes. Een werkelijk stu

dent zijnde, slechts 's avonds de 

tijd deze hobby uit te oefenen. 

Lekker fris, donker, nieaand aerkt 

je aankige stijl.

Alleaaal goed en wel. Maar waar is 

de tijd, beste sportievelingen dat 

er nog addertjes onder het gras 

zaten. Die zijn nu reeks lang ver

dwenen. Hier op de VUB, de groene 

universiteit, liggen nu geen adder

tjes, maar totale, mooi gedraaide 

boa's en gluiperige palingen op onze 

groene perken. Het joggen wordt in 

een handoadraai (alhoewel er nog wel 

andere delen bij te pas komen!) om

getoverd in één groots hindernis- 

senpar'koer'! Verschillende van onze 

aedestudenten en oawoners van de VUB 

blijken zich klaarblijkelijk geroe

pen te voelen om hun pukkies,tarzans 

en blackies en andere hapklare brok- 

kenvretende wezens onze campus reeds 

voortijdig te laten bemesten. Ik 

weet wel dat die ook van tijd tot 

tijd moeten ontlasten, maar waarom 

altijd daar waar ik mijn nieuwe 

adidas uitprobeer. Van witte nike- 

sokjes spreek ik al niet meer. Loop 

even over een van de grasperken en 

je zal snel inspiratie genoeg vinden 

om het joggen in andere sporten oa 

te zetten. Sporten zoals (d)rol- 

schaatsen , 'worst'elen (ik heb 

reeds de bruine brand), wroetbal en 

kakaington zullen vanaf heden offi

cieel erkend worden op de VUB en 

kunnen als dusdanig beoefend worden. 

Let wel: protkaart is verplicht, 

'dit oa in orde te zijn met de ver- 

zeikering !) Ik wens dan de hele VUB 

bevolking nog veel rekreatiegenot 

en dank tevens de sponsors die dank 

zij hun milde giften het sporten op 

ons oefen-glij-terrein mogelijk 

maken.

djus

p.s. Moet er nog zand zijn ?
< J



WAT GROEIT ER IN MUN KRUITHOF
=N MOLOTOV!?ii 1erinnert zich ongetwij

feld al lang niet meer hoe 
in Moeial nr.5 een eerste 
deel verscheen van ons 
Kruithof-interview. En dat 
is maar goed ook. Hier volgt 
een tweede onvergetelijk 
deel. Alaaf!

Kruithof pretendeert heel vat kri 

iek op de klassieke linkerzijde. 

Niets vindt in zijn kritisch oog ge

nade. Noch de sociaal-deaokraten, 

noch de «eer radikale bewegingen. 

Of toch... lees zelf in hoeverre hij 

zijn kritiek hard maakt.

J.K. Ik geloof dat de sociaal-deMo- 

kratie niets «et links te «aken 

heeft. Dat is niet «eer dan een so

ciaal voelende beweging die eigen

lijk enkel tracht het kapitalisae 

te verzachten. Ik zie bij de so- 

ciaal-deaokratie geen pogingen o* 

het systeea fundaaenteel te wijzi

gen. Ik geef toe dat ze erg hun best 

hebben gedaan oa de boel te verzach

ten en het lot van de doorsnee werk- 

neaer te verbeteren, geen enkel ver

wijt op dat gebied, daar zijn grote 

verdiensten. Naar het kapitalis

tische systeea veranderen, daar zijn 

ze zeker niet in geslaagd. Het is 

ook duidelijk waaroa ze Mislukt 

zijn : het systee» is slecht door 

de basisregels, en als men die niet 

verandert... Nee, ik kan de sociaal- 

denokratie niet feliciteren, dat is 

falikant afgelopen.

Dan krijgen we uiterst links. Nondi- 

aal gezien neent uiterst links toe. 

Het zal de wereld in brand zetten. 

Dat gaat de gezette burger van het 

Westen ongerust «aken, nij niet, «ij 

■aakt dat enthousiast. Centraal-Ane- 

rika staat al in brand, des te be

ter! Uitstekend! De VS worden hoe 

langer hoe meer geïrriteerd, des te 

beter. De Palestijnen zijn door Is

raël niet uitgeroeid, Israël krijgt 

steeds «eer aoeilijkheden. Des te 

beter! Zuid-Afrika probeert d.n.v. 

schijnhervoraingen wat orde te 

scheppen in eigen land, nieuwe 

grondwet enzo. Schijn. De blanken 

conforneren zich «et de «eerderheid 

ofwel worden ze de zee ingegooid, 

des te beter!

Zo kunt u verschillende delen in 

de wereld opnoe»en. Voor de wereld 

is de toestand dus niet zo negatief. 

Ik zie zeer duidelijk opstandsbewe- 

gingen tegen het Westers iaperialis- 

■e. Wat het Westen zelf betreft -we 

■oeten natuurlijk een beetje genuan

ceerd zijn- zijn er een aantal heel 

serieuze groeperingen.

Baader-Heinhof

Baader-Heinhof, bijvoorbeeld, dat 

was uiterst serieus. Dat kon het na

tuurlijk nooit halen, «aar het was 

uiters serieus. Kijk, ik vind Baader 

Heinhof dubbel. De «ethode die ze 

gebruikten was inadekwaat. Ze hadden 

onvoldoende sociale aanhang. Dat kon 

natuurlijk ook niet. Hoe kun je nu 

weerklank vinden bij gezette burgers 

■et een dikke porteaonee. Het was 

duidelijk een wanhoopspoging die op 

voorhand al gedoead was o« te Mis

lukken. Ze konden het niet halen te

gen een goed georganiseerd Maat

schappelijk systeem. Ze hebben zich 

vergist : ze wilden aan politiek 

_ ydoen, aaar hadden geen sociale aan- 

V  hang. Ze hebben een «ethode gebruikt

die niet pakt in het Westen. Dat is 

een negatief punt. Een positief punt 

blijft voor «ij dat ze een teken aan 

de wand gegeven hebben. Een aantal 

jongeren dat zo «isselijk was van 

het Westerse bestel dat ze tot het 

einde gingen, zichzelf opofferden 

in protest tegen de saaenleving, en 

dat is geen kleinigheid.

Als ze hun kernraketjes plaatsen dan 

koaen er natuurlijk Mensen -en ook 

deze Mensen zal ik volledig steunen- 

die zeggen : het gaat zover dat al 

die burgerlijke voraen van wat je 

al dan niet nag doen ons gestolen 

kunnen worden en dat we aethoden 

gaan gebruiken oa de heren tenslot

te toch nog duidelijk te Maken dat 

de wereld op de afgrond zit, en dat 

we tot het uiterste willen gaan oa 

te vermijden dat er een kernoorlog 

koat
Deaokratisering onderwijs

De deaokratisering van het onderwijs 

is Mislukt. De arbeiders zijn daar 

nooit net Meer dan 10% binnengeraakt 

terwijl ze toch 60% van de bevolking 

uitaaken. Dat is volledig Mislukt. 

Dat kon ook niet anders net zo'n 

slappe deaokratiseringspolitiek.

De weinige kinderen die er dan toch 

zijn, houden zich erg braaf. De con- 

bativiteit is sterk afgenoaen. Ie

dereen is bevreesd voor zijn eigen 

kleine toekoast, de mensen denken 

in de eerste plaats aan zichzelf. 

De TD's zijn ontzaglijk ontwikkeld. 

Volledig overbodig gebeuren natuur

lijk, die TD's. De petten koaen leuk 

weer opzetten, de bierfeesten, de 

dopen koaen terug. Alle reaktionaire 

voraen van een aristocratisch stu- 

dentendoa -wat door de beweging van 

'68 een jaar of vijf volledig was 

uitgeroeid- koaen alleaaal leuk 

terug op. En vrijen, versieren, neu- 

ken, fuiven, plezier naken, dat is 

alleaaal leuk weer in (terwijl lln 

vierde van de Mensheid crepeert van 

de honger). Solidair vechten voor 

geaeenschappelijke belangen en voor 

de ontwikkeling van de saaenleving 

geraakt heleaaal op de achtergrond. 

Vrolijk hoor, ze doen naar.

DN:De denocratisering van het onder

wijs is onvoldoende uitgewerkt? 

JK:Deaocratisering? Nivellering ja 

Deaocratisering betekent eigenlijk 

gewoon dat aen radicaal de uitgangs

positie van alle aensen gelijk stelt. 

In een aaatschappij gebaseerd op de 

alaacht van het gezin, van de vader 

en de moeder kun je de uitgangspo

sities natuurlijk nooit gelijk stel

len. Als die vader en die aoeder 

niks waard zijn dan is dat kind be

nadeeld t.o.v. anderen die neer fa

ciliteiten hebben gekregen.Dat heeft 

aen nooit durven doorbreken, die al

aacht van dat gezin. Een zeer reak- 

tionair idee trouwens, de alaacht 

van de vader en «oeder. Socialis

tisch als aen doordenkt noet dat na

tuurlijk doorbroken worden. Alle 

kinderen zijn gelijk, welke vader 

of aoeder ze ook hebben,en als die 

vader en die noeder tegenwerken, dan 

zetten we die wel even opzij. Naar 

ja, dit denken heeft zich dus niet 

doorgezet. Dus die jongens aet nin- 

der kansen genoten ainder of M i n d e r  

goed onderwijs/kwaaen in de tech

nische richtingen terecht of stopten

na hun lager secundair, onder in

vloed van ouders die door oastandig- 

heden niet verder denken dan hun 

neus lang is, die geen interesse 

hebben in de verdere ontwikkeling 

van hun kinderen. Die denken aan 

werk, pensioen, een vrije dag, au

tootje wassen, vakantie enz. Nensen 

die eigenlijk niet aeer vechten, die 

zich neerleggen.

De deaocratisering van het onderwijs 

is dus een grote flop, flauwekul. 

Het is altijd onderwijs gebleven - 

vooral de universiteit- voor de be- 

goede lagen van de bevolking. Dat 

is weer een kritiek op de sociaal- 

deaocraten die altijd zo'n grote 

aond opzetten. Ze hebben fundaaen- 

teel de aachtsongelijkheid tussen 

de rijken en de araen niet kunnen 

doorbreken. Ze zijn fundaaenteel 

■islukt. En het is ook duidelijk 

waaroa: Ze hebben econonisch niets 

veranderd. En als je dat niet doet 

en je neeat enkel een aantal poli

tieke aaatregelen, dan los je niks 

op!

In een artikel verschenen in De 

Nieuwe in augustus '82 trekt Kruit

hof heftig van leer tegen het Zionis- 

ne. Dit artikel verschijnt een klei

ne week nadat enkele autonoaen te 

Antwerpen anti-zionistische akties 

uitvoerden (Autonoaen solidair aet 

Palestina) n.a.v. de Israëlische in

val in 8eiroet. Toeval? zo vroegen 

wij ons af.

JK: Dat heeft daar niks aee te aa- 

ken, stelde Kruithof ons gerust. Op 

het noaent dat ik dat artikel 

schreef was ik niet op de hoogte 

van die aktie. Ik syapatiseer wel 

aet bepaalde akties van de autonoaen 

aaar op dat aoaent was er geen con

tact tussen hen en nij.

DN: Het was dus geen verdediging van 

hun aktie?drongen wij aan.

JK: Neen, ik was op dat aoaent zel

fs niet op de hoogte van hun aktie. 

Het was niet de bedoeling o m  hen te 

steunen. Ik had dat eventueel wel 

willen doen en ik had hen ook wel 

willen verdedigen, want de standpun

ten zullen waarschijnlijk wel dicht 

bij elkaar liggen. En dat wou DN ho

ren, en ook of Kruithof niet be

vreesd is als racist gebrandaerkt 

te worden, wat bv. het lot was van 

die bewuste Antwerpse autonoaen.

JK: Hen gebruikt inderdaad het la

tent anti-senitisae oa elke kritiek 

op de staat Israël of het zionisae

af te keuren als vora van anti-seai- 

tisae. Dat is een veel gebruikte 

taktiek en het is aij al vaker over- 

koaen, ja.

Die strijd Moet natuurlijk verder 

gaan, want dat is natuurlijk een ui

terst aachtige lobby, dat weet aen 

natuurlijk wel. Tja, er zijn weinig 

lobbies die zo aachtig zijn als de 

zionistische. Goed, als ze nij een 

racist willen noeaen, vrolijk hoor, 

ze doen aaar. Als ze «ij in het vi

zier willen neaen zullen ze het vast 

niet laten. Ik antwoord natuurlijk 

op dezelfde aanier: ik ben er heilig 

van overtuigd dat zionisten zware 

racisten zijn. De hele nanier waarop 

Israël de zaken organiseert is trou

wen* zwaar racistisch. Ik wil de 

eerste zionist wel eens zien die de 

konsekwenties aanneeat van de stel

ling dat 1 Palestijn gelijk is aan

1 Zionist.En dat is nijn stelling 

dus ik ben helenaal geen racist, als 

ik twee aensen van verschillende o- 

rigine gelijkstel. Wie is hier het 

neest racistisch?!

Dat is trouwens mooie dialektiek: 

waar vindt aen de grootste racist 

teaidden de anti-fascisten! Neea nu 

het AFF. In het AFF zitten een aan

tal zionistische groeperingen (o.l.v 

Charlie Freifeld) en zoals iedereen 

weet is het Zionisae door de Algeae- 

ne Vergadering van de UNO afgekeurd 

als vora van racisne! Het is zelfs 

zo erg dat de aensen van het verzet 

^tijdens WO II volkoaen terecht saaen 

aet de Joden gevochten hebben tegen 

deze schandalige volkerenaoord, nu 

volledig verzeild zijn geraakt in 

het Zionistisch vaarwater. In België 

is trouwens een groot deel van de 

linkerzijde hierdoor verpest. Tja, 

zo loopt de geschiedenis: als nen 

■ij vraagt vaar zit de antikrist, 

dan zeg ik: zoek hen vooral in de 

kerk! Waar zit de grootste anti-«ar- 

xist? Neea het eerste klassieke 

voorbeeld: Stalin, de grootste anti- 

narxist van de laatste eeuw!

We noeten dus niet onozel zijn, de 

grootste racisten konen uit een be

weging die zich anti-racistisch 

noent. Zulke naaen zijn natuurlijk 

geen garantie. Kijk zelf : Beiroet, 

Tripoli, we hebben het alleaaal wel 

gevolgd. En nu weer Sjanir die stelt 

dat Israël zich noet beveiligen door 

alle Palestijnen uit te aoorden.dat 

ze van Narokko tot Pakistan de boel 

volledig aoeten beheersen. Jaja, al

lemaal taal die erg doet denken aan 

Hitler, daar schaan ik ne niet voor 

o« dat te zeggen. De Palestijnen 

niet, nee. Dat zijn sukkelaars die 

vechten on tenslotte toch nog iets 

te krijgen. Kaar ja, je kunt hele

naal platgeslagen worden en dan zijn 

er in het Westen nog altijd bandie

ten die zich links noenen en die dan 

nog de verdediging op zich nenen van 

de onderdrukkers en hen voorstellen 

als slachtoffers. Dat gaat eigenlijk 

echt te ver.

D.H. Onlangs hebben in BrusSel eel> 

aantal studenten van de RUG, KUL en 

de VUB de lokalen van de CVP bezet. 

Staat U achter dergelijke akties?

J.K. Ja, de CVP noet de pot op. De 

schijnheiligheid gaat zodanig ver... 

Kijk, we zijn nu toch vrijzinnigen 

onder elkaar en ik wil dat wel even 

stellen : katholieken die naar de 

■is gaan, katholiek opgevoed zijn, 

naar katholieke colleges gaan, wor

den opgevoed on schijnheilig te 

zijn. U kent dat systeen van de M i s  

wel, nu ik heb nog nooit gezien dat 

er in de nis ienand opstaat en zegt: 

"Naar, nijnheer pastoor, wat zegt 

u nu allenaal? Dat ziet er een beet

je curieus uit!" Er is daar een die

pe ernst. Deze aan maakt gebruik van 

Christus en allerlei synbolen, hei

ligheden. Iedereen zit daar vol eer

bied te luisteren. Dat kweekt na

tuurlijk fundaaenteel schijnheilig

heid. Die aensen die in de M i s  zit

ten zijn het natuurlijk niet altijd 

eens aet wat die knul daar vooraan 

wordt vervolgd op pag.8



Het atelier beschikt over voldoende 
materialen om de opgesomde tech
nieken te realiseren.

Iedere woensdag 19 u - 22 u.

Begeleiding : Armand Calders.

Donderdagavond
Woensdagnamiddag
FOTOGRAFIE
Deze initiatiekursus biedt de mogelijk
heid aan alle studenten van de V.U.B. 
om eigenhandig hun films te ontwikke
len, af te drukken en te vergroten, 
dit onder leiding van een monitor. De 
opname$ laten wij over aan de fantasie 
van de fotograaf. Er is mogelijkheid 
om zowel binnen als buiten te experi
menteren. Experimenteren en drang 
naar perfektioneren liggen hier in de 
lijn van de mogelijkheden.
Let wel ! Buiten de lesuren dient men 
eigen materiaal mee te brengen.
Het labo beschikt over 4 zwart-wit 
vergroters, en is permanent beschik
baar voor de V.U.B.-studenten.

Begeleiding : donderdag van 19 u - 22 u 
Luc Nagels

woensdag van 15 u - 17 u 
Niklaas Van den Abeele

MODELTEKENEN op donderdagavond 

De bedoeling is niet het modeltekenen 
aan te leren zoals dat aan een akade- 
mie gebeurt. Hier krijgt iedereen de 
gelegenheid het tekenen op zijn eigen 
manier te beleven en het model te be
naderen vanuit zijn eigen sensibiliteit. 
Dit houdt meteen in, dat een vooraf- 
jaande vorming op teken- o f schilder- 
gebied zeker geen vereiste is. Zowel 
een archaïsche tekenstijl als de hyper
realistische visie worden geapprecieerd. 
Er kan zwart-wit gewerkt worden 
o f in kleur, groot o f klein formaat. 
De begeleiding wil vooral instaan 
voor het opvangen van bepaalde vragen 
en tracht zich zoveel mogelijk te ont
houden van kathegorische waardeoor
delen.

Het atelier biedt plaats voor maximaal 
een twintigtal deelnemers. Mannelijk 
o f vrouwelijk naakt model is steeds 
aanwezig.

Begeleiding : Oswald Kuijken 

Iedere donderdag van 19 tot 22 uur

(j  LICHAAMSVERZORGING » )

BEAUTY FARM
Tweede Veldstraal 24. Geldenaken 

T*. 010/91.01.95
_______________________ . I I P .  700367/47

INSTITUUT EIKO
MASSAGE, ontvangt U  van 11 u tot 19 u . 
St Jorisstraal 27.
1050 Brussel.

9 01 D. 700392 4~

WTTTUUT MERYL

Vanaf 10 uur Ook In de weekends.
Tel 02/375 13.25. Edith Cavellstraat

17 01/D/7Q0350/47

LICHAAMSVERZORGING
vanaf 12u . Tasson Srelstraat 24. 1050 
Brussel - bel 25

24 1.0

LICHAAMSVERZORGING
015/29 06.00. alle dagen v 10 u. • 16 u.. 
zaterdag v 10 u • 15 uur.

3 02/0 /700363/47

MASSAGE
van 11 lot 19 uur, niel weekond.
216 LoulzaUan. bel 8 ■ 1050 BRUSSEL 

________________________ 24.01/0 /700348/4*

MASSEUSE
TELEFOON 03/233.97 00

7 1 A /152326

M X L I I Ü R K R A N T
V.U.B. - Dienst Kuituur - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel - gebouw Y ' - telefoon 02/641.23.25

KREATIEVE ATELIERS ° d VUB
De kreatieve ateliers zijn toegankelijk 
voor allen. Inschrijvingen kreatieve 
ateliers op de Dienst Kuituur (Mej. 
Lieve Magnus).

Prijzen : lidkaart 10 atelierbeurten
- studenten 150
- personeel 200
- werklozen, gewetensbezwaarden en stu
denten buiten V.U.B. 500 !

- derden 1.000

De bedoeling is met geinteresseerden 
samen op niet akademische wijze 
muziek te maken. Vereisten : een 
minimum aan notenkennis (akkoor
den) en instrumentenkennis.
Aanpak : - ritme

- harmonie
- soleren
- basic blues, rock, jazz .... 

Vragen over andere muziekstijlen zijn 
welkom. De bedoeling is dus niet pro- 
fesioneel te doen, maar een stevige 
basis te verkrijgen in strukturen en 
samenspel.
Eigen instrumenten meebrengen.

Iedere maandag van 19 u - 22 u. 

Begeleiding : Eddy Loozen.

Maandagavond 
THEATER TRAINING EN

Werkwijze : Spraakoefeningen, impro
visaties, tekstoefeningen, beweging ....
Geinteresseerden in muziek, dans, 
poëzie, enz.... kunnen ingeschakeld 
worden.

Bijeenkomsten : Elke maandag (19 u - 
22 u) in de Kreatieve Ateliers

Maandagavond
Woensdagnamiddag
ZEEFDRUK

De bedoeling van dit atelier is het geven 
van een initiatiekursus voor grafische 
vorming.

Zeefdruk is een druktechniek waarmee 
men door middel van “ shablonering”  
clichés kan maken om verschillende 
materialen te bedrukken, zoals papier 
(affiches..... ), stof (t-shirts.....), vinyl

(stickers ....). We werken met foto-

S
afisch-shablonen en handwerk-sha- 
onen.

Het atelier beschikt over de nodige 
materialen om het werk uit te voeren. 
De te bedrukken materialen worden 
meegebracht.

Er is mogelijkheid om aansluitend een 
lay-out kursus te volgen.

Iedere maandag van 19 u - 22 u 
Iedere woensdag van 15 u -17 u

Begeleiding : Nik Honinckx

Dinsdagavond
KLEURENFOTOGRAFIE

In de kleurdoka kunt u uw favoriete 
diapositieven en/of kleumegatieven ver
groten. Ervaring met zwart/wit vergro
ten is niet nodig.
We werken met 2 systemen :

- cibachrome
om van diapositieven afdrukken te 
maken. Spotgemakkelijk, snel ca. 
70 Bf. voor een afdruk op formaat, 
18 x 24 cm. Zeer bevredigend resul
taat.

- Agfacolor P88
Voor de vergrotingen van kleumege- 
tieven. Moeilijk, tijdrovend, relatief 
goedkoop (ca 30 Bf./blad 18 x 24 
reken 1 Dlad proefstroken per afdruk). 
Ongeëvenaard resultaat, kwa scherpte, 
kleurenrijkdom, nuancering.

Wij zorgen voor papier, produkten en 
uitleg.

Iedere dinsdag van 18 u - 22 u. 

Begeleiding : Robby Berloznik

Woensdagavond 
WEVEN EN BATIK

Een atelier waar je een inleiding krijgt 
tot het werken met kleur, hetzij als 
geweven draad, hetzij als beschilderde 
stof o f  gebatikte zijde o f katoen.

We ontwerpen eigen wandkleden en 
voeren ze uit. Wie graag kussens, sjaals 
o f een originele trui o f jas wil weven, 
kan dit.

Voor wie liever schildert op stof o f  een 
oude batiktechniek wil uittesten, zijn 
er verfpotten, ketels, tjantings en was 
ter beschikking.

Materiaal :
Deca kleuren batikverf

Een assortiment kleuren om op zijde 
te schilderen.
2 tjantings 
Enkele pakjes was.
Eventueel een weefgetouw : 0,080 m 
weefbreedte.

Iedere woensdag van 19 u - 22 u 

Begeleiding : Irène Bruyninckx-Devisch

Woensdagavond
Woensdagmiddag
Woensdagnamiddag
KERAM IEK

Grondstofmateriaal is klei.
Het atelier keramiek beschikt over een 
uitgebreid klei-assortiment hetwelke ge
bruikt wordt in volgende technieken :
- indruktechniek
- giettechniek (nodige moules om bv. 

huisraadartikelen te maken zijn voor
handen)

- draaitechniek (3 draaistoelen)
- boetseren
Het atelier beschikt verder over een 
elektrische oven, dus mogelijkheid zat 
om met verschillende glazuren te ex
perimenteren.

Iedere woensdag :
12 u -14 u
15 u -17 u
18 u - 22 u

Begeleiding : Lieve Van Hove

Het doel van dit atelier is, binnen de 
ambachtelijke vrijetijdsbesteding, kleur 
en vorm in glas uit te drukken.

Daglicht o f kunstlicht brengen glas
ramen tot leven. Een zelf ontworpen 
compositie kan hier in glas uitgevoerd 
worden.

De eenvoudigste toepassing is het glas- 
mozaiëk.
Verschillende soorten gekleurd glas 
worden gesneden en op een blanke 
ruit gekleefd. Een techniek die meer
dere varianten inhoudt.

Ook glas in lood wordt beoefend waar
bij de loodtekening met haar grafische 
structuur het glasraam benadrukt.

Wie glasdelen wil beschilderen en 
branden alvorens in lood te vatten 
werkt aan gebrandschilderd glas in 
lood. Keuze uit een hele reeks glas- 
schildertechnieken.

ae mond aan mond 
reklame Is de beste



HUMANISTEN BEKAKKEN HUN EIGEN NEST 

IN WETENSCHAPPEN.

Gekonsteteerd werd dat sommige stu

denten van de eerste kandidatuur 

Toegepaste Wetenschappen de reeksen 

te aaken oefeningen analyze al een 

aaand op voorhand in hun bezit had

den. De lieverdjes en vriendjes van 

de klas - die ook voor geheiaagentje 

'studeren' - konden voornoende oefe

ningen bijgevolg saaen gezellig 

voorbereiden, terwijl de aeerderheid 

van de studenten en studentinnen 

dezelfde oefeningen aeten voorge

schoteld krijgt en zweten aaar. 

WAAROM GEBEURT DEZE ZINLOZE DISCRI

MINATIE ?

Clandestiene eerstekanners worden 

derhalve niet alleen preferees op 

de VUB, aaar ook leugenaars, vermits 

deze onderrichte spiekers en steek- 

penningenaanneaers antwoordden dat 

zij die reeksen niet in hun bezit 

hadden. Er wordt beweerd dat soaaige 

studenten zelfs de oplossingen van 

de te aaken oefeningen en de examen- 

vragen op papier hebben.

Hoe zal het tijdens de exaaens wor

den ? Hoe kunnen wij de professoren 

en hun assistenten nog vertrouwen 

, zijn wij er uitsluitend oa hen hun 

vette soldij te laten innen ? Wordt 

de waarde van het universitair di- 

ploaa nog verder neergehaald ?

Hier is beslist werk op de plank 

voor proffenenassistentjesvreter 

praeses Serge Lenoir. Van hea ver

wachten wij dat deze week nog 

GELIJKHEID voor iedere universitair 

zou geschieden. Wij eisen GELIJKE 

BEHANDELING VOOR ALLE STUDENTEN.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DIT 

GEHUICHEL ?

Langs deze weg ontvangen wij gaarne 

reacties, suggesties, oplossingen 

en besluiten in het belang van alle 

eerstekanners en honderden studenten 

en studentinnen.

Myriaa Kabouter.

(van de Sneeuwwitjesgroep)

AANDACHT A.U.B.

Studenten die een kot huren in Else- 

ne en die evenals wij niet akkoord 

gaan aet het hoge bedrag van de ge- 

aeentebelasting op de tweede ver

blijfplaats (10000 tegenover 1000 

in Etterbeek) kunnen kontakt opneaen 

aet Mare of Brigitte. Wij zijn mees- 

tal tussen 6 en 9 ('s avonds) thuis: 

Fritz Toussaintstraat 101, 2°verdiep 

(als je aet je rug tegen Mister Copy 

staat, en dan de Bd. Gen. Jaq. over

steekt, en dan de straat die voor 

je ligt ingaat, dan is de 1° straat 

rechts waar je aoet zijn).

LIEVE KERSTMAN,

Oa ons clubje van nieuw bloed en 

ideeën te voorzien hadden wij graag 

een paar aktieve krachten gehad voor 

ons bestuur. Zij kunnen dan aee 

plezante feestjes en zo bedenken 

voor het nieuwe jaar.

Als zij ons briefje willen schrijven 

of ons eens koaen bezien, dan kunnen 

ze schrijven naar 'Hoaoseksuele Uto

pisten, Postbus Vrij Onderzoek VUB, 

Pleinlaan 2, 1050 BXL', ofwel zijn 

wij te vinden in de cafetaria,

uw utopistjes.

HALLO JONGELUI !!!

Slaapt er in jullie binnenste ook 

iets van een nieuw-realist, een 

nieuw-roaanticus, een experiaentele, 

een ik-weet-niet-wat-het-is-aaar-het 

-heeft-iets-van-een-dichter ? Dan 

wordt het hoog tijd dat jullie deze 

wakkeraaken, want nu is het grote 

ogenblik aangebroken. Er koat een 

heuse poëziewedstrijd op de VUB !! 

Neen hoor, je slaapt niet, enkele 

studenten van de sectie Geraaanse 

Filologie hebben de organisatie 

ervan op zich genoaen, en verwacht 

wordt dat alles rond half januari 

op zijn poten staat. Aan iedereen 

zal de kans geboden worden zich te 

neten aet zijn of haar aedestudent, 

zonder dat daar iets van professio

nalisme aan te pas koat. Het is dus 

een "poëtische coapetitie" voor en 

door VUB-studenten. Je hoeft je dus 

niet te schaaen, aocht je een prach

tig gedicht hebben over de Wet van 

Newton, het schattige hondje van 

Pavlov, enz. Wie nog niet aocht 

weten waar hij/zij zijn/haar poë

tische woede zal in uitwerken, kan 

het alvast afaaken aet zijn/haar 

lief of een hongerstaking beginnen, 

en je zal zien : aan de inspiratie 

koat geen einde... Wil je needoen 

aan deze gedichtenrace, lees dan de 

volgende MOEIAL, waarin een neer 

gedetailleerde bespreking zal staan.

"I KNOW POETRY IS NOT DEAD NOR 

GENIUS LOST"

(Charlotte Brontë )

Aan jullie oa het te bewijzen !

Bart Sonck.

WERKGROEP PSYCHOLOGIE-PEDAGOGIE.

Dit jaar willen we binnen onze 

fakulteit beginnen aet een werkgroep 

die zich vnl. zou bezig houden aet 

probleaen die studenten direct aan

belangen. Zo is er het probleea van 

het exaaenregleaent, de principes 

van vrij onderzoek, enz. Verder zijn 

er natuurlijk de vraagstukken die 

Beer specifiek gericht zijn op het 

werkterrein van de psychologie en 

de pedagogie, zoals deaocratisering 

van het onderwijs e.a.

Al deze punten kunnen in de werk

groep besproken worden, van hieruit 

de studenten al de nodige inforaatie 

verstrekken en ze aeer betrekken bij 

de probleaatiek. Ben je geïnteres

seerd, heb je voorstellen, wil je 

aeewerken ?

Neen dan contact op of praat er 

eens over aet je aedestudenten. 

In de loop van de eerste week na 

de vakantie zal er een vergade

ring belegd worden, waarop iede

reen welkoa is (hier volgt nog 

bericht van).

Jenneke Christiaens, 

l°licentie peda.Eortho.

WAARDE KLOOTZAK,

Het blijkt jouw traditie te zijn 

(tiens, ik dacht dat jij hier juist 

tegen was) oa elk jaar opnieuw de 

poleaiek te doen oplaaien rond de 

doop. Buiten dit en affiches plakken 

heb je tot hiertoe niets gepresteerd 

wat enigzins lijkt op een schachten- 

ontvangst of dergelijke. Erger zelfs

tot hiertoe heb je elke openlijke 

confrontatie veraeden. Waaroa toch? 

Misschien dat je al ingezien hebt 

dat het geaakkelijker is ieaands 

werk af te breken dan zelf iets op 

te bouwen? Ik hoop hierbij dan ook 

oa jou en je bende op het debat in 

■aart te aogen ontaoeten en dit pro- 

bleea voor eens en voor goed op te 

lossen zodat er volgend jaar wat an

ders kan gepubliceerd worden in De 

Moeial. I.V.H.

P.S. Ik stel voor dat we voor het 

voortzetten van de dooppoleaiek een 

speciaal krantje uitgeven!

OPEN TRlBUNt

Ik heb altijd al gfv?'er, dat de VUB- 

studei'tiMi conservatiever en onver- 

draagzaaer zijn dan aen de buiten

wereld voorhoudt. Dit is weer eens 

duidelijk geworden tijdens de één- 

aansactie van de Eeuwige. Stel je 

voor een le kanner die kritiek durft 

geven op de gevestigde VUB-aacht en 

de "heilige" tradities (doop bvb.) 

van de zogenaaade typische student.

De reacties die toen zijn losgekoaen 

weerspiegelen hetzelfde conservatis- 

ne dat door de jeugd altijd aan ou

dere generaties wordt toegeschreven. 

Het valt te betreuren dat de grote 

zwijgende aassa niet aeer interesse 

voor de Eeuwige heeft getoond. Ik 

geef aan iedereen de raad oa eens 

aet die "speciale" te praten,kwestie 

van gezichtsveld te verruiten.

Miai (een sympathisante).

De eeuwige klootzak.

De eeuwige klootzak is geen indivi

du neer aaar is uitgegroeid tot een 

aensenverzaaeling. Ontstaan als re

actie tegen het doopritueel en de 

traditionele studentikoze aktivitei- 

ten aanifesteert het fenoaeen van 

de "eeuwige" zich ook op andere ge

bieden, zoals: waardige ontvangst 

le kanners, alternatieve fuiven, een 

satirisch blad (het eerste nuaaer 

zal verschijnen in januari-februari)

De vergaderingen van de "eeuwige 

klootzak" zijn toegankelijk voor al 

wie originele ideeën naar voor wil 

brengen, kritiek wil uiten of er ge

woon bij wil zijn (aen hoeft geen 

lid te zijn). Iedereen is dus uitge

nodigd op onze vergaderingen die 

plaats hebben boven het K.K. elke 

dinsdag van 13u tot 14u.

kring "de eeuwige klootzak".

LEZERSBRIEF

Het verwondert «ij uiteindelijk niet 

aeer dat aan de universiteit zoveel 

doaheid, nafvjteit en onwetendheid 

blijft sudderen. Niet dat ik argwa-

l £2£MIMi!LSI - vu b j
In het laatste nunner van ' V r i i ^ ^ H  

! cent', het maandblad van de PVVJO's 

staat op blz.8 een verhaal^ae van 

P.R. (Public Relations ?) oper Initol 

-VUB. De bedoeling van deze groep 

is aan een job te ger«ken voor de 

laatstejaars handelsingenieurs. Ini— 

Sol is financieel autonooa, want 

"de belangrijkste steun wordt bij 

een sporsor uit het bedrijfsleven 

geheeld" (dit laatste woord is den

kelijk fout geschreven ?) Daardoor 

kunnen er kontaktdagen worden georga

niseerd waarbij "de vertegenwoordi

gers van de bedrijven bovendien een 

lunch aangeboden (wordt) en na afloop 

van de sollicitatiegesprekken zijn 

zij uitgenodigd op een cocktail. 

Tot daar !

Maar waarom organiseert Inifol e*en 

infodag over legerdlen?^(over bur

gerdienst stond niets op de affiche)

nend wil doen; maar deze betonhoop 

deprimeert aij, en ik verontschuldig 

■ij hiervoor. De «ode belicht het 

grijs en het zwart, en wie weet, 

■isschien belikt de puistjes van 

■ijn buur zichzelf in het geluk.

In zijn surrealistisch boek 'De een

zame' schrijff Ionesco over een aan 

die na een steriel leven zich uit

eindelijk opsluit in zichzelf en in 

de (absurde ?) krankzinnigheid. De 

gangen van de hoaes van de Nieuwe- 

laan doen aij eveneens denken aan 

andere schrijvers. Is het denken ? 

Of aoet ik alles overgieten oa te 

vergeten dat het hier gaat over een 

volgzame, brave, ijverige en spraak- 

1 oze generatie. Declerq schaft het 

rode wetsvoorstel Vandervelde af 

ondat de arbeiders altijd evenveel 

zuipen, en steeds aeer zullen zuipen 

aet uitzondering van de gekastreerde 

huisvaders in baksteen. Want - de 

VUB zal het weten - wat nu verschilt 

is dat de kraag van het bier steeds 

witter wordt, en de whisky steeds 

koeler. Laat ons dan de veraoeidheid 

tegenhouden oa, weeral, aisschien, 

te hopen op de laatste dag van de 

laatste Minuut na het laatste eksa- 

■en.

Ondertussen vind ik 'De Moeial' op 

niveau. Ondertussen vind ik dat de 

■oraliteit zich intelligenter orga

niseert aan de VUB. Ondertussen zou

den jullie het gestolen lokaal van 

de pseudo-syapathiek geworden (ex- 

VUB-)bureaucraat in beslag aoeten 

ne*en. Of denken jullie nog altijd 

op school te zijn ?

Verder zeg ik aan de progressieve 

lijst voor de Sor het volgende: zet 

de Stalinisten eindelijk eens buiten 

want ze zijn rechts. Verder aoeten 

jullie volgende leugens verspreiden: 

'wij hebben niets te aaken met die 

Vuile-Smerige-Politiek, wij stemden 

tegen prijsstijgingen, wij hadden 

persoonlijkheid, wij stichtten De 

Moeial, wij willen ainder belas

tingen,... en wij geven jullie de 

schijn van Heilige Neutraliteit. 

Jullie geven jullie lijst de naaa 

'Blikopener' (dat doet pluralistisch 

aan) en jullie zwijgen over de sar

dientjes die stinken. Zo winnen jul

lie volgend jaar de verkiezingen. 

Wees daarna pragmatisch en zwijgzaaa 

en de rest zal wel in slaap vallen. 

Als laatste bieden jullie een recep

tie aan want jullie zijn dan volwas

sen, of a.a.w.: de 'Open' geknipte 

schaaaharen in de hol van een lege 

ziel verdoezelen.

Gelukkig 1984 !

G. V.

met MILAC (de legerdienstinforaatie- 

afdeling van het ACV), mét steun 

van het Gemeentekrediet. Dat SCLAC 

(zelfde dienst, maar dan van het 

A8VV) niet Wordt gevraagd begrijp 

ik best. Haar, .het ACV is óók een 

vakbond, beste Puiijickxjes en Hayek- 

jes-in-spé! Er is op de VUB ook zo

iets als UCOV, een dienst van de 

sociale sektor, die jullie zeker 

even goed, zoniet beter kan informe

ren over legerdienst en dergelijke. 

(Op de achtergrond lacht Prof. Gerlo 

in zijn vuistje)

In de Sociale Raad is trouwens vroe

ger al gesproken over kringen die 

zich overmatig laten vetmesten door 

de vrije jongens van het bedrijfsle

ven. Gelukkig behoort Ini$ol niet 

tot die 'vrije-jongens-kringen' die 

zo hun best doen alle mogelijke 

subsidiewalletjes van de VUB af te 

grazen.

K.0.



S T U D E N T E N P A R L E M E N T —  

I N  W O R D I N G  J,
Sedert de verkiezingen voor de Soci

ale Raad en de Raad van Beheer is 

aan het brein van een aantal studen

tenafgevaardigden het idee ontspro

ten on dit jaar van start te gaan 

■et een studentenparlenent of stu- 

dentenkabinet. De bedoeling hiervan 

was aanvankelijk dubbel. Enerzijds 

wou aen het kontakt tussen alle stu

dentenafgevaardigden van de verschil

lende raden aan de VUB bevorderen. 

Anderzijds wou wen naar de studen- 

tenbevolking toe infornatie doorspe

len.

On die eerste fase hiervan te verwe

zenlijken werden reeds een aantal 

stappen gezet. Alle studentenafge

vaardigden werden door de initiatief

nemers op de hoogte gebracht van hun 

bedoelingen. Een vergadering werd 

belegd o* uit de doeken te doen hoe 

wen konkreet te werk wil gaan. Deze 

bijeenkonsten van studentenafgevaar

digden zijn zeker niet te verwaarlo

zen oBdat op die Banier de studenten 

uit de verschillende raden de kans 

hebben o b  de onderlinge doorstroaing 

van infornatie te waarborgen. Zo kan 

een studentenafgevaardigde van de 

Raad van Beheer bvb. eerst zijn 

licht opsteken bij een student van 

de fakulteitsraad over bepaalde fa- 

kultaire aangelegenheden. De afge

vaardigden zijn onderling op de 

hoogte van wat er overal in de raden 

gebeurt en kunnen bijgevolg beter 

voorbereid hun taken waarnemen.

Het tweede facet - nl. het doorspe

len van infornatie naar de studenten- 

bevolking toe - stuitte tot hiertoe 

op Beer proble«en. Via een studen- 

tenparleaent zou nen de studenten 

die niet in 1 of andere raad zetelen 

naar wel belangstelling hebben voor 

het beleid van de VUB, kunnen in-

BEMONERSCOMMISSIE '83-'84

De verkiezingen van de Bewonerscon- 

nissie (BMC) aan de VUB zijn weer 

achter de rug. Er is een BMC voor 

de Nieuwelaan, Caapus Oefenplein en 

Jette. Deze BMC bestaat uit 6 effec

tieve en 6 plaatsvervangende leden. 

De plaatsvervanger heeft alleen stea- 

recht bij afwezigheid van het effec

tief lid.

Elke BMC kiest zijn voorzitter, se

cretaris en penningaeester. In Jette 

is er zelfs een vrouwelijke voorzit

ster (zijn die even progressief!).

Van een BMC wordt verondersteld dat 

ze de belangen van de bewoners van 

het respectievelijke studentenhuis 

verdedigt, zowel de Materiële als 

de aorele belangen. In geval van 

overtreding van het bewonersregle- 

aent dient de BMC, sanen aet de ver. 

antwoordelijke van de dienst Huisves

ting, te beslissen over de te tref

fen «aatregelen.

De BMC wordt besteapeld als het ad

viescomité van de Sociale Raad. De 

BMC Boet zorgen voor een pernanente 

band tussen bewoners en overheid, 

B.n. de Dienst Huisvesting en de So

ciale Raad. Er noet een infornatie- 

stroon zijn van de BMC naar de Soci

ale Raad en oagekeerd.

De voorzitter van de BMC noet de 

standpunten van de BMC verdedigen 

en niet zijn eigen standpunten. Hij 

aag geen contact opneBen aet derden, 

net de rector, aet het hoofd van de

lichten over de beslissingen die in 

de raden worden genonen. Hen zou te

vens tot een dialoog kunnen konen 

net de studentenbevolking en tot 

ideeënuitwisseling, waardoor de stu

denten enigszins betrokken worden 

bij het beheer van de unief. Op dit 

vlak rijzen er wel een aantal vragen; 

Is dit technisch wel te realiseren? 

Is er belangstelling voor zulk een 

initiatief? Zal de opkonst voldoen

de zijn? Daaron ook dat de studen

tenafgevaardigden geneigd zijn zich 

eerder te koncentreren op het 1® 

punt en er vooral voor te zorgen dat 

het uitwisselen van infornatie onder 

henzelf vlot verloopt. Nochtans ho

pen we dat dit 2° luik niet in de 

la van een vergeten bureau verdwijnt 

en toch tot stand kan konen.

Mat er echter konkreet werd beslist 

door de studentenafgevaardigden o- 

ver het studentenparlenent in wor

ding, daarvoor kan je in 1 van de 

volgende Noeials terecht. De laatste 

vergadering ging nl. door op naandag 

9 januari '84, en gezien het ver

schijnen van De Hoeial enkele dagen 

nadien, was dit te laat on nog te 

berichten over de afloop van die 

vergadering. Me houden jullie echter 

op de hoogte.

H.V.

RECHTZETTING

FAKULTEITSRADEN

In het artikel over de fakulteitsra- 

den (DM nr. 6) is ongewild een grote 

fout binnengeslopen. Mat betreft de 

fakulteitsraad van Toegepaste Meten- 

schappen: hierin zetelen 5 studen

tenafgevaardigden (l per jaar) en

technische dienst en ook geen recht

streeks contact net de rijkswacht. 

Alle beslissingen noeten in overleg 

net de verantwoordelijke van de 

Dienst Huisvesting en de voorzitter 

van de Sociale Raad genonen worden. 

Tijdens de openingsvergadering van

19 dec. '83 - waar de 3 BMC's ver

tegenwoordigd waren - wees E. Ver- 

rept (voorzitter van de SOR) voort

durend op het feit dat het overleg 

■et het diensthoofd van de Huisves

ting centraal staat. Op deze zelfde 

openingsvergadering bracht tevens 

elke BMC haar voorstellen naar voor. 

Deze gingen van nieuwe douchegordij

nen, reparatie ijskasten, betere be

waking op de canpus, grotere bedden 

(waartoe zou dat nu dienen?), bak

ker op de canpus, neer telefoons, 

tot beter functioneren van de tech

nische dienst.

E. Verrept was uiternate verwonderd 

dat het energieprobleem niet werd 

vernoend. Volgens hen is het de spe

cifieke taak van de BMC on de bewo

ners aan te zetten tot rationeel ver. 

bruik van de energie en de studen- 

tenhones.

M. Ennerechts kreeg ook nog even het 

woord. Hij zei dat de BMC een brede 

uitvoeringsfunctie en een grote ver

antwoordelijkheid heeft.

De openingsvergadering werd afgeslo

ten net de belofte van de 3 BMC's 

on net elkaar in contact te blijven.

T.M.

zQKJ
Na een proefperiode van een 

aantal maanden vorig jaar

a  tijdens dewelke enkele vrij
willigers net beperkte nid- 
delen een 'kultuurkaffee'

O hebben opengehouden, bleek 
uit de interesse vanwege 
de studenten en hun enthou- 
siasne in 't algeneen dzt 
er geen dag langer mocht 
gewacht worden met de defi- 

I I Initieve en officiële opening 
van het café.

X We zijn dan ook van start 

gegaan met het oprichten 

van een werkgroep bestaande 

uit: - enerzijds een aantal afge

vaardigden van diverse facultaire 

kringen uit Jette (GX, TK, FK, Kine 

en BSG-Jette)
- anderzijds evenveel studenten 

(zogenaand onafhankelijken) jaar

lijks verkozen doch geen deel uitma

kend van het bestuur van bovenver

melde kringen, net de bedoeling het 

evenwicht te bewaren.

Deze werkgroep heeft zich als doel 

gesteld een globaal, coördinerend, 

kultureel en vrijetijdsbestedingsbe- 

leid te voeren voor de gemeenschap 

op en on de VUB-kanpus te Jette, in

spelend op de specifieke behoeften 

van de studenten aldaar.

Voor de realisatie van deze taak 

heeft de SOR op de begroting 1984 

van de Dienst kuituur reeds 100.000 

frank voorzien, en een werkingskre- 

diet toegekend on een degelijk uit

gerust werk- en vergaderlokaal in 

te richten.(Een lokaal dat tevens 

gebruikt kan worden voor vergadering 

en van facultaire kringen)

Het is nooit de bedoeling geweest 

van de werkgroep 0KJ om de goede wer

king van de kringen te belemneren, 

integendeel dient hij eenwaardevolle 

aanvulling te zijn op die vlakken 

en in die periodes waar de Mogelijk

heden van de kringen te kort schie

ten oa in de noden van de studenten 

te voorzien.
Voor geïnteresseerden ifstaat de werk

groep uit volgende mensen:

Voorzitter: Frank Lambrecht 

Ondervoorzitter: Nartina De Hunter 

Sekretaris: Mark Michaux 

Zaalverantw.: Roland Dierickx 

Cafeverantw.: Jan Schillemans 

Enqueteur: Hervick Braun 

Naar een sportverantwoordelijke als 

ook een publiciteitsverantwoordelij- 

ke wordt nog steeds gezocht. Geïnte

resseerden zijn altijd welkom. De 

eerst volgende vergadering van 'de 

werkgroep is donderdag 12 jan.'84 

oa 18.30 u in het kinderdagverblijf 

te Jette.

Op woensdag 18 januari gaat het Kul

tuurkaffee te Jette opnieuw van 

start. Deze heropening wordt ingezet 

met een openingsreceptie on 20 u., 

gevolgd door het optreden van "Les 

Prophètes" (22 u.). Iedereen welkom. 

"LES PROPHETES"

Deze groep bestaat reeds 3 jaar. Hij 

is opgebouwd uit muzikanten afkom

stig uit Centraal Afrika, maar ver

blijvend in België omwille van hun 

studies.

De doelstelling van de groep is om 

in de wereld en voornamelijk in Eu

ropa, mensen kennis te laten maken 

met de wortels van hun dans, de zang 

en het ritme van de traditionele en 

moderne Afrikaanse muziek. De stuk

ken worden gezongen in verschillende 

^Afrikaanse talen, maar ook in het 

spaans en het creools. Het is dans

bare muziek, gebaseerd op een negro- 

afrikaans ritme. Verder zijn er Cu

baanse en Braziliaanse invalshoeken

te ontdekken; zij spelen dan ook 

vaak salsa en rumba.

De vorn en de inhoud van hun nuziek 

is van kapitaal belang in landen van 

Zuid-Amerika en Afrika omwille van 

haar informatief karakter.

Lanbrecht Frank

Voorzitter Q K J .

CIRCUS..
vervolg van p. 1

uit partijpolitieke overwegingen 

voorgedragen. Oe bedoeling van z'n 

kandidatuur was on ook 'ns ienand 

uit de "1 agere" VUB-geledingen (Me- 

tenschappelijk personeel en studen

ten) aan het hoofd van de Raad van 

Beheer te krijgen. De discussie die 

aan de verkiezing vooraf ging ver

liep bijzonder geanimeerd. De riante 

uitspraak van een door en door blauw 

raadslid dat de VUB neer en neer als 

"sossenkot" bekend werd en dit het 

samengaan van de twee politieke fa

milies in één vrijzinnig blok niet 

ten goede kwam gaf blijkbaar mede 

de doorslag. Bovendien zou de man 

van HLN beter kunnen instaan voor 

de "uitstraling" (zo heet dat) van 

de VUB, aldus zijn verdedigers waar

onder de rector. Carlo Gepts werd 

verkozen, of beter : herkozen, als 

ondervoorzitter. Dat hij vorig jaar 

als ondervoorzitter wel 'ns «eer z'n 

kat stuurde naar de vergaderingen 

bleek geen doorslaggevend element 

te vormen bij de verkiezingen. Uit 

de stemning bleek trouwens ook dat 

bepaalde M.P.- en student-leden van 

de RvB hun liberaal zijn deden pri- 

■eren op hun M.P.- of student-zijn. 

Zoniet waren er op zijn minst meer 

stemmen naar 'ïepts' tegenkandidaat 

gegaan.

Het personeel bakt het bruin

Hierna volgde een nieuwe, zo mo

gelijk nog markantere fase van de 

vergadering de verkiezing van de 

leden voor het buro van de RvB (het 

buro is belast «et wat men het "da

gelijks bestuur van de VUB" noent).

Voor het MlP.j 3 kandidaten voor 2 

plaatsen, voor het A.T.P. : 2 kandi

daten voor 1 plaats. De studenten 

hadden van te voren onderling al 

duidelijk afgesproken wie welk com

missiewerk zou doen en welke studen

ten in het buro zouden gaan. Een 

prof uit de Toegepaste Metenschappen 

vond het onderling (deels politiek) 

gebakkelei binnen A.T.P. en M.P. te 

gek en stelde zich prompt tegenkan

didaat voor het Onderwijzend Perso

neel in het buro. Een student-lid 

probeerde vervolgens deze hele rij 

kermisgangers voor schut te zetten 

door zich op zijn beurt kandidaat 

te stellen voor het buro, niet voor 

de studenten maar voor het profes- 

sorenkorps (O.P.). Dèt kon echter 
niet omdat er "geen advies terzake 

was van de senaat"der professoren, 

aldus voorzitter Corijn. Daarmee nam 

de discussie een einde en werd ter 

stemming overgegaan. Voor het M.P. 

werden J.P.De Grève en P.De Beyter 

| verkozen. Voor het A.T.P. haalde W.

I Laveyt, hoofd van de dienst dispat

ching het op de ACLVB'er Adolf Van 

den Broucke (da's de klassenstrijd,

Dolf !). Voor het proffenkorps wer

den S.Bekaert (?60), F.Bingen (ME), 

A.Szafran (GF) en M.Meyenberh (LM) 

herkozen. Voor de studenten kwamen 

de twee enige kandidaten Bjorn De 

Meulenaere (Rechten) en George De 

Vos (ESP) uit de bus.
Hierna verliep de vergadering een 

stuk ernstiger en werden zonder 

moeilijkheden de "interne en externe 

commissies" sanengesteld. Maar daar

over later meer.

X IPublius Penetruo

BWC"
eventueel de TM-studenten uit de 

Raad van Beheer. De Sociale Raad 

heeft in de fakulteitsraad uiteraard 

•geen afgevaardigden. Onze ekskuzes 

voor deze vergissing.
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DINSDAG 10 JANUARI

* interfak. volley dames 

Solvay-PPAK (nieuwe zaal).

WOENSDAG 11 JANUARI

* gratis offsetdruk-deaonstratie V0.

* 12ul5 interfak. volley daaes 

Hilo-tine.

* 12u15 interfak. handbal VRG-Hilo.

* 14u30 Voordrachtenreeks 'Bewegings 

agogiek en Gezondheid; Sport en 

Filosofie' Prof Dr. Dufour L210.

* 22u TD BAK BSG-Feestzaal.

* 20u The Day After (video) in V0- 

lokaal, alleen voor leden (inkon 

50 Fr.; opbrengst voor de huisves

ting van de gewetensbezwaarden.)

DONDERDAG 12 JANUARI

* 12u15 interfak basket. Personeel- 

Gernania en Hilo-PK.

interfak volley danes; 

Gernania-VRG.

* 12u30 aktiekoaaitee tegen het 

racisae C107 (org. V0).

18u Goethe-Institut Brussel (GIB), 

Belliardstr. 58. Tentoonstelling 

'11 Berlijnse Kunstenaars'.

* 20u Demonstraties van Wessel Di 

Wesseli Qc; Debat oa 20u aav. di

verse proffen Qc.

* 22u TD Hilo BSG-feestzaal.

VRIJDA6 13 JANUARI

* 11u Workshop ad. Berlijnse kunste

nares Ursula Sax (La Caabre).

* 12u15 interfak. volley daaes 

WK-Hilo (L3).
ZATERDA6 14 JANUARI

* 20u Kroegentocht Antverpia.

* 20u Beursschouwburg "gat in kop" 

door De Mannen van den Dan + daar

na receptie 2 jaar "De Zwijger1'
MAANDAG 16 JANUARI

* 12u15 interfak basket Solvay-VRG.

* 12ul5 interfak volley daaes 

PPAK-Pers.

* 22u TD BSG (aet GRATIS Vieux- 

Teaps).

DINSDAG 17 JANUARI

* 12u Bijeenkonst(intei)fakultaire 

werkgroepen C 107.

* 12ul5 interfak volley daaes 

VRG-Keps.

* Fototentoonstelling JPK-Mixed 

Media (a. J. Creten, K. Deprez,

L. Kuypers, J-G Massart) Galery' 

(tot 27 Januari).

* 2 2 uTD KAT(kunstgesch).

' 'SSü^Tèestzaal.

WOENDSAG 18 JANUARI

* 12u Vergadering rond universitaire 

vredesdagen M507.

* 12u15 interfak. volley daaes

KINE-WK

* 12ul5 interfak. handbal 

VRG-KINE

* 14u30 Voordrachtenreeks Agogiek 

E gezondheid; 'Sociale Bewegings- 

agogiek -Een verruiade visie op

het bewegen.' Prof.Dr.Bollaert 

L 210

* 20u OpeningsreceptieiKultuurka£fee

C^Jette + optreden ,Les"TrropLktes'

1 M

* 20u filn:Geraania 'Fila d'Aaore 

et d'Anarchia' v. L. Wertauller 

0b.

* 20u koncert "The Honeyaoon Killers? 

tickets VO,Vubtiek,ASLK. Aula 0

* 20u30 GIB fila(gratis) Fassbinder 

"Chinesisches Roulette".

* 22u TD Geraania-Roaania Horror- 

Party BSG-feestzaal.

DONDERDAG 19 JANUARI

* 12u Antiracistisch filafestival 

org. V0. C 404 Gratis inkoa.

* 12ul5 interfak basket Pers-Kine, 

Personeel-BAK.

* 12ul5 interfak volley daaes 

Pers-Solvay.

* lOu Lessencyclus Sociobiologie: 

"Sociobiologie", Prof.Dr.Corluy 

L210.

* 20u KK;optreden + eten,org.V0 

+ Isavub + fila

* 22u TD Pers BSG-feestzaal.

VRIJDAG 20 JANUARI

* 12u Vergadering VVS-SVB C107.

* 12ul5 interfak volley daaes 

KEPS-Geraania L3.

* 20u30 GIB fila (gratis)"Zwischen- 

gleis" v. Wolfgang Staudte.

ZONDAG 22 JANUARI

* 14u Nationale betoging tegen 

Racisae en Fascisae te Brussel.

MAANDAG 23 JANUARI

* 12u15 interfak basket Geraania-BAK

In vorige Moeial was reeds wat te 

lezen over het nut van fakultaire 

(of sektie-) werkgroepen. Het is im

mers zo dat elke fakulteit zijn spe

cifieke problemen en interessepunten 

heeft. Momenteel is ook de 'dienst 

studieadvies' bezig aan de studenten 

een evaluatie te vragen over het exa

menreglement. verder bestaan er in 

elke fakultejt een aantal initiatie

ven, ook binnen de bestaande kringen. 

Deze verschillende initiatieven met 

elkaar in kontakt brengen is een taak 

waarmee Vrij Onderzoek zich wil be

zighouden. Vanzelfsprekend werkt elke 

groep onafhankelijk net de onderwer

pen die ze zelf willen. Iedereen die 

zich hiermee bezighoudt rond een ta

fel krijgen, ook de mensen uit de 

kringen, de fakulteitsraden, diverse 

konnissies, is een eerste bezigheid. 

Want, wie iets wil doen mét en voor 

de mensen uit zijn/haar fakulteit, 

kan dit alleen maar doen op een ef- 

fektieve wijze als dit gebeurt in 

samenspraak net de andere fakultei- 

ten. Er valt inners altijd iets uit 

te leren. Daarom is iedereen die hier 

iets in ziet van harte welkom op de 

bijeenkomst van dinsdag 17 januari, 

van 12 tot 13u. in lokaal C107. Een 

gedachtenwisseling over hoe dit sys

teem van werkgroep*» zou kunnen wer

ken is hier op zijn plaats, een in

ventaris van de bestaande inspannin

gen kan dan ook opgemaakt worden.

W.Vermander, Studiekring V.O.

Verschenen bij Studiekring Vrij On

derzoek "De Strategie van de Vlaamse 

Vredesbewegingen" 170 blz. groot for

maat, eindverhandeling 1983, Politie

ke Wetensch. Slechts 100 fr. voor 

Moeial-lezers, wordt thuisgestuurd 

na storting op 001-0285318-20.

Studiekring Vrij Onderzoek zoekt een 

gewetmsbezwaarde voor spoedige in

diensttreding. Inlichtingen aldaar 

of telefonisch 02/6412328.

__________________

N I E UWS V AN V R I J O N D E R Z OEK :

Op donderdag 19 januari gaat er een 

(gratis) filmfestival door onder het 

motto 'Culturen als Buren'.

Hier volgt het programma :

12u. 5C404 'Geneeskunde van de rij

ken bij de armen'. Dit is een film 

over de traditionele Afrikaanse ge

neeswijzen en de konflikten met de 

geimporteerde Westerse geneeswijzen.

12u45 5C404 'Dora, als het ogenblik 

komt'. Dora is een jonge Braziliaan

se, aktief in de strijd voor 

de lotsverbetering van de bidonville- 

bewoners van Sao Paulo. Dit is al 

genoeg om haar bij de autoriteiten 

verdacht te maken. Ze belandt in de 

gevangenis, komt vrij door een spek- 

takulaire gijzelingsaktie en komt 

in Chili terecht, tijdens de rege

ringsperiode van Allende. Na de 

staatsgreep van Pinochet vertrekt 

ze als politiek* vluchtelinge naar 

Europa. Via België en Frankrijk kont 

ze in West-Duitsland aan. De eenzaam

heid, de heksenjacht op links, het 

racisme maken haar psychisch kapot.

Op 31jarige leeftijd pleegt ze zelf

moord in West-Berlijn.

20u. Kultuurkafee 'Tijdelijk toege

laten'. In deze dokumentaire worden 

de grote migratiebewegingen uit de 

geschiedenis bekeken : de miljoenen 

die in het begin van de 20ste eeuw 

naar Amerika trokken en de niljoenen 

die na de tweede oorlog van landen 

rond de Middellandse Zee naar het 

noorden trokken.

20u30 Kultuurkafee "Shirins Bruiloft" 

Speelfilm - 110'- Zw/W - Helma San

ders.

Een jonge Turkse vrouw, Shirin, werd 

door haar familie aan Machmud beloofd. 

Deze is echter naar Duitsland ver

trokken als gastarbeider en laat wei

nig van zich horen. Nu de dood van 

haarvader haar familie op de rand 

van de afgrond brengt is het huwe

lijksaanzoek van de Aga, de plaatse

lijke landeigenaar, voor de familie

een buitenkansje. Shirin blijft ech

ter haar eerste liefde trouw en be

sluit in Duitsland Machmud op te zoe

ken. Ze weet aan de Aga te ontsnap

pen en vertrekt naar Istambul on zich 

daar in te schrijven in een wervings- 

buro voor Duitsland. Dan volgt een 

lange treinreis, een verblijf in een 

ongastvrij gastarbeidershone, de 

zoektocht naar Machnud en de harde 

konfrontatie net een Westerse samen

leving in krisis.

Nadien volgen er in het Kultuurkafee 

nog één of méér optredens i.s.m. ISA

VUB. Er wordt ook voor lekkere hap

jes gezorgd.

“£ E R  A L _ 1 _ B L * D _ B I

Deze week verschijnt ook het tijd

schrift van Studiekring Vrij Onder

zoek. Er zal vooral instaan wat 'Vrij 

Onderzoek' nu eigenlijk allemaal is, 

of zou noeten zijn. Verder voor wie 

het interesseert de statuten van de 

studiekring, enige herziening hiervan 

moet binnenkort gebeuren. Verder 

waarschijnlijk het aktiviteiten, mo

reel en financieel verslag over 1983. 

Diverse artikels zullen het ook heb

ben over de aktiviteiten van V.O.

Dit blad, dat in de eerste plaats 

bedoeld is voor de leden van de Stu

diekring, wordt ook naar alle studen

ten van 1ste kandidatuur en naar de 

studentenkringen en organisaties? 

:xemplaren zijn ook gratis af te ha

len op het buro van Vrij Onderzoek.

“ # gestuurd
BRIEF AAN Ij. U;i RDINAT0R

VAN DE SOCIALE DIENST.

Reeds geruime tijd doen er zich 

probleaen voor bij de uitbetaling 

van de jobstudenten aan de V.U.B. 

Vaak noeten we te lang op onze cen

ten® en dit terwijl de meesten onder 

ons voor het grootste gedeelte aan

gewezen zijn op deze soa. Het onre- 

gelnatige uitbetalen ervan naakt het 

voor ons zeer noeilijk ons wekelijks 

budget te plannen zodat velen onder 

ons telkens weer geld noeten lenen 

van vrienden.

° wachten

DINSDA6 24 JANUARI

* 22u TD Antverpia,Bokstaelse Maeg- 

den en Westland BSG-feestzaal.

WOENSDAG 25 JANUARI

* 12u15 interfak basket Gernania- 

Kine, BAK-Pers.

* 13u Alg. ledenverg. Studiekring 

V0. 38 205

* 14u30 Voordrachtenreeks Bewegings- 

agogiek en Gezondheid:"Fit door 

bewegen" Prof.Dr. Hebbelinck L210

* 20u filn: Gernania "Padre Padrone" 

vd. gebr. Taviani Qb.

* 20u30 GIB: fila (gratis)"TrSnen 

um einen verlorenen Sohn" v.Engel.

DONDERDAG 26 JANUARI

* lOu Lessencyclus Sociobiologie: 

"Sociobiologie"Prof.Dr.Corluy L210

* 12u Bijeenkomst "Verboden Filas"- 

festival op V0.

* 12ul5 Interfak basket Personeel- 

Kine, Gernania-Pers.

* 21u Dirk van Esbroek E Juan 

Masondo KK (gratis).

VRIJDAG 27 JANUARI

* 20u30 GIB:film (gratis) "Ordnung" 

v.Sahrab Shahib Saless.


