
HET KONINKLIJK B ALLET van VLAANDEREN
Genieën zijn blijkbaar steeds voor op hun 
tijd. Je kent dat : mensen die tien jaren 
of meer te vroeg zijn geboren. Totaal onbe
grepen. Bij studenten merk je daar niets 
van. Zij zijn weliswaar ook onbegrepen. 
Maar dat is eerder aan hun dialektische 
klankstoten te wijten. Het veronderstelde 
paleis van genialiteit -de universiteit- 
mist echter het geniale "vooruitzi jns''prin- 
cipe. En gaat de mist in...
Eerder het gevoel van traagheid overvalt me 
hier. Het steeds achternalopen op de feiten 
de realiteit. Alhoewel... na de voorjaars- 
ziekte moet de “schwung" er terug inge
blazen worden. Nog maar net februari en het 
valt reeds te merken. De drlnkcellen worden 
onherroepelijk, zij het uiterst langzaam, 
ingewisseld voor de hersencellen. Als die 
nu nog onder stoom komen te staan, vallen 
er gensters. Het is duidelijk : dit was de 
laatste verwittiging om je benen onder je 
burotafel te schuiven. Want wie nu nog niet 
bezig is... Ach, dit heb je al tientallen 
keren gehoord uit bezorgde oudermonden. De 
eindeloze konkurrentieslag tussen student
jes; de opgeblazen mythe van de 'model - 
student' met enkele ontwenningskuren achter 
de rug kan ons leventje weer gaan beheersen 
Wat voel ik me ziek worden?
Traagheid.
Al sinds weken maken we plannen wat we 
moeten uitvoeren en telkens overvalt ons 
die aangeboren traagheid. "Hat zijn de 
dingen buiten je  studies toch interssant".

v s f bespreekt
OE EERSTE FEBRUARI HAD VOOR DE EERSTE MAAL 
OIT JAAR EEN VERGADERING PLAATS VAN DE 
VLAAMSE STUDENTENFEDERATIE (VSF). DEZE VER
GADERING HAD DEZE MAAL PLAATS OP DE VUB,ZO
DAT WIJ JULLIE OP DE VALREEP HIER NOG EEN 
INORUK VAN KUNNEN GEVEN. OP DE AGENDA TWEE 
REGERINGSMAATREGELEN DIE NU VOLOP IN DE BE
LANGSTELLING STAAN : GOL EN DEHAENE.

Eén ding is weer duidelijk geworden. Dit 
onlangs opgerichte overkoepelend studenten- 
orgaan zoekt nog wat naar zijn eigen be
staansreden. De eigen profilering 1s duide
lijk nog zoek. De organisatie en mobilisa
tie zou waarschijnlijk vlotter verlopen als 
er meer gewerkt zou worden rond concrete 
harde actiepunten (zoals in de tijd van 'de 
tienduizend'). Ooel van de Vlaamse Studen- 
tenfederatie is echter in de eerste plaats 
het uitwisselen van informatie tussen de 
verschillende universitaire centra en hoge
scholen. Het is immers daar dat er concreet 
gewerkt dient te worden. In dit verband is 
het belangrijk dat de 'nieuwsbrief' van de 
VSF uitgroeit tot een soort volwaardig 
tijdschrift waarmee de verschillende stu
dentenorganisaties elkaar op de hoogte zou
den kunnen houden van de eigen activiteiten 
rond bepaalde studententopics.

INHOUD :

Moeial nummer negen .
p.1 Een opwarmertje aan de hand van een 
'traag' kursiefje.
Over hét evenement : het Ballet van Vlaandc 
ren aan de VUB in woord en beeld.
VSF : een parole ivm. Gol. een passus over 
de numerus clausus.
p.2 Studenten net zoals de échten : in een 
parlement.
Waarachtig, dé waardige waarheid.
Nietzsche in het sekundair onderwijs.
En een Ijzeren inbreng : een reisverhaal 
uit Bulgarije (echt beleefd, wat dacht je 
p.3 En we moeten : sport forfaits,uitslagen 
en verdere kalenders (universitair, 1nter- 
fakultair...)
Een verziekte rubriek : Na het morgendrood. 
p.4 Over utopia en studentenparticipatie 
(dan toch dé waarheid ?).
En we wisten het niet maar het schijnt dat 
V.0. (Vrij Onderzoek) bevrijdt is. 
p.5 en 6 Een komplete kulturele verwenning. 
p.7 Aai1... radennleuws... over ondérwijs- 
raad en sociale raad.
p.8 De onmisbare agenda, de onmisbare film
bespreking, de onmisbare poëziewedstrijd, 
de onmisbare open tribune.
En dan zullen we het wel gehad hebben 
zeker ? Of is er nog een hoekje vrij ?

Rond het migrantenbeleid van minister Gol, 
en meer bepaald zijn wetsontwerp dat nu zo
veel beroering veroorzaakt in de studenten- 
middens, zal er geconcreet gewerkt worden 
naar een mars van Gent naar Brussel, over 
verschillende Vlaamse steden. In de loop 
van deze en volgende week zullen hiervoor 
zoveel mogelijk mensen gemobiliseerd wor
den. Ook zal een duidelijke informatiebro
chure over deze materie tegen een licht 
prijsje door Vrij Onderzoek aangeboden wor
den. Op een ander vlak zullen zoveel moge
lijk handtekeningen verzameld worden van 

professoren die zich in een petitie zullen 
uitspreken tegen de ondemocratische maatre
gelen van Gol.
Minister Dehaene van Sociale Zaken heeft 
een wijziging doorgevoerd in de betoelaging 
van de fakulteiten geneeskunde aan de uni- 
versiteiten. Hiermee ging hij in op een eis 
van de artsenfondsen die in hun overleg met 
de ziekenfondsen een studentenstop eisten. 
Door de unlversiteiten voor hun geneeskun- 
destudenten enkel nog forfaitair te betoe
lagen, hoopt de minister dat deze eerste de 
slaagpercentages gevoelig naar beneden zul
len halen, waardoor het aantal afstuderende 
artsen gevoelig teruggedrongen zou kunnen 
worden. De universitaire overheden worden 
er immers van verdacht meer studenten te 
laten slagen vanwege de hoge toelage per 
student (een half miljoen per doctoraats
student!) .
Minister van Coens van Onderwijs heeft 
echter plannen om deze forfaitaire betoela
ging 1n alle richting door te voeren, wat 
betekent dat de unlversiteiten een bepaalde 
vaste toelage krijgen, d1e niet meer bere
kend wordt volgens het aantal studenten. 
Volgens zijn zeggen zou dit in het voordeel 
zijn van de univeristeiten, daar het aantal 
studenten begint af te nemen en de algemene 
kosten eigenlijk toch dezelfde blijven. De
ze redenering zou echter niet opgaan voor 
de sociale sector aan de uniefs, welke vol
gens het oude systeem betoelaagd zouden 
blijven. De subsidies zouden hier dus nog 
afnemen.
Vanuit de studenten wordt bovendien ge
vreesd dat deze maatregel de democratise
ring van het onderwijs zal tegenwerken aan
gezien de unlversiteiten minder gemotiveerd 
zouden zijn om te recruteren 1n de ver
schillende lagen van de bevolking. Ook kun
nen zo gemakkelijker Inschrijvingen gewei
gerd worden, wat voordien natuurlijk haast 
nooit gebeurde. Voorlopig blijft het af- 
wachten hoe alle betrokkenen zullen reage
ren. De VSF zoekt het in ieder geval verder 
u1t.

G.Y.

Voor hen die het nog niet wisten, op 8 fe
bruari is er een balletavond in de aula van 
ons eigenste VUB. Treedt voor deze gelegen
heid aan het koninkljk ballet van Vlaande
ren en dat kan beloven, schijnt het.
Leek op balletgebied zijnde (een mens is 
nooit te oud om te leren) wat informatie 
ingewonnen bij gereputeerde "kenners” en 
die wisten te vertellen dat dit balleten- 
semble garant staat voor technisch degelij
ke misschien wat inspiratieloze vertolkin
gen. Deze mensen hebben in het buitenland 
een zekere reputatie verworven, zij zitten 
regelmatig - wat heet regelmatig in ballet- 
terminologie - buiten 's lands grenzen op 
festivals en dergelijke.
Ballet lijkt een wereld op zichzelf die 
naar buiten toe vaak gesloten overkomt en 
in zulke optiek kan ik niet anders dan dit 
initiatief loven. Hopelijk denken anderen 
er ook zo over en wordt dit een geslaagde 
avond.
Met het nodige voorbehoud volgt nu de be
schrijving van het programma. Er worden 4 
stukken gebracht. “Les Rendez-vous” is een 
klassiek ballet zonder verhaal, waarin de 
fragmenten met elkaar verbonden zijn door 
de idee aangeduid in de titel. Het werd ge
creëerd in 1933 door Sir Frederick Ashton 
maar heeft sindsdien de nodige wijzigingen 
ondergaan, zowel wat de choreografie als 
de aankleding van het stuk betreft. Het en
semble dat dit stuk brengt drukt er zowat 
zijn stempel op. Eigen aan dit ballet is de 
virtuositeit en de preciesheid, kenmerkend 
voor Frederich Ashtons klassieke stijl, 
waarmee het gepresenteerd wordt. Hier zou 
heel wat te zien kunnen zijn.
Jet tweede stuk noemt: "Een Zwanezang". Het 
gegeven in deze creatie situeert zich rond 
een oud paar dat steeds ballroomcompetities 
danste en dat nog een keer overdoet. De

choreografie is van Jeanne Brabants (direc
trice van dit ensemble) en is muzikaal ge
baseerd op -."Poema in Rapsodievorm" van Ka
rei Candael, een tijdgenoot van Peter Be- 
noit, maar die in tegenstelling tot deze 
laatstgenoemde meer aandacht ging besteden 
aan het louter muzikale en het symfonische 
in plaats van aan de "volkse" traditie.

De derde creatie heeft de naam "La Peri" 
meegekregen. De choreografie voor dit stuk 
is in handen van John Butler, die reeds 
eerder met het ballet van Vlaanderen werk
te. Componist is Paul Ducas. Het verhaal 
van dit van 1912 daterend stuk gaat over 
Iskander (Alexander de Grote) die op het 
einde van zijn leven op zoek gaat naar de 
bloem van de onsterfelijkheid. Hij vindt 
deze wonderbaarlijke plant in het rijk van 
de “peri's", maar uit liefde voor de fee 
die over de bloem waakt, verzaakt hij en 
sterft. Hoewel traditioneel van muziek en 
inhoud kreeg dit stuk door Butlers innove
rende aanpak een meer moderne dimensie. Het 
laatste ballet is ook niet bepaald klassiek 
te noemen. Het is "Symphony in Three Move- 
ments" en de componist is Igor Strawinsky 
flr fr muziek schreef tussen 1942 en 1945. 
Van dit werk zei hij zelf dat het onder in
vloed van de wereldgebeurtenissen, W.0. II, 
gecomponeerd werd. De choreografie van Nils 
Christe doet aan deze 1dee niets af. Het 
ballet geeft zoals de muziek impressies 
weer, beelden die opgeroepen worden wanneer 
men aan oorlog denkt, en dat lijkt mij wel 
een zeer aktueel thema.
Het koninklijk ballet van Vlaanderen dus 
de achtste februari in de aula, een mis
schien wat aparte kunstvorm, maar zeker 
niet uobollig of dépassé.

P.D.M.

zo hoort u het eens van een ander
denk je. En trouwens, onder druk ("under 
pressure") werk je sneller, beter, effi
ciënter. Dus : geen zorgen, morgen komt er 
nog een dag.
Studenten hebben een natuurlijke neiging 
tot luiheid. En anders wordt het snel aan
geleerd. In enkele dagen presteren waarvoor 
normaliter weken, maanden zijn uitgetrokken 
Is dat niet het principe van onze konsump- 
tie -en konkurrentiemaatschappij? Diegene 
die het minst doet, maar het handigst aan 
boord weet te leggen gaat met de eer lopen. 
Werken op het zweet van de anderen.
Maar kom, we dwalen af. Het ging over 
traagheid. Studenten zijn traag van begrip. 
Vraag dat maar aan het onderwijzend korps. 
Verdere uitleg is overbodig.
En ja, als we het over traagheid hebben, 
verzinkt de student in het niets tegenover 
onze Vub en haar administratieve burokratie 
Nu we er de laatste weken even van mochten 
proeven, schenken we die burokratie (en de 
"denkers“/uitvoerders die erachter zitten) 
in een gulle bui van vrijgevigheid de be
koorlijke titel : "Trein der traagheid" en 
zingen hip, hip, hoera... maar wensen heb 
geen lang leven.

Jason.



Oe laatste dag van januari 
vond voor de tweede maal dit 
jaar het studentenparlement 
plaats. Oe opkomst was rond
uit triestig te noemen. Zo 
vonden heel wat studenten
vertegenwoordigers het blijk 
baar weer niet nodig deze 
vergadering bij te wonen, 
wat natuurlijk te denken 
geeft over de ernst waarmee 
deze studenten zich van hun 
demokratische funktie kwij
ten. Studenteninspraak,snel
ler gezegd dan gedaan.
Bijkomende tarieven voor 
sportactiviteiten, sportdag 
op zaterdag, evaluatie van 
het examenreglement, bijzon
dere proeven in de communi
catiewetenschap en de begro
ting van de VUB, stonden op 
de agenda.

In de volgende Sociale Raad (16 feb.) wordt 
een voorstel besproken om bepaalde lage ta- 
rieven m  te lassen voor het beoefenen van 
alle sporten buiten de initiatiesporten 
(welke begeleid worden vanuit de Sport- 
dienst). Tot hiertoe moesten studenten en
kel betalen voor het gebruik van de tennis
velden, naast de steeds verplichte sport- 
kaart van 150,-fr. Volgens dit voorstel 
zouden de studenten nu ook een klein bedrag 
dienen te betalen voor bijv. het gebruik 
van de power-training-infrastructuur. De 
inkomsten van deze gebruikstarieven zouden 
dan aangewend worden om een jobstudent te 
betalen die zou moeten instaan voor de toe
zicht op de infrastructuur.

Nadat er in de Onderwijsraad sprake was qe- 
weest van het inrichten van een onthaalweek 
(als een soort 0-week) in het begin van 
volgend academiejaar, is er nu effectief 
beslist om de traditionele sportdag in het 
begin van het jaar op een zaterdag te 
plaatsen (zie artikel over de Onderwijsraad 
in dit nummer). Gevraagd wordt aan alle be
trokken diensten en studentenkringen hier
tegen te reageren bij de universitaire o- 
verheid. Deze beslissing moet immers nog 
bekrachtigd worden in de Raad van Beheer.

GEROMMEL IN DE KOMMUNIKATIE

Lange tijd werd stilgestaan bij de beslis
sing in de sectie coawunicatiewetenschap om 
een enige kandidatuur en enige licentie in 
dit vak in te richten. Hierdoor wordt het 
dus mogelijk voor elke houder van een li- 
centiaatsdiploma 1n twee jaar het diploma 
van licentiaat in de communicatiewetenschap 
bij te behalen. De afgevaardigden uit deze 
richting stelden dat het hier in wezen gaat 
om een asociale maatregel, omdat immers be
wust de trend wordt versterkt waardoor het 
haast een noodzaak wordt twee diploma's te 
bezitten wil men zich waar kunnen maken op 
de arbeidsmarkt. Het is echter niet voor 
iedereen fiancieel mogelijk om nog een 
tweede studierichting aan te vatten. Deze 
maatregel past dus helemaal niet in de zgn. 
demokratlsering van het onderwijs. Wel 
wordt deze beslissing veeleer aangevoeld 
als de zoveelste poging vanuit de universi
taire overheid om het studentenaantal op te 
drijven -dit natuurlijk met het oog op de 
toelage van gemiddeld zo'n 300.000 fr. per 
student per jaar die de univerisiteit van 
de nationale overheid ontvangt. Jaimter ge-

S T U D E N T E N
P A R L E ._  

P A R L E M E
noeg houdt men er hier niet altijd rekening 
mee dat zulks vaak ten koste gaat van be
paalde categorieën van studenten en van de 
kwaliteit van het onderwijs in het alge
meen.
Daarenboven wordt deze maatregel door afge
vaardigden uit de communicatie aangevoeld 
als een ernstige ontwaarding van hun diplo
ma. Deze mogelijkheid tot enige kandidatuur 
en enige licentie zou immers enkel in deze 
richting geboden worden. Een afgestudeerde 
communicatiewetenschapper kan niet van een 
soortgelijke maatregel profiteren indien 
hij nog een tweede diploma zou willen beha
len. Trouwens, deze beslissing komt bij en
kele cooiminicatiestudenten dubbel hard aan, 
nu er nogal wat scepticisme leeft over de 
uitbouw op deze universiteit van deze nog 
vrij jonge wetenschap.
Het argument van de professoren als zou de
ze enige kandidatuur en licentie toch zel
den gevolgd worden omdat het progromma heel 
zwaar is, doet natuurlijk niets af aan de 
principiële gevolgen van deze maatregel. 
Bovendien zou wel eens het tegenovergestel
de effect bereikt kunnen worden, nl. dat er 
juist minder studenten communicatie zouden 
komen studeren aan de VUB. Hierdoor zou de
ze univeristelt wel eens één van haar trek
pleisters van de jongste jaren kunnen ver
liezen, terwijl natuurlijk het tegendeel 
beoogd wordt.
In dit verband werd ook nog de enige licen
tie informatica aangehaald, waardoor het

STUDENTENPARLEMENT : woensdag 14 maart 18u, 
gebouw y7

evenzeer moge lijk wordt om na een bepaalde 
studie op één jaar een diploma informatica 

te behalen, terwijl de informaticastudenten 
er vier jaar over doen om hun diploma te 
behalen (in het beste geval dan nog).

Als slot werd door Eric Verrept, bekend ex- 
voorzitter van de SOR, een vrij technische, 
maar interessante uiteenzetting gegeven o- 
ver de financieringsstructuur van de VUB. 
Met die miljoenen zullen we jullie in een 
volgend nummer wel eens om de oren slaan. 

Jammer genoeg moeten we ook hier weer de 
uitermate gering interesse van de studenten 
betreuren. Het studentenparlement is echt 
een uniek middel om de weinige Inspraak 
waarover de studenten beschikken optimaal 
te benutten. Alle mogelijke problemen kun
nen hier besproken worden, waardoor de stu
denten gemotiveerder kunnen opkomen 
tegen een vaak te willekeurig beleid.
Het studentenparlement, een absolute must 
voor alle afgevaardigden van laag tot hoog 
en voor alle studenten die wel eens verder 
zien dan hun cursus dik is (en zelfs voor 
die ook).

fi.Y.

Politie en "monumenten" vallen je 't eerst 
op als je Bulgarije binnenkomt via Joego
slavië. De eersten vind je overal waar je 
ze niet verwacht, ze beschikken over a- 
rendsogen (zién op 500 m. afstand of je nu 
70 dan wel 60 km/u rijdt) en leggen met 
beeldspraak en tekeningetjes op 't stof van 
je wagen het waarom en het bedrag van je 
boete uit (willekeur troef bij dat laatste, 
maar mits enige slaafse onderdanigheid en 
wat geforceerde vriendelijkheid kun je ze 
meestal wel tot 5 leva beperken (1 leva 
kost je hier zo'n 15 frank, maar officieel 
mag je geen Bulgaars geld Invoeren en dus 
moet je je 1 eva's ginds aanschaffen voor 
zo'n 25 fr.). Monumenten ter ere van oor
logshelden, exportfirma's, de partij. Rus
land enz. ontsieren niet alleen de steden 
en hun uitvalswegen, ook langs rustige ver
bindingswegen verpesten ze het landschap.
De luchthavens zijn verbonden met de meest

dé waarheid
kunst

“De eenzame kooi" door Anne-Marie Raeyma- 
kers. In Dletse Warande & Belfort,, jaar
gang 1979, p.b/4 e.v. Overgenomen met toe- 
steraning. Wij citeren :

"Je bent een ingekapseld dier, monsterach
tig voorthinkend. Zo zie ik je plots. Nu. 
Na al wat ik gehoord en gezien heb deze we
ken. Vergeef me. Zo denk ik het nu. Morgen 
doorkruisen andere flitsen mijn geest,kwel
len andere woorden mijn hersenbloed, tril
len nieuwe stuiptrekkingen door mijn armen. 
Altijd anders, altijd weer. Steeds. Nee. Ik 
vond het te bar vandaag. En al schrijvend 
vergaat de pijn van het denken, doet het 
trage ritme van het lome werken de geeste
lijke schichten vertragen. Elk gejammer 
verzinkt. En toch -het besef- gemakkelijk 
weer op te wekken. De idiotie van het be
staan. (...)

Ik had het moeten weten, verdronk me in 
jouw zee, proefde de wijn -geweldig, heer
lijk, vreugde, overweldigend. En dan : het 
gemis. Dagelijkse ellende van verloren ge
luk, pijn der eenzaamheid. Misschien ben ik 
-god weet, wat heeft me er allemaal toe ge
bracht. Maar het is een feit. Ik ben hier. 
Alleen. Wonend als een kluizenares tussen 
betonnen wanden. Mooi? Misschien,ja. t'Be
zoedelt me. 't Benevelt mijn geest." 
Enzovoort.

(F.V. & GCV)

FILOSOFIE
SEKUNDAIR
ONDERWIJS
Het is bekend dat het VSO niet langer in de 
eerste plaats een voorbereiding op univer
sitaire studies wilde zijn, maar het 11gt 
voor de hand dat dit onvermijdelijk toch 
één van zijn belangrijkste taken is geble
ven en moet blijven. De vaststelling dat 
VSO deze opdracht moet wisselend succes 
vervult -een vaststelling die reeds tot 
verschillende, vaak tegenstrijdige en om
streden rapporten aanleiding gaf- beheerst 
overigens nog steeds vrijwel iedere discus
sie over de organisatie van het secundair 
onderwijs, wat erop wijst dat bij de evalu
atie ervan ook nu nog in hoge mate met zij 
voorbereidende functie rekening wordt ge
houden .
Passen wij dit criterium echter toe op de 
sectie wijsbegeerte, dan moeten wij tot on
ze spijt vaststellen dat het VSO niet al
leen volledig in zijn opzet faalt, maar dat 
er zelfs niet het geringste spoor te beken
nen valt van een poging ook hier een voor
bereidende rol te spelen. In het beste ge
val, naar gelang de eventuele Interesse van 
de betrokken leraar, worden tijdens de 
taallessen of de lessen moraal uitzonder
lijk wel eens min of meer filosofische 
teksten behandeld, maar doorgaans blijft 

filosofie een leeg begrip of een "vies 
woord" -als men het woord dan al kent!- zo
dat het een half mirakel mag heten dat er 
zich toch ieder academiejaar weer een aan
tal studenten in de sectie wijsbegeerte la

ten inschrijven. Men vraagt zich daarbij 
soms wel af in hoeverre zij weten wat ze 
doen...
Eén en ander werd op 18 januari besproken 
tijdens een vergadering van de Filosofische 
Kring en unaniem werd het als een keuzevak 
opnemen van het vak filosofie in het leer
pakket van het secundair onderwijs als een 
na te streven doel vooropgesteld. Dat het 
hier geen onverwezenlijkbaar doel, noch een 
onmogelijke of absurde eis betreft, bewijst 
het feit dat het VSO blijkbaar wel ruimte 
biedt voor verplichte vakken als esthe
tische vorming en godsdienst of moraal e- 
nerzijds, en voor keuzevakken als dactylo, 
antieke cultuur en weet-ik-veel-wat ander
zijds. Als er al iets absurd is, dat is het 
juist dat het vak filosofie ontbreekt!

Om na te gaan of er voor de actie "filoso
fie in het secundair onderwijs!" voldoende 
interesse bij de studenten bestaat, heeft 
het bestuur van de Filosofische Kring be
sloten een algemene bijeenkomst te houden 
die volledig aan deze actie zal zijn ge
wijd. Deze bijeenkomst heeft plaats op 
woensdag 15 februari,oa 19u30 in lokaal
3 BZÓ1. Iedereen -en dat slaat ook op de 
voorlopig ongenaakbare studenten eerste en 
tweede kandidatuur- 1s welkom en krijgt de 
gelegenheid zijn mening te zeggen of even
tueel voorstellen te doen. Filosofie in het 
secundair onderwijs?
Het kan, maar niet zonder jou!

De Filosofische Kring.

nabij gelegen centra door prachtige auto
wegen, maar veel verder reikt het Bulgaars 
autowegennet niet. Noodzakelijk is dat 
trouwens niet. Het openbaar vervoer is im
mers ontzettend goedkoop, en, voor zover ik 
het kon ervaren, goed georganiseerd. Een 
taxi kost je trouwens ook ontzettend weinig 
in vergelijking met Belgische toestanden. 
Mocht je een ongeval overkomen, dan kan je 
1n de polyklinleken terecht voor zowat elke 
vorm van geneeskundige hulp. Waarschijnlijk 
komt de materiële uitrusting je er wel ver
ouderd over, maar dat doet niets af aan de 
vriendelijke, goedkope en efficiënte wijze 
waarop je (als buitenlander dan toch) wordt 
behandeld. De artsen worden ginds trouwens 
minder betaald dan gewone arbeiders, een 
regel die voor vele universitairen geldt. 
Wanneer je daarbij weet dat ongehuwde, ge
scheiden of kinderloze Bulgaren weinig kans 
maken op promotie, dan kan je wel begrijpen 
dat 'n aantal Intellectuelen naar het Wes
ten willen uitwijken. Maar dan zullen ze 
hun familie moeten achterlaten, want een 
compleet gezin zal zelden toelating krijgen 
zich buiten het Oostblok te begeven. 
Materieel bekeken heeft de doorsnee Bulgaar 
het nog zo slecht niet. Werkloosheid is on
bestaande, weliswaar alleen dankzij een o- 
verbezetting van de beschikbare arbeids
plaatsen. Dat komt erg duidelijk tot uiting 
1n winkels, waar je de keuze hebt uit een 
beperkt maar in voldoende voorraad aanwezig 
assortiment. Bepaalde artikels, bv aanste
kers, kan je wel kopen in Sofia (daar 2 le
va) maar niet in Varna (daar laat men ge
kregen, niet hervulbare aanstekers ombouwen 
tot hervulbare voor ongeveer... 2 leva). 
Sigaretten.vodka en bier zijn niet alleen 
erg geliefd, maar ook erg goedkoop (lleva 
per pakje sigaretten). Overigens is zowat 
op elk artikel de prijs aangebracht (tot op 
een minuskuul flesje reuk toe) zodat je 

overal dezelfde prijs betaald voor hetzelf
de artikel.
Cafe's als dusdanig vind je er niet. Ener
zijds heb je er de privé-clubs vanuit de 
werkkring, universiteit e.d.m. georgani
seerd, anderzijds heeft elk dorpje zijn ei
gen restaurant waar je dan ook wel wat kan 
drinken. De Bulgaren die over een eigen 
tuintje beschikken maken in het algemeen 
zelf wijn en "eau de vie", maar hun onder
linge bedrevenheid daarin durft wel erg te 
variëren.
Tot slot nog d1t. De jeugd wordt vlug ver
trouwd gemaakt met leger en ...werken. Ge
durende de vakantie bouwen studenten mee 
aan autowegen, regelen scholieren het ver
keer en houden jongeren - gewapend - de 
wacht bij militaire monumenten. De slaag
cijfers aan de universiteiten liggen aan
zienlijk hoger dan hier, maar misschien 
heeft, afgezien van het lager niveau, het 
feit dat men een jaar moet gaan werken in 

een fabriek vooraleer men kan proberen zijn 
jaar te herdoen daar ook wel wat mee te ma
ken.

D.S.



SPORT
Universitaire sportkalender

21 feb.1984
Volleybal heren ULg-VUB

22 feb.1984
Cross kampioenschap ULg 
Tafeltennis VUB
Tennis heren VUB-KUL
Handbal VIIR-UA

29 feb.1984
Basketbal heren ULg-VUB
Handbal VUB-ULB 
Hockey
Tennis heren FUCAM-VUB
Volleybal heren UA-VUB
Volleybal dames UA-VUB

na het m orgenrood
Ieder rechtgeaard mens weet dat bibliothe
ken een echte aanfluiting zijn van elk men
senrechterlijk en demokratisch principe. 
Als vadertje staat zich weer eens wil moei
en... Zoals minister De Clercq mij eens 
persoonlijk heeft verteld op een receptie, 
worden in de bibliotheken dynamisme en pri- 
vé-1nitiatief schandelijk in de kiem ge
smoord. En Willy was nog steeds nuchter, 
voor zover ik kon zien. Het resultaat van 
deze zoveelste staatsinmenging laat zich 
dan ook kennen. Onvriendelijke bedienden, 
ontbrekende boeken, de studentenkaart wordt 
opgevraagd, het gezicht wordt bestudeerd, 
naam en adres gaan in de archieven... Eens 
de balie gepasseerd, waant men zich wel in 
het Oostblok. Onze rode vrienden hebben hun 
werk grondig gedaan.

Voorts worden de boekhandels door de bi
bliotheken van een deel van hun inkomsten 
beroofd. Vermenigvuldig het aantal blblio- 
theeklezers met minstens eenmaal de prijs 
van een doorsneeboek, en zult zien dat de 
collectivlsten de winkeliers weer een mooie 
pad in de korf hebben gezet.
Voorsdtanders van bibliotheken beweren al
tijd dat deze instellingen noodzakelijk 
zijn om ook minder begoede mensen de kans 
te geven een boek te lezen (sic). Het wordt 
hoog tijd dat deze halfzachte praat de we
reld uit te helpen. Zonder bibliotheken 
zouden boeken namelijk veel goedkoper zijn. 
Immers, bibliotheken kopen zoveel boeken op 
dat de vraag op de boekenmarkt enorm 

stijgt. Als de vraag stijgt zal ook de 
prijs van de boeken omhoog gaan (dat kan 
het kleinste kind, en die vooral, u vertel

len). Als de bibliotheken nu afgeschaft 
zouden worden, zouden vraag en prijs onmid- 
delijk dalen. Zeg nu zelf, wat is het beste 
voor de arme mensen...
Het is nodig dat er werk wordt gemaakt van 
een decollectiviserlng van de boekensektor. 
Er moeten boeken overgeheveld worden van 
openbaar naar het privé-bezit. Laat ons 
meteen aan het werk gaan op de VUB. We heb
ben ons oor te luisteren gelegd bij mensen 
die reeds aktief hebben gewerkt aan deze 
overheveling.
J.V.'Ik had mijn hart verloren aan een duur- 
naslagwerk over chemie. Het was een hele 
tijd onvindbaar in de bibliotheek. Toen ik 
op een keer ging kijken, was er een exem
plaar voorradig. Ik nam het uit de rekken 
en zetten me aan een tafel. Ik keek om me 
heen. Niemand schonk me enige aandacht. Aan 
de achterkant van de kaft van elk boek uit 
de bibliotheek is een viltje bevestigd. Het 
draagt de universiteitsstempel. Onder het 
viltje bevindt zich een dun metalen plaatje

dat de detector alarmeert als men de balie 
ongeoorloofd wil passeren. Ik scheurde het 
viltje van de kaft en wierp het plaatje 
achter de chauffage. Ik stak het boek in 
mijn boekentas en liep de bibliotheek uit. 
Ik probeerde aan uitgehongerde bootvluchte
lingen te denken toen ik de balie voorbij
liep.'
Deze methode is echter nogal brutaal en 
eerder riskant. W.W., een bekende figuur in 
de fashionabele hoek van de cafétaria, be- 
zorde ons een meer scherpzinnige en cleane 
methode. 'Ontleen het boek van uw keuze en 
breng het na een paar dagen terug naar de 
bibliotheek. Wacht opnieuw enkele dagen en 
zoek het dan terug op. Neem het, begeef u 
naar de balie en toon de datum. Die zal de 
'ontlener' nog een drietal weken respijt 
geven. De bediende zal knikken en het boek 
doorgeven langs de detector.'
Veel succes!

J.V.0.
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D7IERFACULTAIRE KOMPETITIE 1983 - 1984 

VÖLI£YBAL HEREN

UITSLAGEN VOORRONDE

PK 1 _ HILO 2 _ 1
PK 2 _ KINE 0 - 2 FF
KEPS _ WK 1 - 2
FK 1 _ VRG 2 - 0 FF
HILO — KEFS 2 - 0 FF
PK 2 - SOLVAY 2 - 0
VK _ VRG 2 - 0 FF
PK 1 _ KEPS 0 - 2
KINE - PERS 2 - 0
HILO _ WK 2 - 0
KEPS _ VRG 2 - 0 FF
PK 2 _ PERS 2 — 0
PK 1 _ WK 2 - 0
HILO - VRG 2 - o FF
KINE _ SOLVAY 1 - 2
SOLVAY - PERS 2 - 0 FF

FINALERONDE

1° tot 4'* plaats 5° tot 8° plaats

HILO WK
PK 1 KEPS
KINE FK 2
SOLVAY SOLVAY

KALENDER KALENDER /

vr 10/2 WK - Keps WO 8 feb. HILO-Kine
Ma 13/2 PK 2 - Pers Do 9 feb. Solvay-PPak
Wö 15/2 HILO - Kine Germania-VRG
Do 16/2 PK 1 - Solvay Vr 10 feb. WK-HILO
Ma 20/2 WK - PK 2 Wo 15 feb. PPak-Pers
Wö 22/2 PK 1 - Kine Kine-WK
Wo 22/2 Keps - FK 2 Do 16 feb. VRG-Keps
Do 23/2 HILO - Solvay Vr 17 feb. Pers-Solvay
Do 23/2 WK - Pers Keps-Germania
Vr 24/2 HILO - PK 1
Wo 29/2 Kine - Solvay
Wö 29/2 Keps - Pers

Interfakultaire kompititie 1983-1984

Volleybal dames :______________________

Uitslagen Voorronde :

HILO-Solvay 
WK-PK 
PPak-Kine 
Pers- Keps 
Germania-HILC 
WK-Keps 
Kine-VRG 
PK-Pers 
Germ.-Solvay 
VRG-PPak 
PK-Keps 
WK-Pers

FINALERONDE :

2-0 FF
2-0 FF
1-2
2-0
0-2 FF
2-0 FF
2-0
0-2 FF
0-2
0-2
0-2 FF
0-2 FF

1° tot 3° plaats

HILO
Kine
WK

4° tot 6° plaats

Solvay
Ppak
Pers

7° tot 9° plaats

Germania
VRG
Keps

OEttTERKINGEN

- De wedstrijden gaan door in de sportzaal van het HILCK (oude zaal)

- De wedstrijden vangen aan cm 12.15 uur.

- Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets.

INTERFACULTAIRE KOMPETITIE 1983 - 1984 

VOETBAL

UITSLAGEN VOORRONDE

Pers II - PK 6 - 3
Germania - PPK 0 - 5
WK - Pers I 2 - 7
Keps - Solvay II 6 - 1
PPK - Keps 3 - 5
HILO - Pers II 7 - 5
Germania - Solvay II 5 - O FF
HILO - PK 4 - 1
Kine - Pers I 9 - 3
Pers II - VRG 3 - 3
Kine - Solvay I 7 - 1
Solvay II- PPK 13 - 12
WK - Solvay I 5 - 0 FF
VRG - HILO 6 - 6
VRG - FK 1 5 - 1
Pers I - Solvay I 5 - 0 FF
WK - Kine 0 - 1 0
Keps - Germania 5 - 3

FINALERONDE

1° tot 3° plaats 4° tot 6° plaats

HILO VRG
Keps PPK
Kine Pers I

7° tot 9°plaats 10° tot 11° plaats

Pers II PK
Germania Solvay II
WK

KALENDER 12° Solvay I (2XFF)

Do 9/2 PK - Solvay II 12.30 u.
Vr 10/2 Germania - WK 12.30 u.
Ma 13/2 VRG - PPak 12.30 u.
Wö 15/2 Keps - Kine 12.30 u.
Do 16/2 WK - Pers II 12.30 u.
Vr 17/2 HILO - Kops 12.30 u.
Di 21/2 PPak - Pers 12.30 u.
Wö 22/2 Kine - HILO 12.30 u.
Do 23/2 Pers II - Germania 12.30 u.
Di 28/2 Pers I - VRG 12.30 u.



DE UTOPIE VAN DE
De universiteit is een wetenschap

pelijke fabriek net onderwijs als 

produktiefaktor. Haar opdracht is 

ten dienste van de industrie perso

nen klaar te stoien.

Een andere taak is studenten op te 

voeden tot nondige burgers die de 

bestaande maatschappelijke situatie 

in vraag stellen. Een maatschappe

lijk verantwoordelijkheidsbesef aan

kweken; een begin van inspraak bij

brengen... Maar is dit in de werke

lijkheid zo?

Italiaanse studenten stichtten de ‘Negatie
ve Universiteit', omdat "de universiteit 
dient als een instrument van ideologische 
en politieke manipulatie om een onderge
schikte mentaliteit te kweken tegenover 
macht, wat dat dan ook mag zijn." Gezag 
speelt in onze onderwijsstructuur nog 
steeds een zeer belangrijke rol. Onderwijs 
is kennis doorgeven en gezag respekteren. 
Gezag gebaseerd op de ivoren toren positie 
en de alles overdonderende kennis.
Het onderwijs dient als basis voor de pres
tatie- en selektiemaatschappij. Niet het 
kollektieve maar de persoonlijke prestatie 
wordt benadrukt. Heel het onderwijsmecha- 
nisme bereidt ons niet voor op zelfstandige 
kennisverwerving af kritische opstelling. 
Maar is juist een lange voorbereiding tot 
gezagsgehoorzaming in de onderwijsinstel
ling en in de latere arbeidsfeer." We wor
den jarenlang getraind in luisteren, ge

STUDENTEN INSPRAAK
hoorzamen, instrukties opvolgen, geen las
tige vragen stellen, gezag respekteren, 
eraan gewend raken voortdurend individueel 
gekwoteerd te worden... Kortom: de ideale 
marionet voor een plaats in het arbeidspro
ces waar niet al te veel naar het waarom 
mag worden gevraagd maar waar gewoon hard 

gewerkt moet worden, waar bevelen en in
strukties trouw moeten worden opgevolgd." 
(Ton Retgien: Universiteit in opstand) Wie 
een kritische bek in de les durft opentrek
ken wordt al snel geviseerd door Het Gezag. 
Vooral als de andere schaapjes gezagsge
trouw blijven doormekkeren. Sommigen veran
deren zelfs in een wolf met schaapsvacht en 
bedriegen hun eigen groepsgenoten of slui
ten er zich totaal hautain vanaf om in de 
kafetaria hun diploma dichterbij te drin
ken. Nochtans in een elite-instelling waar 
theoretisch de meesten grotere ontwikke
lingskansen (ook op niet-studie vlak) krij
gen voorgeschoteld als vele anderen zouden 
we meer studenteninitlatieven op gebied van 
participatie verwachten. Maar ook hier 
treffen we deze kruiperige onderdanigheid 
aan. Of is het juist déze elitefaktor, al 
die fils § papas, die deze situatie in de 
hand werkt?
Desondanks blijven de eeuwige vragen even 
pertinent: doel van de studie? werkwijze 
van het onderwijs? werkwijze van de instel
ling? relatie wetenschap/onderzoek-maat- 
schappij? Kortom kritisch staan tegenover 
je eigen positie en daar ook iets in te

zeggen hebben. Maar bewust van diploma en 
latere 'hoge status' l«ggen vele studenten 
zich gewillig neer bij de (tijdelijke?) 
ondergeschikte situatie. De vrees voor re
presailles -de lieve puntjes op de eindaf
rekening* zit er diep in.
En hebben we eigenlijk reden tot klagen? 
Volgens de VUB-brochure 'algemene inlich
tingen 1983-1984' niet: (over inspraak van 
de Raden) "Een van de typische kenmerken 
van het student zijn aan de VUB is de moge
lijkheid bij te dragen tot het beleid, niet 
alleen door afgevaardigden te kiezen, maar 
ook door zelf kandidaat te zijn voor de 
Raad van Beheer, de Sociale Raad en talrij
ke kommissies waarin de studenten vertegen
woordigd zijn." Mooie reklame, een pluim op 
de hoed van de public-relationsdienst.
Maar relativiteitszin kan nooit geen kwaad. 
Daarom enkele fundamentele rechtzettingen
i.v.m. studenteninspraak in "de raden". Net 
zoals in de dagelijkse les staat die ver 
beneden nul. De universiteit leidt nog er
ger dan de staat aan dezelfde kwaal: demo
kratie bestaat hier niet eens op papier. De 
overdonderende meerderheid (=studenten,voor 
alle duidelijkheid) wordt flagrant in de 
minderheid geduwd kwa vertegenwoordiging. 
Meestal heeft die minderheid dan nog ad
viesrecht, dus je mag een papiertje invul
len, de sekretaresse zal het wel in de 
vuilbak gooien. Dat zijn reglementair be
paalde gegevens. De bewust onderdrukkende 
faktoren, waar de verachting voor de stu
denten soms afdruipt, zijn nog hatelijker.

Enkele voorbeelden? De beslissingen zijn 
reeds vooraf vastgelegd onder professoren. 
Dan worden de studenten “geraadpleegd" en 
de professorenbeslissing doorgedrukt. Dat 
neemt men de huidige studenteninspraak!
Andere tegenwerkende elementen: het niet 
tijdig verwittigen voor een vergadering, 
niet aan het woord laten komen of het af- 
breken, “intellektuele" druk uitoefenen, 
minderwaardig doen, als de studenten argu
menteren zélf onderling kletsen over de 
kinderen... Het onwaarschijnlijkste is 
echter de niet-openbaarheid van de raden. 
Hoe kan men dan over demokratie praten?,, 
Kletskoek als "dan wordt het een duiventil- 
enz. zijn drogredenen.
Ja, de gewiekste gezagshandhavers hebben 
het begrepen: Men mag autoritair zijn, maar 
het mag niet al te fel opvallen. Daarom een 
Imantel der liefde' en een schijnparticipa- 
tie."We mogen meewerken aan Het Gezag". 
Kol laboreren eerder, om later het deksel op 
onze neus te krijgen onder de vorm:"Ja 
maar, de studenten hebben toch mee deze be
slissing genomen." Jawadde!
Kunnen we nog verder kol1aboreren, het ge
bruiksvoorwerp van het gezag spelen?
Als we ons geheel onttrekken resulteert dit 
ongetwijfeld in nog meer arrogante en on
aanvaardbare maatregelen.
We moeten alle mogelijke studentenposities 
innemen en ijveren voor grotere participa
tie en openbaarheid. Want je komt pas in de 
buurt van demokratie als zoveel mogelijk 
mensen deelnemer.

Jason.

STANDPUNT

Wanneer ik me afvraag: “Wat is Vrij 
Onderzoek?" , dan is dat in de eerste 
plaats een persoonlijke aangelegenheid. 
Dit kan ook niet anders als je uit een 
katholiek milieu komt waar je voor het 
antwoord op jezelf bent aangewezen. Vrij 
Onderzoek is dus voor mij allereerst de 
ervaring alleen te staan in een gelovige 
omgeving die zich vijandig en onverdraag
zaam opstelt t.o.v. het individu dat zich 
een vrijheid van denken tracht te verove
ren. Al zeer jong voelde ik aan dat geloven 
en weten niet samengaan. Wie zegt: "Ik 
geloof', kan deze uitspraak niet funderen 
op feiten, redelijke argumenten. Het 
bestaan van een God (om het even welke) is 
iets dat je aanvaardt op gevoelsmatige 
wijze. Daarom sluit elk geloof het irratio
nele (het onredelijke) in zich. De gelovige 
is juist zo fanatiek in zijn bekeringsdrift 
omdat hij een drogbeeld, waaraan hij zelf 
twijfelt, aan de man moet brengen. De 
katholieke kerk in Vlaanderen heeft haar 
grote invloed te danken aan het gevoelsma
tige inpompen van godsdienstige begrippen 
bij zesjarige kinderen, een leeftijd waarop 
men emotioneel zeer ontvankelijk is maar 
nog niet bekwaam redelijk, d.m.v. begrip
pen, te denken. Later gaan de begrippen dan 
een onafhankelijk leven leiden. Ze worden 
een gewoonte, die des te aantrekkelijker is 
omdat de godsdienst een kant en klaar 
antwoord geeft op de grote metafysische 
vragen: de dood, het lijden... Zoals de 
filosoof (?) Leibniz die beweert dat deze 
wereld de beste aller werelden is, want ze 
werd geschapen door Onze Lieve Heer Jezus 
Christus. In deze wereld heeft alle lijden 
een zin, want het leidt (lijdt!) naar iets 
beters. D1t Leibniziaans optimisme houdt 
echter in dat men het lijden heeft te aan
vaarden. Het geloof is niet van deze wereld 
en mondt onvermijdelijk uit in de berus
ting.
Daarom is het fenomeen "Christenen voor het 
Socialisme" zo verontrustend. Het wijst op 
een innerlijke aantasting en verrotting van 
het socialistische gedachtengoed. Het demo
cratisch socialisme streeft de materiële en

geestelijke bevrijding van het mensdom na. 
De bijbel kent slechts verachting voor het 
materiële (lijfelijke) welzijn van de mens. 
Op het geestelijke vlak heeft men te ge
hoorzamen (te geloven) aan de eeuwige wil 
van God, en hem boven alles lief te hebben. 
Zij die uit de bijbel een instrument voor 
sociale vooruitgang willen maken doen niets 
anders dan aantonen dat zij dit geschrift 
grondig misverstaan. De realiteit toont de 

juistheid van deze stelling aan: de Poolse 
katholieke kerk die nu de keuze heeft tus
sen het voortbestaan van haar kruis in het 
communistische systeem of het stelling ne
men voor de arbeiders (iets wat feitelijk, 
zoals ik al schreef, onmogelijk is) , houdt 
het, zoals verwacht, bij haar kruis. Jaru- 
zelski kan zich trouwens geen betere part
ner dromen dan Glemp want godsdienst, moe
ten we het nog herhalen, zorgt voor kalmte, 
berusting... Een ander voorbeeld ligt in de 
angst van de kerk voor de aardse schoonheid 
van de naakte vrouw die Sandro Botticelli, 
de Italiaanse schilder uit de renaissance, 
in zijn “Geboorte van Venus“ zo prachtig 
vorm gaf. De feestelijke aardse werkelijk
heid inspireert natuurwetenschappen en 
filosofie en toont de schamelheid aan van 
een God die meer en meer wegkwijnt tot een 
kwade droom. Bij Dante en Petrarca worden 
Beatrice en Laura bezongen en vereerd als 
hoogstaande wezens, inspiratrices van kunst 
en wetenschap. De renaissance zal echter 
uitdoven in godsdienstoorlogen en bloedige 
kettervervolgingen, kenmerken van alle 
godsdiensten (cfr. de "heilige oorlog" 
Iran-Irak). Het katholicisme triomfeert, 
door het geweld, en de vrouw wordt weer 
zoals Thomas van Aquino haar zag: een hoer, 
slechts goed om kinderen te baren.
Ondanks de godsdienst heeft de vrouw zich 
in de twintigste eeuw een plaats veroverd, 
als inspiratrice, maar vooral als een zelf
standig denkend wezen, evenwaardig aan de 
man.
Vrij Onderzoek: het op redelijke basis 
samenleven, in vrijheid kunnen denken. 
Daarom kan Vrij Onderzoek niets anders 
betekenen dan atheïsme.

Joris Cox

DE WILDE AVONTÜREN VAN JEA N  GOL

V R IJ ONDERZOEK  
BEVRIJDT
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VIDEORHYTHMICS

GRAHAM  EUHH 
BURTON GREENE
De idee die ik heb van een kaffee is wat 
ruwweg een donkere (vandaar bruin kaffee) 
gelagzaal met in de hoek voor wie wil een 
piano met bijbehorende pianist, verscholen 
van de toog. Daar wordt dan de hele Europe
se bierberg op 1 nacht verzet op zachte, 
vooral niet opdringerige muziek.
Maar goed : andere tijden, andere zeden. 
Hier spreekt men van Kultuurkaffee en hang
er spots die je doen gelogen geloven dat je 
op een podium staat en bier wordt vaak in- 
geruild tegen wijn en andere meer gesofis
ticeerde keel smeersels.
De pianist is echter gebleven. Zij het dan 
part-time. We hadden reeds Norbert Detaye, 
nu krijgen we Burton Greene, een onbekende 
bekende die als we zijn curriculum mogen 
geloven eerder bij deze eersten behoort. 
Burton Greene liet voor het eerst van zich 
horen als medestichter van het “Jazz Compo
sers Guild", dat was in '65. Verder bege-

DE VRIJE MADAM

leidt hij de free jazz zangeres Patty Wa
ters en werkte samen met onder meer Rashied 
A11, Byard Lancaster en sam Rlvers. Greene 
wordt ook nog de specialist van de voorbe
reidende piano genoemd, de piano met meer 
dan enkel snaren die daarenboven ook recht
streeks bewerkt kunnen worden, zoals een 
harp.
Burton Greene werd beinvloed door o.m. de 
Franse impressionistische componisten (Ra- 
vel en Debussy), moderen Europese muziek 
(Cage en Stockhausen) alsook door popmuziek 
en is niet ontdaan van een zekere mystiek.

Dit levert vaak erg gevarieerde muziek op, 
wat genoeg afwisseling biedt om een zeer 
aangename sfeer te brengen. Burton Greene 
dus de negende februari in het kultuurkaf
fee, gratis;

P.D.M.

EEN VIDEO-CONCERT VAN WALTER VERD1N

HET SYSTEEM :

VIDEO-TAPES WORDEN RITMISCH GEMONTEERD.
ER IS DUS ZOWEL EEN AUDIO- ALS EEN VIDEO-RITME.
IN DE MONTAGE WQRDT ER STEEDS KLANK EN BEELD (SYNCHROON) GEBRUIKT.
DWZ DAT DE OPNAMES STEEDS BEELD MET KLANK ZIJN.
MEN HOORT WAT MEN ZIET EN OMGEKEERD.
BIJ DE MONTAGE WORDT ER WEL GEBRUIK GEMAAKT VAN EFFEKTEN/
INTENSITEIT, KLEUR, SUPERPOSITIE, FEEDBACK, ECHO,... IN KLANK EN BEELD.
6 MUZIKANTEN CONCERTEREN HIEROP LIVE.
DE VIDEO-TAPES FUNKTIONEREN DUS ALS “RITME-BOX",
ZE GEVEN ZOWEL EEN KLANK-ALS EEN BEELDRITME.
DE VIDEO» HET ORKEST/
OE MUZIKANTEN» DE SOLISTEN.
VANDAAR: VIDEO-CONCERT.

DE INSTALLATIE :

VIDEO :
ER IS GEEN ANDER LICHT IN OE RUIMTE DAN DAT VAN DE VIDEO, D.I.
EEN GROOT SCHERM VOORAAN, DE PROJEKTOR HANGT IN DE ZAAL.
9 MONITOREN HANGEN BOVEN EN NAAST HET PUBLIEK, 3 RIJEN VAN 3/
ZE “WIJZEN” NAAR HET GROOT SCHERM.
DE 6 MUZIKANTEN WORDEN BELICHT DOOR 6 MONITOREN.
IEDERE MUZIKANT HEEFT DUS EEN VIDEO-MONITOR, DIE HEM BELICHT.
HET PUBLIEK ZIET HET SCHERM NIET, MAAR ENKEL HET LICHT ERVAN OP DE MUZIKANT.

AUDIO :
ER IS GEEN ANDER GELUID IN DE RUIMTE DAN DAT VAN DE VIDEO EN DAT VAN DE MUZIKANTEN. 
D.I. HET GELUIO DAT VERSTERKT WORDT DOOR EEN P.A. SYSTEEM.
DE KLANKZUILEN VOORAAN, HET MENGPANEEL ACHTER IN DE ZAAL.
INDIEN HET MENGPANEEL AL TE OPVALLEND IS OPGESTELD, MOET HET CENTRAAL ACHTERAAN 
STAAN EN VERLICHT WORDEN MET HET LICHT VAN EEN VIDEO-MONITOR.
DE 6 MUZIKANTEN HEBBEN ELK, NAAST HUN VIDEO-MONITOR, EEN KLANKMONITOR DIE NAAR 
HEN IS GEKEERD.

AV :
DE VIDEO-PLAYER STAAT ACHTERAAN BIJ HET MENGPANEEL.
ER IS OOK EEN VIDEO-RECORDER, DIE HET BEELD RECHTSTREEKS OPNEEMT VAN DE PLAYER 
EN EEN GEMIXTE KLANK VAN HET CONCERT.

HET PUBLIEK :
ZIT NEER OP STOELEN.
DEZE STAAN IN V-VORM, DWZ
12 RIJEN, TE BEGINNEN MET 1 STOEL VOORAAN, DAN 2 STOELEN, DAN 3...
DE 12de RIJ HEEFT DUS 12 STOELEN 
TOTAAL: 78 PLAATSEN.

VIDEORHYTHMICS

EX-
Boudewijnlaan 19 
1000 Brussel

DONDERDAG 16 FEBRUARI '84 TE 22 UUR 
VRIJDAG 17 EN 24 FEBRUARI TE 21 UUR 
DONDERDAG 23 FEBRUARI TE 21 EN 23 UUR

Organisatie : Jeugd en Plastische Kunst/EX: 
Dienst Kuituur V.U.B.

TICKETS : 250 FR
200 FR (JPK-leden/EX-leden/ VUB- 

studenten/CJP-Carte J)

RESERVATIE : JPK/PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN 
02-512.04.03 (werkdagen van 14 tot 18 u)
68 plaatsen per voorstelling

MUZIKANTEN : AN BAETEN - CELLO 
JAN DE HAAS - DRUMS 
DAVID GYSTELINCK - VIBRAFOON 
FRANK MICHIELS - PERCUSSIE 
DETT PEYSKENS-SYNTHESIZER/STEM 
AN VAN PAEMEL - CELLO

COMPOSITIE EN PRODUKTIE : WALTER VERDIN

FOTOTENTOONSTELLING 
FILII» CLAUS

Als huisfotograaf/Huysfotograaf van het 
dagblad De Morgen-Vooruit volgt Filip Claus 
(°1957) het aktuele pop-gebeuren op de 
voet. Niet alleen zijn technische perfektie 
en originele gezichtspunten, maar vooral 
zijn kritische benadering van een fenomeen 
dat maar al te dikwijls door mythe-vorming 
vertroebeld wordt, verleent hem een uitzon
derlijke plaats in de Belgische popjourna
listiek.
Zonder afbreuk te doen aan het specifieke 
pop-gebeuren, toont Filip Claus het mense
lijke gelaat dat schuil gaat achter oogver
blindende glitter, kilo's mascara en spek- 
takulaire publiciteitscampagnes. Geen ont
luistering van het imago, maar de 'star' 
tot zijn ware proporties herleid, of hoe 
een fotograaf de kloof tussen het idool en 
zijn vele bewonderaars helpt overbruggen. 
Opening dinsdag 14 februari, met gastspre
ker uit het rock-wereldje.
Tentoonstelling van 14-28 februari in 
Galerij' boven het Kultuurkaffee.

van Rudy Geldhof 
door BENT

Jaak Vissenaken kookt een mosseltjes-met- 
kip schotel of nee, 't is mevrouw De Beer 
die kookt. 01t ter gelegenheid van het 
vijfjarig bestaan van een vrouwenhuis. Als 
verrassingsingredlënt vertelt zij haar er
varingen als vrouw in de mannenmaatschappij. 
Een maatschappij die zich voor haar beperkt 
tot haar vader, man en zoon. Deze kleine 
wereld heeft haar naïviteit misbruikt. In 
het vrouwenhuis denkt ze zich helemaal te 
kunnen blootgeven. De konfrontatie met de 
kordate, mannenhatende vrouwen buigt haar 
naTeve geloof echter om in onzekerheid en 
frustratie. Mevrouw De Beer, eens een ge- 
eerde dame; wordt het voorwerp van spot. Op 
een pijnlijke manier wordt haar illusue he
lemaal neergehaald. De LSP-technieken zijn 
niet ver te zoeken.
Rudy Gel hof, auteur van meerdere maatschap
pijkritische stukken, is de geestelijke va
der van deze monoloog. De vrouw staat voor 
de zoveelste maal centraal, overkijkt wat 
ze gehad heeft en beseft dat alles nog veel 
erger is dan ze reeds vermoedde. De visie

van een vrouw, door de ogen van een man, op 
de haar omringende wereld.
Om dit alles nog ingewikkelder te maken, 
koos BENT voor een travestievertolking. 
Jaak Vissenaken speelt mevrouw De Beer.En 
dat doet hij verbazend goed. Kleding, make- 
up en kapsel maken de eerste confrontatie 
makkelijker. Om zijn personage helemaal ge
loofwaardig te maken, bestudeerde Vissen
aken ook de vrouwelijke, verfijnde ma

nieren van een “rijpere" dame. Het geheel 
overtuigt. Jaak Vissenaken is mevrouw De 
Beer, hij is zijn personage.

Na het stuk krijgt u de mogelijkheid de 
lekkere mosseltjes-met-kip schotel te proe
ven. Indien u geïnteresseerd bent,... naam 
opgeven op de dienst kuituur (150 fr.)voor 
dinsdag 14 februari.

dinsdag 21 februari in het Kultuurkaffee. 
(inkom gratis)
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k u l t u u r k r a n t
MIDDAGKONCERTEN IN HET KK

De Dienst Kuituur start vanaf 9 februari 
met een reeks Middagconcerten in het Kul
tuurkaffee, telkens op donderdag van 12u30 
tot 13u30.
Hieronder de lijst van deze concerten om 
boven je bed te hangen en zeker niet te 
vergeten.

9 februari : Brussels gitaarkwartet

16 februari : Martin Bombeek, piano

23 februari : Les Archets du clottre rouge

8 maart : Luk de Vos, piano
: Philip Tjampens, viool

22 maart : Bart Snauwaert, fagot
Jan Maebe, hobo .

Kathleen Sedeyn, piano

4 april : Christine Wouters, piano i

K - -------------------

VUB Kultuurkafé, donderdag 9 feb.1984 :

I Middagkoncert om 12u.30 

| i.s.m. de Vriendenkring van het Koninklijk 
I Conservatorium Brussel.

| PROGRAMMA :

. - Vier Renaissance stukken voor gitaar- 
kwintet (T.Humes 1580-1645)

I - Allegro en Andante voor gitaarkwartet 
(F.Sor 1780-1839)

- Sonatine voor fluit en gitaar - Allegro, 
I Siciliana en Presto door Vincent Cort- 
I vrint, fluit en Geert Claessens, gitaar 
I (M.Castelnuovo-Tedesco 1895-1970)
| - Syrinx voor fluit solo door Vincent Cort 

vrint (C.Debussy 1862-1918)
I - Andante en Allegro uit concerto voor 2 
1 mandolinen en orkest bewerkt voor gitaar 
. kwintet door Geert Claessens (A.Vivaldi 

1680-1743)

Het Brussels Gitaarkwartet bestaat uit 
Geert en Bart Claessens 
Stefaan Baert 
Monique Vigneron
met medewerking van Vincent Cortvrint

Het Brussels Gitaarkwartet

Het Brussels Gitaarkwartet is ontstaan in 
de periode dat Geert en Bart Claessens 
samen met Stefaan Baert gitaarles volgden 
bij Monique Vigneron. Deze laatste organi
seert talrijke gitaarkoncertjes in de ver
schillende muziekakademies in het Brusselse 
alsook in de Kunsthumaniora te Etterbeek. 
Het Gitaarkwartet biedt een goede af
wisseling met de sologitaar stukjes die de 
verschillende leerlingen uitvoeren.
Tijdens het akademiejaar 1981-1982 heeft 
het Brussels Gitaarkwartet een 30-tal 
schoolkoncerten gegeven in opdracht van 
Jeugd en Muziek Brussel. Tijdens deze ge- 
komroentarieerde koncerten brachten ze niet 
alleen "klassieke” muziek maar ook Barok en 
Renaissance werken op originele instrumen
ten en tenslotte eindigden ze met een stuk
je “Jazz" muziek.
Het Kwartet heeft talrijke huis -en aperi- 
tiefkoncerten op haar aktief o.a. in op
dracht van de Vriendenkring van het Konink
lijk Muziekkonservatorium Brussel. Zij 
heeft ook al verschillende koncerten ge
geven in Nederland.

De drie jongelui volgen thans gitaarles bij 
prof. A.Sundermann. Geert Claessens be
haalde tijdens het akademiejaar 1980-1981 
reeds op 18 jarige leeftijd een eerste 
prijs Gitaar met onderscheiding nadat hij- 
datzelfde jaar de eerste plaats verwierf 
tijdens de "Pro Civitate" wedstrijd en met 
sukses deelnam aan de wedstrijd "Kiwanis" 
te Aalst.

Het repertorium van het Brussels Gitaar
kwartet bestaat uit originele werken zoals 
het kwartet van F.Sor en bewerkingen ge
schreven door Geert en/of Bart Claessens.

Vincent Cortvrint

Was in 1980 als 16-jarige fluitist de re
velatie of "grand cru" van de Pro Civitate 
wedstrijd. Een verbluffende technische 
vaardigheid met daarbij een breedzingende 
toonkwaliteit zijn rake kenmerken die hij 
erfde van zijn beroemde leermeester in het 
vak nl. Prof. Michel Lefebvre.

AROMA Dl (BEUH) AM ORE, 
H ET RUIKT HIER NAAR 
ONZIN

e x p o 6i t ie

Hermann Funcke 

Louis Peeters 

Guy Van Der Heulen 

Julius Willy

Ingeleid door prof. dr. Flam.
Viering van het éénjarig bestaan van 
de Erekode d.m.v. deze expositie. 
Arbeid en plaisir. Vier Verschillende 
Stijlen. Maar de Erekode is één.
En er is een ingang voor allen.

00 m m33

Tot 14 februari 
in Galery' boven 
het Kultuurkaffee.
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AKTUELE KUNST 
PROFIELEN UIT DE HEDENDAAGSE
VLAAMSE BEELDHOUWKUNST
DONDERDAG 16 FEBRUARI 1984 
"Rik Poot" - Prof. L.De Pauw-Deveen 

Aanvankelijk maakte R1k Poot (geb.1924) 
figuren van vrouwen en jonge mannen. Rond 
1960 wijdt hij zich volledig aan "monde- 
lage" en metaalwerk waarbij hij de ab- 
strakte kunst steeds meer benadert, doch de 
natuur blijft zijn eerste inspiratiebron. 
Hij voert tevens monumentale werken uit 
geintegreerd in architekturele gehelen. Hij 
bewerkt zowel steen, hout, ijzer, zink, 
brons als marmer.

DONDERDAG 23 FEBRUARI 1984 
"Paul Van Gijsegem" - Dhr. W.Ellas

Het werk van Paul Van Gijsegem evolueert 
afwisselend van meer abstrakt naar meer fi
guratief. Hij werkt vooral in ijzer, poly
ester, gebakken aarde of brons. IN zijn 
meer abstrakt werk gaat zeer grote aandacht 
naar de textuur van het materiaal : de 
korrel van de gebakken klei, de sleet van 
het verweerd hout, de brandsporen van de 
lasbout op het metaal. Zijn figuratief werk 
straalt de kracht uit van de mens die zelf 
god wil worden maar faalt in zijn overmoed. 
Monumentale beelden stellen de oervaderen 
van de mensheid voer. Naar aanleiding van 
deze voordracht zal ook ingegaan worden op 
de techniek van het bronsgieten, nl. de 
verloren was.

H k  Waar ze de naam gehaald hebben (verwoede 
Freudianen?) blijft me een raadsel, maar 
dat de groep bestaat is een feit en wat 
voor een!
Voor het eerst kwamen ze in de belangstel
ling via de rock-rally '82, maar kwamen 
niet in aanmerking voor de "grote drie", ze 
moesten het met een finaleplaats stellen, 
wat ook al verdienstelijk 1s. Nog meer ver
dienstelijk is het feit dat ze zich niet 
meteen 1n de "bussiness" gestort hebben, 
misschien wilden ze wel, maar dat alle aro
ma's di amores opgespaard werden om dan ge
concentreerd op "het publiek" losgelaten te 
worden, het leven van een spuitbus, quoi.
In tussentijd werd wel de nodige ervaring 
opgedaan en is de groep-met-het-luchtje 
volwassen geworden.Tevens leerden ze wat 
optreden is. De songs van El vis Peeters, 
soms geen verre familie van een zekere 
Bart?, worden bij voorkeur live gebracht, 
dood heb je d'r weinig aan natuurlijk, en 
op het podium leeft het aroma zich dan ook 
volledig uit, tegenwoordig moet alles kun
nen.

Binnenkort mogen we nieuw plaatwerk van de
ze heren verwachten ter aanvulling en wel
licht ook ter verbetering van de reeds ver
schenen "gorilla"EP die niet bijzonder ge
slaagd maar wel grappig was. Er komt een 
tijd dat iedereen wil tonen dat hij wat an
ders kan dan de lolligaard uithangen.
Zelf omschrijven ze hun muzikale invloeden 
als zijnde uit de richting van PIL, Joy di- 
vision en Eno, en hun muziek als hard,lief, 
cynisch en swingend, maar dat kunnen we 
checken de 14e februari in het Kultuur
kaffee om 20u, gratis, gaan dus.

P.D.M.
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DE ONDERWIJSRAAD
De V .U .B .  wordt beheerd door de Raad van Beheer (R vB ) zoals alle  
trouwe Moeiallezers al lang  weten. Maar de RvB kan dat n atuurlijk  
niet allemaal alleen besturen, het A . Z .  bvb. wordt door de raad van  
beheer van het A . Z .  beheerd, en de sociale sektor door de Sociale 
Raad (SOR). Deze raden kunnen dan beslissingen treffen binnen de 
door de RvB toegestane begroting. Voor tal van andere aangelegen
heden wordt de RvB geadviseerd door commissies en raden, zoals de 
onderzoeksraad, de bibliotheekcommissie, de beheersraad, de u itb a -  
tingsraad en de onderv'ijsraad. Deze laatste is, samen met de SOR, 
zowat de belangrijkste  ra a d  voor de studenten.

Samenstelling (OWR).

Een korte geschiedenis.
De onderwijsraad bestaat nu 3 jaar. Wat 

is er ondertussen zoal gebeurd? We citeren 
uit een rapport dat Mr.R. Van Esbroeck 
-diensthoofd studieadvies- schreef in sep
tember '83. "Tijdens 30 maanden werking (29 
vergaderingen) nam de OWR 215 beslissingen 
t.a.v.programmawijzigingen.De OWR heeft 
naast de programmawijzigingen en de goed
keuring van nieuwe studierichtingen slechts 
één andere zeer belangrijke beslissing ge
nomen nl. de goedkeuring van het examenre
glement. Daarnaast werden enkele losse be
sprekingen gewijd aan de problemen qua 
overgang S.0.-universiteit (i.h.b. de in
ventarisatie van gedrukt cursusmateriaal), 
de overgang H.O.B.U-universitelt, evaluatie 
van de studentencyfers, belangstelling voor 
keuzevakken en pedagogisch advies. Deze be
sprekingen leidden evenwel niet tot duide
lijke adviezen of voorstellen aan de R.v.B 
of de faculteiten."

Dat is dus duidelijk, OWR heef t tot nu 
toe vooral progranmawi jzigingen beoordeeld 
en vooral goedgekeurd. We citeren weer:"Het 
grootste deel van de facultaire voorstellen 
kwam zonder veel problemen door de OWR. 
Slechts in 18 gevallen werd een voorstel 
teruggestuurd naar de faculteit. Dit bete
kende evenwel niet dat het voorste 1 werd 
afgewezen. In een latere OWR werd het oor
spronkelijke voorstel, mits zeer lichte aan 
passingen, goedsgekeurd. Slechts 3 voor
stellen werden na verwijzing aan de facul
teit niet meer voorgelegd."
En wat de criteria van beoordeling betreft: 
"De meeste voorstellen worden verwezen voor 
verder onderzoek omdat de "personeelsimpli- 
catles" onduidelijk zijn. Ook is een ge
brek aan facultair overleg één van de be
langrijkste redenen tot verwijzing naar de 
faculteit. Pedagogische aspecten zoals 
studiebelasting, inpassen in de onderwijs-

doelstelling,enz....worden slechts zelden 
gehanteerd. Slechts In tweede orde worden 
dergelijke redenen aangehaald om een voor
stel terug te sturen."

Dit Interessante rapport leert ons zelfs 
nog meer : "Opvallend is dat de meeste pro
grammawi jzigingen leiden tot een uitbrei
ding van bestaande cursussen of toevoegen 
van nieuwe vakken. Het verminderen of af- 
schaffen van cursussen komt minder frequent 
voor" en "We vinden <ffectief een trend in 
de voorstellen nl. een uitbreiding van het 
cursus-aanbod. Dat hieraan een toename van 
studiebelasting gekoppeld is, zal blijken 
uit de verdere analyse." Inderdaad, de rest 
van het rapport 1s hoofdzakelijk gewijd aan 
het onderzoeken van deze studiebelasting en 
de analyse per fakulteit. De slotparagraaf 
willen we je zeker niet onthouden ."Het is 
duidelijk dat de OWR nog een lange weg zal 
moeten afleggen alvorens het zijn opdracht 
als adviserend beleidsorgaan werkelijk zal 
uitvoeren. De OWR zal daarbij niet alleen 
zijn controlerende rol moet vervullen. Hij 
za 1 veeleer de gangmaker moeten worden van 
een bewustmakingsproces. Slechts als fa
cultaire organen bewust kunnen gemaakt wor
den van de noodzaak tot een meer systema
tische en onderwijskundig gerichte aanpak 
bij he t opstellen van curricula, zullen de 
huidige problemen kunnen verdwijnen."
Het rapport was getiteld "
Drie jaar programmawijzigingen. De onder
wijsraad van administratief doorgeefluik 
naar beleidsorgaan ?" !!

Het ziet er echter naar uit dat de wer
king van de OWR in de toekomst zal verbe
teren. Uit de intenties vernemen we o.m."0m 
de Onderwijsraad toe te laten een fundamen- 
tesel onderwijsbeleid voor te besreiden en 
uit te werken en daarbij te streven naar 
concrete realisaties op korte termijn, zijn 
een aantal vernieuwingen m.b.t. de werking 
van de onderwijsraad noodzakelijk.
In deze optiek dient de onderwijscel binnen 
het rectoraat - vanuit een dienstverlenende 
opstelling naar de faculteiten toe - belast 
te worden met voorbereidend documentatie- 
en studiewerk. De onderwijscel moet daar
bij over de noodzakelijke middelen kunnen 
beschikken.
Aan het Bureau van de Onderwijsraad worden 
ruimere bevoegdheden toegekend.In essentie 
wordt het belast met het onderzoek van de 
voorstellen tot programmawijziging en met 
de voorbereiding v an de plenaire zittingen 
van de onderwijsraad."

De prioritaire onderwerpen voor '84 zijn :
1. De herziening van het examenregelement 
en de problematiek van de examenbelasting

2. Overgangsproblematiek Sec.Ond.-Hoger Ond
3. Open universiteit.
4. Onderwijsgebonden public relations aspec

ten.
We zijn benieuwd.

Sportdag vermist.

Daarna besprak men het ontwerp voor de aca
demische kalender van '84-'85. Een acade
misch jaar met terug 31 collegeweken (in 
tegenstelling met de 32 weken van dit jaar) 
en met een grote nieuwigheid : de invoering 
van een nul week, een opvangweek voor nieuwe

Onderwijscel nl : M.Geivaerts (ombudsman),E.0e Leeuw, 

E.De Vos, H.De Beider,R.van Esbroeck (studieadvies)

Raadgevende stem :

voorzitter bibliotheek- 
conwissie,

voorzitter Onderwijs 

jndersteumng 

2 ATP
legeri ngsafgevaardl gde 
Di recteur-generaal

OP : onderwijzend personeel 
WP : wetenschappelijk personee 
ATP administratief en technisch 

personeel

1 9  8 4

De eerste vergadering van ‘84 ging door 
woensdag 25 januari. Een eerste punt van 
de agenda was -na de verwelkoming v an de 
nieuwe raad- de samenstelling van het 
bureau. Deze werd analoog met vorig jaar 
samengesteld (voorzitter Bollaert, 2 OP (RG 
&GF), 2 WP (WEALW), 2 studenten (TW4P0).

Daarna deelde de voorzitter ons het werk
schema mee voor de eerste helft van '84.
Eind februari worden de grote programmawij- 
zigingen besproken -deze moeten voor 21/2 
bij de onderwijsraad zijn- einde april de 
herziening van het examenregelement.
Mr. Weyembergh had bedenkingen bij het feit 
dat Mr. Van Esbroeck de studenten consul
teerde. Hij vond dat dit in de eerste 
plaats de taak was van de faculteit,en dat, 
als de dienst studieadvies de raadpleging 
organiseerde, de faculteiten tenminste geïn
formeerd kunnen worden. Hij wenstte tevens 
te weten welke de criteria waren die gehan
teerd werden. Mr. Weyembergh was blijkbaar 
de vroegere beslissing van de OWR vergeten 

waarin duidelijk aan de dienst Studieadvies 
gevraagd werd de studentenbevolking te raad
plegen
Mr. Van Esbroeck verduidelijkte dat hij 
alle studenten, die in een faculteitsraad 
of sectieraad zetelen, of die op een of an
dere wijze als representatief beschouwd kun 
nen worden, geraadpleegd heeft.

Het is trouwens bedenkelijk dat meneer 
Weyembergh de faculteiten geschikter acht 
om de studenten te consulteren als men weet 
dat hij de evaluatie van het examenregele
ment geleid heeft in zijn faculteit door 
eenvoudigweg te stellen dat men al genoeg 
last heeft gehad met dat examenreqelement 
en er is nog geen evaluatie gemaakt. Het 
zijn de studenten die er hem toen op gewe
zen hebben dat zij al met een evaluatie be
zig waren.

Daarna kwam.jworaan op de agenda omdat 
mr. Szafran vroeger weg moest,een herstruk- 
turering van de diensten in de faculteit 
Geneeskunde ter sprake : een vrij tech
nische aangelegenheid waarover slechts één 
bemerking werd gemaakt. Men vroeg op te 
passen dat geen eenheden worden gecreëerd 
waarin er alleen plaats 1s voor onderwijs, 
en niet meer voor onderzoek. Dit zou voor 
de assistenten immers een ernstige belemne- 
ring in hun ontplooiing betekenen.

studenten in september. Omdat de opvang 
van lst kanners nogal wat tijd kostte in de 
lste week, tijd waarin geen colleges kunnen 
gegeven worden, hadden de proffen gevraagd 
hieraan iets te doen. De oplossing is een
voudig : een onthaalweek.met toespraak van 
de rector, met een reeks 'voorstellessen' 
waarin de proffen hun cursussen kunnen voor 
stellen, waarin de dienst studieadvies -in 
samenwerking met de faculteiten- een dag

aan studiemethoden zou besteden. In deze 
onthaalweek zou tenslotte ook de voorstel
ling van de sociale sektor plaatsvinden en 
daarbij ook nog de sport- en kultuurdag.
Last but not least de openingsrede van de 
rector.
De decanen verklaarden zich akkoord met het 
principe (-het was immers de wens van het 
OP dat vanaf de eerste week het lesrooster 
volledig zou gevolgds worden-), maar wisten 
te vertellen dat de faculteitssecretariaten 
rond die tijd overbelast zijn, de 2de zit
tijd is dan nog aan de gang, en dat zij dus 
onmogelijk konden Instaan voor de organi
satie.
De studenten opperden dat de opvang tot nu 
steeds georganiseerd was door ouderejaars- 
studenten, die hiervoor vrijwillig een dag 
opofferden. Als de opvang echter voor het 
nieuwe akademiejaar (en in de 2de zittijd) 
gebeurt, zijn er geen studenten beschikbaar 
om de rondleidingen te doen. Verder ver
klaarden zij dat de sportdag in de onthaal
week niet al 1 leen onmogelijk te organiseren 
was, maar dat het ook een ernstige storing 
van de 2de zittijd zcu zijn. Verder is het 
onduldbaar dat ouderejaars uitgesloten wor
den van de sportdag (de onthaalweek is im
mers alleen voor lste kandidatuurstudenten 
georganiseerd). Men vroeg dus de sportdag 
tijdens de eerste of tweede week te houden. 
De decanen verklaarden heel erg van de 
sport te houden, z1j stelden zelfs voor 2 
sportdagen te organiseren, nl een zaterdag 
en een zondag. Deze klucht hield echter op 
grappig te zijn toen bleek dat er beslist 
was de sport- en kuituur dag de eerste za
terdag van het nieuwe akademiejaar te hou
den. De argumenten dat er zaterdag niemand 
komt, en dat het juist de bedoeling van een 
sportdag is om de sport in het dagelijkse

universitaire leven te integreren werden 
weggewuifd met de aantrekkelijke belofte 
dat alle decanen in korte brqoek zouden 
verschijnen en dat de voorzitter een 
barbecue zal organiseren om mensen te lok
ken.
Omdat de andere decanen druk bezet en dus 
gehaast waren, was er geen tijd meer voor 
verdere discussie. Het volgend agendapunt 
was een aanpassing van het regelement be
treffende de bijzondere licenties in de fa
culteit van de rechtsgeleerdheid, vooral de 
taalkennis werd gespecifieerd. Deze tech
nische materie werd zonder een enkele op
merking goedgekeurd. Tenslotte werden de 
basisprincipes in de bijzondere begelei
dingsprogramma's voor werkstudenten bespro
ken., maar daarover meer in een volgende 
Moeial.

B.C.

INSTALLATIE 
NIEUWE SOR

Donderdag 19 januari 1984, 17 uur. De laat
ste SOR-vergadering onder voorzitterschap 
van Er1c Verrept neemt haar aanvang. Zijn 
studentenloopbaan is namelijk teneinde, en 
tevens ook zijn funktie als SOR-voorzitter. 
Een uitzonderlijk korte agenda deze keer. 
Alleen de goedkeuring van de synthesever- 
slagen van de laatste vergaderingen staat 
op het programma.
Nadien klinken de dankwoorden doorheen de 
zaal. Dankwoorden van de voorzitter aan de 
algemeen koördinator van de sociale sektor, 
aan alle medewerkers van de voorzitter, aan 
de leden van de SOR en aan de ondervoorzit
ter. Dankbetuigingen ook van de algemeen 
koördinator - in naam van de diensthoofden
- voor de voorzitter en zijn werkzaamheden 

van het afgelopen jaar. Leuk wanneer ieder
een tevreden is.
Dit is meteen ook het einde van deze SOR. 
De broodjes en drank worden meester gemaakt 
terwijl nog even nagekaart wordt. Na een 
klein half uurtje kan de volgende vergade
ring beginnen. De rektor heeft ondertussen 
plaats genomen op de stoel van de oud-voor- 
zitter. Hij opent de vergadering en het 
nieuwe SOR-jaar. Men wil overgaan tot de 
verkiezing van de nieuwe voorzitter en on

dervoorzitter, wanneer iemand opmerkt dat 
bij deze verkiezingen alleen de effektieve, 
stemgerechtigde leden aanwezig mogen zijn 
(intern huisreglement). Alle pottekijkers 
buiten dus. Alle diensthoofden, alle leden 
met adviserende of waarnemende funktie en 
alle geïnteresseerde aanwezigen wachten 
buiten in de gang het verloop van de ver
kiezingen af.
Tweemaal applaus. We mogen terug binnen en 
we stellen vast: Erwin Declerck (student 
geneeskunde en vroeger ondervoorzitter) 
werd voorzitter en Michel Assenheimer (stu
dent Toegepaste Wetenschappen) werd onder
voorzitter. De nieuwe voor- en ondervoor
zitter nemen onmiddellijk hun funktie waar. 
Men gaat over tot de samenstelling van de 
verschillende kommissies en werkgroepen. De 
vergadering wordt een kwartier opgeschort 
wanneer blijkt dat de studentenafgevaardig
den hier onderling nog geen afspraken over 
gemaakt hebben. Ui teindelijk kan ook dit 
punt worden afgehandeld. Het werk zit er 
weer op. Tot volgende maand!

H.V.



DINSDAG 7 FEBRUARI

* 20u Clash Culinaire in Cantuszaal (Keps).
* 20u Antverp1a-f1l«; “A Space Odyssey".

WOENSDAG 8 FEBRUARI

* 1 Zul 5 Interfak basket KINE-BAK, 
Pers-Personeel.

* )4u30 Voordrachtenreeks Bewegingsagogiek 
en Bewegingsleer:“Het Witte Hart", door 
Prof. Dr. A. Leduc, L210.

* 20u Ballet van Vlaanderen In de aula van 
de VUB; stud./CJP.(voorverkoop) 250/300, 
anderen 350/400.

DONDERDAG 9 FEBRUARI

* lOu Lessencyclus Sociobiologie; "Biosoclo 
logle of sociobiologie”, door Prof. Dr.
P. Polk, L210.

* 12u30 Interfak voetbal PK-Solvay 2
* 14u30 Lessencyclus Aktuele Kunst; "Cartnen 

Dionyse”,Prof.Dr.F.Oe Vogelaere L210.
*  20u Antverpia-film “My name is nobody".
* 21u Jazz in het KK met Burton Greene.
* 22u TD FM-Brussel BSG-feestzaal.

* 12u30 Brussels gitaarkwartet in KK

film : 
wordt verwacht

VRIJDAG 10 FEBRUARI

* 12u30 Interfak voetbal German1a-WK.

MAANDAG 13 FEBRUARI

* 12u30 Interfak voetbal VRG-PPAK.
* 20u Film Europakring "Mad Max 2” QB.
* WK-week van 13 tot 17 februari!;
* 20u WK-cantus in de cantuszaal.

DINSDAG 14 FEBRUARI

* 18u WK= "V1n Chaud".
* 20u30 Opening fototentoonstelling Filip 

Claus, fotograaf van “De Morgen",met toe
spraak van een prominent rock-journalist, 
id. kreatieve ateliers Galery' (tot 28/2)

* 21u30 “Aroma di Amore" In het KK (gratis)

WOENSDAG 15 FEBRUARI

* llu WK-pitjesbakdag + schaken, daranen, 
kaarten, chapeau id. Shamrock; kickeren 
tegen het WK-bestuur. (Hotpens, croque 
monsieur en sandwichen voorzien).

* 12u30 Interfak voetbal KEPS-KINE.
* 14u30 Voordrachtenreeks Bewegingsagogiek 

en Gezondheid: “De Middenjaren", door 
Mevr. L. Severne, L210.

* 19u30 Diskussie “Filosofie In het sekun- 
dair onderwijs", 3B201

Dinsdag 7 februari : 2001 A SPACE ODYSSEY 

(Antverpia) Na talloze vertoningen op TV, 
verschijnt deze klassieker van de science
fiction voor de derde keer op de VUB. De op 
hol geslagen computer HAL is zowat het 
meest menselijke personage 1n deze lange 
maar fascinerende film.

Donderdag 9 februari : MY NAME IS N080DY

(Antverpia) Deze komische spaghetti-western 
was ook al vorige week te zien op de VUB. 
Dit is het soort film waarin het uitslaan 
van iemands tanden als grappig wordt be 
schouwd. En dat is het ook natuurlijk,voor
al als het slachtoffer minister Vreven is 
Van het betere werk in zijn genre, de film 
dan.

Maandag 13 februari : MAD MAX 2

(Europakring) Rivaliserende groepen voeren 
een verbeten strijd om benzine in een futu
ristisch decor. Deze avonturenfilm is ver
uit het beste aanbod deze week, voor wie 'A 
Space Odyssey' al heeft gezien. Echte 
cinema.

Donderdag 16 februari : THE WALL

(WK) Regisseur Alan Parker behoort tot de 
Britse cineasten die hun sporen hebben ver
diend in de reklamewereld. 'The Wall' 1s 
een film *onder dialogen : het gaat louter 
en alleen om beelden en de muziek van Pink 
Floyd. Alan Parker in HP-Film van september 
1982 : “The Wall is gebaseerd op het leven 
van Roger Waters. Hij duldde geen fiktie. 
We hebben samen het script geschreven, dat 
een puur cinematografische belevenis voor 
de toeschouwer beoogde. Het verhaal wordt 
ook niet door dialogen ondersteund. Daarom 
was het zo moeilijk om de film te maken. 
Het is een heel agressieve film geworden. 
Het is Rogers angry scream en daar heb ik 
de mijne aan toegevoegd." Bob Gel dof 
speelt de getormenteerde Waters.Zware kost.

W1e wil dat zijn films in de agenda opgeno- 
men worden en besproEën worden moet* wel 
tijdig datum en titel opgeven bij het BSG.~

P.D.K.

GEACHTE MOEIAL

DONDERDAG 16 FEBRUARI

* 12u30 Interfak voetbal WK-Pers 2.
* 14u30 Lessencyclus Aktuele Kunst: “R1k 

Poot", door Prof.Dr. L.De Pauw, L210.
* 19u Limburgia-VRG spetterende hypnose- 

avond mih. voorprogramma Jan-Ojus-Nonne- 
man (humorist-wereldvermaard kabaretier).

* 20u WK-film; "The Wall" QB.
* 21u “Videorythmlcs"- walter Verdln ld. EX 

Bouwdewijnlaan 19, 1000 Brussel; Toegang: 
JPK-EX-VUB 200/250 (alsook Vr.17.Do.23 4 
Vr. 24 februari).

* 22u WK-TD BSG-feestzaal.

* 12u30 Martin Bombeek, piano in KK

VRIJDAG 17 FEBRUARI

12u30 Interfak voetbal HILO-KEPS.
14u Volleybal tornooi WK id. oude sporthal

DINSDAG 21 FEBRUARI

* 12u30 Interfak voetbal PPAK-Pers.
* 20u30 Ensemble “De Vrije Madam"; 1n het 

KK, (gratis).

WOENSDAG 22 FEBRUARI

* 12u30 Interfak voetbal KINE-HILO.

Alle brieven met vermelding van naam en 
adres. Initialen kunnen op verzoek ge
plaatst worden. De redactie heeft het recht 
brieven in te korten zonder de essentie er- 
van te wijzigen.______________________________

Bij deze willen wij erop wijzen dat de 
kring 'Der Eeuwigen' nog steeds aktief Is. 
Z1j zullen voor u verschijnen op het free- 
podium van de Perskring (15/3/'84), waar 
z1j aldaar mirakelen zullen verrichten, met 
assistentie van boven af.
Voor het verschijnen van onze tijding heb
ben wij te kampen met enige vertraging. 
Doch wanhoop niet, in de loop der tijden 
zal u toch enige schriftelijke neerslag on
der de vorm van een publicatie verwachten 
kunnen.
Met hoogachting,
De Hoede der Wijzen van de Kring der 
Eeuwigen (HWKE).

GOEDEMORGEN, THEO-MET-DE-MACHO-1NBORST.

Het artikel van Theo Van Daele 1n Moeial 8 
is een flauwe reactie van een door een "fe
ministische agressie” in zijn kruis gepakte 
man. Enkele bemerkingen.

1. Het artikel van Karina Bergen oogt a- 
gressief, zegt TVD. Het wordt een lid van 
een nog steeds onderdrukte groep, die de

helft van de bevolking uitmaakt, kwalijk 
genomen een artikel te schrijven dat agres
sief oogt !

2. "Ik meen te mogen stellen dat heterosex- 
, uelen de coTtus niet volbrengen om te vol
doen aan de “normen”, maar omdat zij dit 
leuk vinden."
Het is niet zo dat de coTtus niet leuk kén 
zijn, maar dat de coTtus als norm de vrouw 
(én de man !) remt in hun sexuele ontplooi
ing.

3. De reactie op “...het geïnstitutionali
seerd geweld tegen vrouwen..." is geenszins 
gefundeerd. Het 1s duidelijk dat verkrach
ting meer met ultieme machtsuitlng dan met 
sexualiteitsbeleving te maken heeft. Derge
lijke terreurpraktijken van enkele mannen 
helpen inderdaad de suprematie van alle 
mannen over alle vrouwen bestendigen.

4. De baarstaking is een middel om duide
lijk te maken dat de vrouw meer is dan een 
kweekdier, en om, als andere middelen blij
ken te falen, mannen duidelijk te maken dat 
er nog een en ander te veranderen valt voor 
van emancipatie sprake kan zijn.

5. Oat vrouwenstudies moeten worden uitge
voerd in solidariteit met de feministische 
principes en theorieën, spreekt voor zich. 
Dat in die vrouwenstudies vele stromingen 
bestaan, kan enkel bevorderlijk zijn voor 
een constructieve discussie. Ze hebben ech
ter een aantal fundamentele doelstellingen 
gemeen. De suprematie van de man moet door
broken worden en de vrouw moet werkelijk 
over gelijkwaardige kansen en mogelijkheden 
beschikken om, op alle vlakken (economisch,

* 14u30 Voordrachtenreeks Sociologie:“Mythe 
-vorming in de definiëring en benadering 
van sociale problemen" door Prof. Dr. F. 
Louckx, L210.

* 20u LVSV mossel avond + kantus in Café "Le 
Phare”.

* 20u30 Leon Rosselson in het KK (gratis).

DONDERDAG 23 FEBRUARI

* 12u30 Interfak voetbal Pers 2-Germanla.
* 14u30 Lessencyclus Aktuele Kunst; “Paul 

van Gijsegem”, door Dhr. W. EHas, L210.
* 21u Giulliano (gitaarduo) ih. KK (gratis)

* 12u30 Les Archets du cloltre rouge, 1n KK

ZATERDAG 25 FEBRUARI

* 14u30 Bockstaelse Haegden:Voordracht door 
VVS(Vereniging voor Sterrenkunde"; “Ster- 
renevolut1e“ door C .Doom, Leopold 1 Laan, 
231 Jette.

sociaal, cultureel,... én emotioneel !) 
haar eigen leven in te richten zoals ze dat 
zelf wil, zonder daarbij beperkt te worden 
door patriarchale normen.
TVD, die het Karina Bergen verwijt de term 
"feministische principes en theorieën" te 
gebruiken, zonder hem nauwkeurig te defini- 
eren, zegt in zijn laatste paragraaf zelf 

dat het artikel van Karina Bergen niet en
kel de feministische principes, maar ook de 
wetenschap verraadt. Is Theo dan iemand die 
hoge eisen stelt wat betreft het gebruik 
van termen, vooral als ze door anderen ge - 
brulkt worden, of lult hij er maar wat op 
los ?

6. Vrouwenstudies moeten in handen liggen 
van vrouwelijke wetenschappers.Oat kan niet 
anders, omdat, wat de WIL van de vrouwen 
betreft, zij de enige primaire bron zijn. 
Wat mannen weten over wat vrouwen willen, 
kunnen z1j enkel van vrouwen zelf vernomen 
hebben. Anderzijds kan een mannelijke 1n- 
breng wel nuttig zijn b1j de studie van hoe 
mannen reageren op de emancipatiebeweging 
en bij het helpen bepalen van een strategie 
om een mentaliteitsverandering bij mannen 
te verwezenlijken. De mogelijke inkapseling 
en verraad van de feministische principes 
houdt een risico in, dat echter tot een mi
nimum kan beperkt worden door de leiding o- 
ver het onderzoek volledig in handen van 
vrouwen te leggen, en door een voordurende 
waakzaamheid aan te houden.
Tenslotte 1s mij de z1n “Zolang goedmenende 
mensen als Karina Bergen zich laten verlei
den tot het schrijven van ongenuanceerde 
artikels,..." tegen de borst gestoten. Op 
die manier wordt het vrouwenonderzoek afge
daan als schrijfsels van mensen d1e het 
goed menen, maar niet beter weten.

Neem maar een hap glas, Theo, ik vrees dat 
je macho-inborst zijn laatste klap nog niet 
gekregen heeft.

T.S.

PO EZIEW ED STRIJD  VUB ’84
Beter laat dan nooit,luidt het spreekwoord. 
En inderdaad, we hadden jullie beloofd in 
Moeial n° 8, de vorige dus, meer informatie 
te geven over de poëziewedstrijd die op de 
VUB door enkele studenten van de Germaanse 
Filologie wordt georganiseerd. Wie we hier 
echter niet mogen vergeten te vermelden 
zijn de mensen van de Dienst Kul tuur,zonder 
wiens medewerking het haast onmogelijk zou 
geweest zijn deze wedstrijd op touw te zet
ten. Zoals gezegd dus wat later dan beloofd 
maar dat is niet zo erg omdat de uiterste 
inzenddatum toch op 29 februari werd ge
legd. De geïnteresseerden - en dat zijn er, 
naar wij gehoord hebben, een heleboel -heb
ben dus nog een drietal weken om hun kunst
werken in te leveren bij de Olenst Kuituur. 
Maar dat moet, jamier genoeg, volgens be
paalde regels gebeuren en dit opdat het he
le poëziegedoe niet in het honderd zou lo
pen. Een andere reden is dat de jury door 
onderstaande regels in staat wordt gesteld 
haar taak op een zo objectief mogelijke 
wijze uit te oefenen. En denk eraan: de ge
dichten die niet voldoen aan de hieronder 
gestelde voorwaarden zullen niet kunnen 
deelnemen aan de wedstrijd, en zullen dus 
ook niet in aanmerking kunnen komen voor 
een prijs !

REGLEMENT.

1. Alle studenten, ingeschreven op de rol 
van de VUB, ongeacht hun moedertaal, mo
gen deelnemen. De gedichten dienen ech
ter wél In het Nederlands te zijn ge
schreven. Het thema is vrij te kiezen.

2. 3 prijzen zullen worden toegekend,uiter
aard wanneer de ingezonden werken daar
voor in aanmerking komen.

3. De beslissing van de jury 1s zonder ver
haal. De jury bestaat uit:
- Michel Bartosik (academisch personeel, 
Germaanse Filologie )
- Annie Reniers (academisch personeel, 
Kunstgeschiedenis )
- Peter Jonckheere (student lste Lic. 
Germaanse Filologie )
- Bart Sonck (student 2de kan. Germaanse 
Filologie )
De jury zal zich op de avond van de 
prijsuitreiking verantwoorden over haar 
keuze.

4. Iedere deelnemer mag niet meer dan 3 ge
dichten inzenden, getypt en in vijfvoud 
(fotocopies zijn toegelaten !). De ge
dichten dienen binnengegeven te worden 
bij: Dienst Kuituur V.U.B.

(naast Kultuurkaffee) 
en dit voor uiterlijk 29 februari 1984.

Belangrijk.

5. Hoe inzenden ?
De ingezonden gedichten mogen nooit uit
gegeven zijn. Ze dienen anoniem ingezon
den te worden, onder schuilnaam. Dit ge
beurt onder gesloten omslag (zonder ver
melding van afzender), met daarbij Inge
sloten een tweede gesloten omslag, waar
in op een fiche de volgende gegevens 
vermeld staan:
- de schuilnaam (waarmee elk gedicht 

moet ondertekend zijn)
- naam en voornaam
- adres (desnoods kotadres)
- geboortedatum
- faculteit,sectie,jaar,verdere onder

verdeling.

Ingezonden gedichten die niet aan deze 
voorwaarden voldoen zullen worden gewei
gerd !!!

Elke deelnemer ontvangt tevens een dicht
bundel van Milou Muldey "Voorbij de laatste 
dag" uitgegeven door Studiekring Vrij On
derzoek in 1971. Dit om het dichterschap 
van de VUB-student enigzins te stimuleren.

W. Vermander

:ht


