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Goed nieuwsProces MoeialDe hete adem van Vrouwe Justitia
In de eerste Moeial van dit academiejaar 
verscheen een artikel onder de titel 'On
genoegen in de Germaanse', waarin werd ge
wag gemaakt van het misbruik dat enkele 
professoren hadden gemaakt van hun machts
positie. Het is de taak van een studenten
blad om zulke verschijnselen aan de kaak 
te stellen. Dat gebeurde, zij het dat de 
auteur zich achter een pseudoniem verschool 
om de toorn der professoren te kunnen ont
vluchten.
Blijkens het artikel was professor Van 
Vreckoa in beschonken toestand op een exa
men verschenen, had hij protesterende stu
denten geïntimideerd en had hij zich schul
dig gemaakt aan ongeoorloofde handtaste
lijkheden. Professor Goyvaerts zijnerzijds 
werd verweten brutaal op te treden tegen 
zijn studenten en willekeur te oefenen tij
dens de examens. Verder had hij enkele van 
zijn cursussen helemaal niet of slechts 
gedeeltelijk gedoceerd.
Het artikel bracht enige commotie teweeg. 
De Moeial ontving talloze lezersbrieven, 
en studentenafgevaardigden brachten het 
onderwerp te berde in de fakulteitsraad. 
Zij eisten het ontslag van de belde profes
soren. De zaak werd echter, zoals gebruike
lijk, op de lange baan van het ingestelde 
onderzoek geschoven.
Professor Goyvaerts was meer voortvarend. 
Hij stuurde ons een recht op antwoord en 
legde klacht neer tegen de Moeial bij de 
procureur te Brussel.
De Belgische gerechterlijke machine werkt 
traag maar grondig. De eerste oproep aan 
de verantwoordelijke uitgever om zich ter 
ondervraging naar de burelen van de gerech
terlijke politie te begeven geraakte zoek 
1n de chaotische Moe1al-bus. De tweede op
roep werd tijdig gevonden. Op een godverge
ten ochtend in januari beklom een jongeman 
roet een bedrukt gemoed de trappen van een 
bijgebouw van het Justitiepaleis.
De ondervraging was slechts een formali
teit, aangezien de redaktie had besloten 
de Identiteit van de auteur voorlopig niet 
bekend te maken. Het boksijzer en de bun
senbrander werden dus opgeborgen, maar de 

inspekteur gaf wel de raad een advokaat 
onder de arm te nemen; de zaak zou waar
schijnlijk hier niet eindigen.

De Noelal heeft echter onvoldoende finan
ciële middelen oa een advokaat te engage
ren, en b1J een suaalere rondvraag bleek 
de VUB-overheid zeer gereserveerd oa zulks 
voor ons te doen. Men stuurde ons met het 
spreekwoorden jke kluitje 1n het riet ("Een 
advokut? Dat 1s toch niet nodig, jong. 
Goyvaerts zal de klacht wel intrekken. Ik 
zal onriddellljk een brief dicteren. Waarde 
collega...).
Voorlopig weet de redaktie van de Moeial 
zich zonder koapas gedropt 1n de eindeloze 
vlakke paapa's. God weet wat ons staat te 
wachten.
Het enige wat we vragen 1s een advokaat, 
luitjes. Dan kunnen jullie rustig verder 
dutten.

PDK

vergeet niet te 
stemmen !

Rust roest niet
Iemand die tijdens de bloeiende redaktie- 
vergaderingen binnenspringt. Een verslagen 
blik werpt op de ietwat verbaasde gezichten 
en dan woest vloekend naar een kultuursleu- 
tel zoekt... zonder resultaat meestal. Een 
loze kreet slaakt, de kruimels uit de baard 
veegt en mompelend richting KK stevent. 
Iemand die de verborgen trappen van de Ga
lerij Y' zoekt. Ze, op onze aanwijzingen, 
net op tijd vindt om er dan van af te tui
melen.
Klakken die gehaast praeseskonventen 
bevragen en al boerend op pad gaan naar 
het alweer op het laatste moment veranderde 
lokaal.
Theateramateurs die schoffelen, struikelen, 
bonken en met scheurende stembanden om een 
taxi krijsen. En dan verbaasd uit hun roes 
opkijken als een echte taxi voorrijdt. 
Tentoonstellingsfreaks op zoek naar een 
ekspositie vol blote tieten (is kunst) wor
den door een volmondige redaktie doorge
stuurd. In koor wordt geroepen : “Galerij 
Y', hierlangs de trap op."
BSG en VO die in gekoncentreerde familie
sfeer zwaarwichtige beslissingen treffen. 
Dit alles ... en misschien nog veel meer 
onverwachte gebeurtenissen zullen we voor
taan niet meer direkt meemaken vanuit onze 
"gemeenschappelijke gang". Ieder heeft 
sinds kort een eigen lokaal gekregen in 
gebouw Y'. Ook de Moeial. Iedereen probeert 
nu een overzicht te houden over de verza
melde papierrommel. Het hart wordt stevig 
vast geknepen bij de gedachte van verhuis

en vooral : "hoe gaan we alles terugvin
den ?" Maar kom, één harde noot maakt de 
zomer niet ... (Variatie op de zwaluw en 
de lente/en harde noten kraken).
Het speelse verleden is voorbij. Nu kunnen 
we gekoncentreerd werken; al werd dit num
mer nog geproduceerd tussen boormachine 
en verfkwast. De k w a m e it

van de Moeial zou echter nog verbeterd kun
nen worden, indien er nog meer medewerkers 
of medewerksters zich aanmelden. De hoeda
nigheid van deze medewerking kan van veler
lei 'aard zijn, iedere helpende hand is wel
kom ! Zoals al meerdere malen aangehaald 
is, is het niet vereist of beter nog nood
zakelijk dat je uit Communicatiewetenschap
pen of Germaanse komt om deze krant samen 
te stellen. Integendeel medewerkers uit 
verschillende richtingen, met verschillende 
opvatingen over de verschillende items die 
in deze krant verschijnen of zouden moeten 
verschijnen, kan alleen maar bijdragen tot 
nog pluralistische informatie die iedere 
student op de VUB aanbelangt. Heb je zin 
om in een niet hierarchistische geest sa
men te werken, neem dan eens een kijkje 
op de werkvergadering iedere maandag in 
gebouw Y' (naast kultuurcafé) die steeds 
rond 19 U aanvangt. Kijken kost je niets, 
wie weet, misschien steek je er nog iets 
van op !

SOR
VERKIEZINGEN
Voor de derde maal dit akade- 
demiejaar worden we verzocht, 
gesmeekt haast, de studenten
vertegenwoordiging in de Soci
ale Raad en Raad van Beheer 
te kiezen. Met twee oproe
pingsbrieven, affiches en ver
schillende kiesplaatsen wordt 
getracht de blijkbaar ongeïn
teresseerde student naar de 
stembus te lokken. Aan kandi
daten dit keer alvast geen 
gebrek. Blijkbaar hebben de 
twee geflopte verkiezingen 
toch een aantal mensen wakker 
geschud, zodat nu zestien kan
didaten opkomen voor de zes 
op te vullen plaatsen. De 
Moeial polste waar de ver
schillende kandidaten voor 
staan en ziet hierin een aan
tal grote lijnen. 

_________________ (vervolg blz.3)
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De Moeial is niet te stoppen. 
Zelfs onder het gebonk en ge
ratel van de verbouwingswerken 
in gebouw Y' haalden we voor 
julie deze Moeial van onder 
het stof vandaan. Op zes blad
zijden i.p.v. acht ditmaal, 
begrijpt u.

Danspas: blz.4
(foto:'Zuilenveld' door Pira
mide op het punt)



“Het onderzoek is nooit vrij geweest en zal nooit
. .  . .  »

De Moeial sprak metWalter Vermanderen Reginald Carpentier. VflJ Zijn.
Op de algemene ledenvergadering van 16 ja
nuari jongstleden werd het nieuwe buro van 
studiekring Vrij Onderzoek verkozen. Wal ter 
Vermander, twee jaar lang het gezicht van 
V.O., wordt als voorzitter opgevolgd door 
Reginald Carpentier, die vorig jaar de fun- 
ktie van sekretaris vervulde. Enkele maan
den geleden vierde Vrij Onderzoek haar 
vijfendertigjarig bestaan. In 1949 werd 
aan de toenmalige unitaire ULB in de schoot 
van de reeds sinds de 19de eeuw bestaande 
Cercle du Libre Examen een gelijksoortige 
nederlandstalige kring opgericht om de 
Vlaamse studenten aan de ULB te groeperen 
en het principe waarop de universiteit zich 
baseert ook in Vlaanderen te verspreiden: 
Vrij Onderzoek was geboren.
Onder voorzitterschap van Eric Bal ging 
V.0. op 22 november enthousiast van start. 
Het officieel verkozen bestuur ging, in 
navolging van Libre Examen al vlug positie 
nemen in aktuele problemen zoals de Ko
ningskwestie en de schoolstrijd. Eind 1950 
verscheen dan het eerste nummer van het 
tijdschrift "Vrij Onderzoek". Tegelijker
tijd werd te °.russel een eerste nationaal 
vrijzinnig kongres ingericht. Hoofdthema 
van het hele gebeuren was de Schoolkwestie. 
Vrij Onderzoek ging op de ingeslagen weg 
verder, organiseerde voordrachten, debat- 
avonden en bleef, hoewel onregelmatig, haar 
tijdschrift uitgeven.
Wanneer we terugblikken op de hele geschie
denis van V.0. kunnen we duidelijk enkele 
perioden onderscheiden. Tot het einde van 
de jaren '60 ging het merendeel van de aan
dacht uit naar vrijzinnigheid in het alge
meen en de problemen daar rond. Er werden 
voordrachten en debatten georganiseerd over 
o.a. "De dood van God"(prof. Flam), "Vrij
metselarij", "Vrij Onderzoek en Godsdienst" 
"Toekomst van de Mens", "Vrije Meningsui
ting”, enz...
Tijdens de tweede periode (vanaf '66) ging 
V.0. een meer links-politieke koers varen, 
weliswaar met een korte onderbreking tij
dens het akademiejaar '67-'68 toen het 
Vlaams Nationalisme, naar aanleiding van 
de verdubbeling (splitsing VUB-ULB) op de 
voorgrond trad. De progressieve periode, 
nog versterkt door de studentenrevoltes 
van mei '68, werd getekend door een groot 
aantal sociaal geëngageerde aktiviteiten. 
De kring ging zich met vooral politieke 
vraagstukken bezighouden, o.a. voordrachten 
over de volksrepubliek China, Anarchisme, 
Trotsky, Stalin en de revolutie, Provo, 
enz. Bovendien werden ook politieke film
avonden ingericht.

Vanaf het einde var ae zeveofge-- jaren 
sloeg Vrij Onderzoek een minder radikale 
weg in. Daarenbover leek het vuur wat te 
zijr ‘getemperd. Zr kwamen minder aktivitei- 
ten en er heerste desinteresse. Deze impas
se duurde echter m e t  lang. De jaren ‘8C 
zorgden voor een nieuwe ïmpuH. Het bewijs 
hiervan is boek "De verlichte leegte” dat 
door V.0. binnenkort zal worden uitgegeven 
en dat één van hoogtepunten op het V.C.- 
palmares lijkt te worden.
Over de recentste ontwikkelingen nadden 
we een gesprek met Wal ter vermander, juist 
voorzitter af, en Reginald Carpentier, de 
nieuwe voorzitter.

MOEIAL : Wal ter Vermander, jij bent onge
veer twee jaar voorzitter van V.0. geweest. 
Een terugblik.misschien.

Vermander : In mei '82 ben ik in het be
stuur van Vrij Onderzoek gekomen als ver
antwoordelijke studentenpolitiek. In sep
tember '82 werd ik ondervoorzitter en in 

januari '83 volgde ik Erwin Oe Clerck op 
als voorzitter. Tijdens het eerste jaar 
van mijn voorzitterschap waren er te weinig

bestuursleden en werden er ook weinig ak
tiviteiten georganiseerd, voornamelijk we
gens geldgebrek. Vanaf ‘84 waren er terug 
meer bestuursleden en er werden heelwat 
aktiviteiten georganiseerd, o.a. een debat 
over pornografie, de film 'het Zwarte Or
kest'(gevogd door een debat) en het boek 
'De Verlichte Leegte', over semi-religieuze 
bewegingen. Het eeuwige probleem van V.0. 
is echter gebleven, nl. het feit dat we 
niet op lange termijn kunnen plannen 
wegens het steeds veranderende bestuur. 
Daarom is de omschrijving van de doelstel
lingen steeds vrij vaag gebleven. Algemeen 
gesteld willen we bijdragen tot de 'bevrij- 
ding van de mensheid'. Ook de tegenstelling 
tussen de liberale en socialistische visies 
(doorgedreven individualisme versus col
lectiviteit) staat concrete stellingname 
af en toe in de weg. Ik heb me steeds auto
noom opgesteld, omdat ik van mening ben 
dat onafhankelijkheid, gepaard gaande met 
basisdemocratie, moet primeren.

MOEIAL : Waarom heeft V.0. zich uitgespro
ken tegen het plaatsen van kernwapens ?

Vermander : V.0. staat sinds '78 achter 
de vredesbeweging en de rakettenbetogingen. 
Humanisten moeten principieel massavernie
tigingswapens verwerpen. Het is trouwens 
ook gebleken dat onderhandelen vanuit een 
machtspositie geen resultaten oplevert.

MOEIAL : Hoe staat V.0. tegenover het mili
tair wetenschappelijk onderzoek dat op de 
VUB verricht wordt en dat volgens sommigen 
rechtstreeks gefinancierd wordt door het 
militaire apparaat ?

Reginald Carpentier : Ik denk dat het 
meestal gaat om wetenschappelijk onderzoek 
op spitstechnologisch vlak, bvb. laserstra

len, dat achteraf eventueel door militairen 
gebruikt kan worden. Er is zoveel dat voor 
militaire doeleinden kan aangewend worden. 
Men hoeft daarom nog niet van echt 'miltair 
onderzoek' te spreken. Het is echter wel 
zo dat sommige professoren contacten hebben 
met de NATO.

MOEIAL : Heelwat onderzoek op de VUB wordt 
gefinancierd door de industrie. Kan onder
zoek vrij zijn als het door derden gefinan
cierd wordt ?

Vermander : Het gaat om beperkt onderzoek. 
Het onderzoek is trouwens nooit vrij ge
weest en zal nooit vrij zijn. Vrij Onder
zoek is een streefdoel, een ideaal, een 
utopie. Wat niet wil zeggen dat men fata
list moet worden. We mogen de problemen 
nooit uit de weg gaan.

(Walter Vermander ekskuseert zich, hij moet 
dringend naar een afspraak. Dan maar verder 
met de nieuwe voorzitter)

MOEIAL : Reginald Carpentier, jij bent ver
kozen tot nieuwe voorzitter. Ben je van 
plan veranderingen door te voeren ?

Carpentier : De lijn die tijdens het voor
zitterschap van Walter Vermander gevolgd 
werd, zal verdergezet worden. Het kan niet 
ontkend worden dat Vermander een belang
rijke figuur is geweest binnen V.0., die 
ongetwijfeld zijn stempel gedrukt heeft. 
Waar ik nu wil naar streven is het bekend 
maken van V.0. onder de brede lagen van 
de studentenbevolking. Men beschouwt V.0. 
teveel als een 'apart clubje', meestal om
dat men niet weet wat het inhoudt. Ook 
heelwat studentenkringen staan er negatief 
tegenover. Vrij Onderzoek moet uit het ver
domhoekje gehaald worden! Daarom gaan we 
een uitgebreide brochure uitbrengen die 
vooral onder de kandidatuurstudenten ver
spreid zal worden. Ik vind dat studenten 
meer zouden moeten doen dan alleen maar 
studeren.

MOEIAL : Er zitten geen mensen uit de exac
te wetenschappen in het bestuur. Zouden 
exacte wetenschappers zich binnen V.0. niet 
met specifiek onderzoek kunnen bezighouden 
? Ik denk bijvoorbeeld aan het in vraag 
stellen van bepaalde axioma's.

Carpentier : Dit valt eigenlijk buiten de 
huidige optielijnen, maar binnen het prin-

Waltsr Vermander en Reainald Carpentier.

cipe van V.0. in zijn ruime betekenis is 
het wel mogelijk. Bij gebrek aan financiële 
middelen echter kunnen wij niet iemand full 
time wetenschappelijk onderzoekswerk laten 
verrichten. Misschien komt er ooit wel een 

maecenas die volledig onbaatzuchtig zijn 
geld wil spenderen aan zulk onderzoek, zo
dat er misschien een 'revolutie' kan te
weeggebracht worden in bvb. de wiskunde.

MOEIAL : V.0. wordt vaak verweten aan ziel
tjeswinner ij te doen. Op jullie aktivitei
ten die zich aan de inkom lid maken gratis 
binnen, zodat velen zich eerder lid maken 
uit financiële overwegingen, dan wel uit 
morele overtuiging.

Carpentier : Ledenwerving is een noodzaak. 
Enerzijds is er het financieel aspect : 
het boek over sekten en de brochure over 
V.0. kosten heelwat geld. Anderzijds hopen 
wij dat mensen die lid zijn zich meer be
trokken zullen voelen bij V.0.

MOEIAL : Heeft V.0. niet teveel energie 
verspilt aan haar boek 'De verlichte Leeg
te ?

Carpentier Er is inderdaad veel werk, 
veel geld en veel tijd ingekropen. Maar 
het zal zeker een hoogtepunt worden. Het 
is een interessant en aantrekkelijk boek, 
waarvan er trouwens al 100 exemplaren ver
kocht zijn in voorverkoop. Er dient wel 
gezegd dat V.0. het boek samen uitgeeft 
met de Vereniging ter Verdediging van Per
soon en Gezin (V.V.P.G.). Zij zijn komen 
aankloppen Walter Vermander om een boek 
over sekten samen te stellen. Het werk be
staat uit een tiental bijdragen van ver
schillende auteurs, die hun visie geven 
over 'sekten' of 'semi-religieuze bewegin
gen'. Walter Vermander heeft het voorwoord 
geschreven.

MOEIAL : Een laatste vraag : kunnen katho
lieken lid worden van V.0.?

Carpentier : Ze worden niet geweerd, maar 
katholieken die het principe van Vrij On
derzoek ondertekenen zullen zichzelf gewe
tensvragen moeten stellen.

Peter V.R. en Vol

OM.
BUDS.
MAN

Net zoals vorig jaar staat ook nu een ombudsman ter beschik
king van studenten die radeloos in de knoei geraakt zijn met 
alle ingewikkelde systemen en reglementen die te samen de VUB 
vormen. Ook net als vorig jaar is het professor Geivaerts die 
als ombudsman aangesteld werd. Professor Wisse wordt zijn 
plaatsvervanger. Dus wie met problemen zit, overhoop ligt met 
een professor of in zijn onwetendheid gezondigd heeft tegen 
het eksamenreglement of dit van plan is te doen kan maar be
ter volgende adressen noteren:
- Prof. Dr. M. GEIVAERTS is te bereiken tijdens de werkuren 
bij het rektoraat VUB - gebouw M lokaal M 520A - Pleinlaan 

2 - 1050 Brussel. Telefoon: 02/641 21 59
- Prof. Dr. E. Wisse is te bereiken tijdens de werkuren bij 
de eenheid celbiologie en histologie - fakulteit van de genees 
kunde en de Farmacie - gebouw R1 - lokaal D 035 of D 037 se- 
kretariaat - Laarbeeklaan 103 - 1090 Brussel.
Telefoon 02/478 15 20.

BETOGING 
SCHOLIEREN
Woensdag 30 januari. Een betoging van 2 
a 300 scholieren, tegen jeugdwerkloosheid. 
De betoging verliep rustig, hoewel de orde
woorden niet mals waren: 19000 fr dopgeld 
per maand, en een 32-uren week zonder loon
verlies waren de voornaamste eisen. Een 
tiental VUB-studenten waren aanwezig. De 
betoging deed verschillende scholen aan 
waar telkens kort halt gehouden werd om 
de leerlingen op te roepen ori het school
werk neer te leggen en mee te gaan betogen. 
We bleven ook even staan bij een doplokaal 
waar we de jonge werklozen tot solidariteit 
aanspoorden. Uiteindelijk werd een filiaal 
van de Generale Bankmaatschappij enkele 
ogenblikken bezet. Zoals altijd was de 
rijkswacht niet ondervertegenwoordigd en 
ook de "Pers" toonde een ruime belangstel
ling.

Florian V.

Walter vermander:oudvoorzitter.
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SOR VERKIEZINGEN
(vervolg blz.1)

Uit de klassieke tegenstelling open versus 
progressieve lijst hebben sinds de vorige 
verkiezingen drie lijsten en drie individu
ele kandidaten ontwikkeld. De vroegere 
'Open Lijst' heet nu 'Dé Lijst', hoewel 
de mensen die erop staan grotendeels de
zelfde zijn gebleven. Ook de progressieve 
lijst is uiteraard weer van de partij, zij 
het dat de Aktief Linkse Studenten (ALS) 
niet meer mee doen en opkomen met een eigen 
kandidaat. Tussen deze twee in komen de 
'Sociale Lijst' en twwe onafhankelijke kan
didaten op.
De progressieve lijst stoelt haar programma 
op de demokratisering van het onderwijs. 
Zij ziet de Sociale Raad in de eerste 
plaats niet als een beheersorgaan, maar 
als een forum waar studentenbelangen ver
tegenwoordigd dienen te worden en langswaar 
studenten geïnformeerd en gemobiliseerd 
kunnen worden. Uitgangspunt is dat ieder 
aan de universiteit moet kunnen studeren 
die dat wil, afgezien van zijn of haar fi
nanciële en sociale situatie. De progres
sieve lijst kant zich dan ook radikaal 
tegen elke vorm van besparing in de sociale 
sektor. Elke prijsverhoging, open of ver
dekt, wordt afgewezen. Hierin wordt zo ver 
gegaan dat de progressieve lijst -indien 
ze verkozen wordt- een deficitaire begro
ting zal indienen bij de Raad van Beheer. 
Dit hoeft dan niet het einde te zijn van 
de Sociale Raad, aldus de progressive lijst 
aangezien dit juist de start zou kunnen 
betekenen van een massale studenten mobili
satie tegen de ptijsverhogingen. De kwestie 
van het al dan niet werken binnen het bud
get is meteen het kruciale punt waardoor 
de progressieve lijst zich van de andere 
kandidaten onderscheidt. Eveneens wordt 
het programma niet beperkt tot de universi
taire sociale sektor, maar ook het Arrest 
van de Raad van State, de studiebeurzen, 
solidariteit met het personeel,... worden 
als aktieterrein gekozen. De Progressieve 
lijst komt op met vier kandidaten waarvan 
één MLB en drie onafhankelijken. Traditio
neel werd ook de kandidatuur van een erste 
kanner Ingestuurd, als protest tegen het 
niet-stemgerechtigd zijn van deze toch om
vangrijke groep studenten. De kandidatuur 
werd uiteraard geweigerd. Oorspronkeli jk 
was ook de ALS op deze lijst vertegenwoor
digd in de figuur van Alain Isaac. Inhoude
lijk waren beide partijen het volledig eens 
De ALS wilde echter het programma van de 
Progressieve Lijst propageren onder de 
eigen naam en het programma aanwenden om

BESTE REDACTIE,

Voorheen las ik met veel plezier de arti
kels van die genaamde "Robert P.", totdat 
ik zijn wansmakelijk artikel in n° 7 ^'Kat
ten geviseerd" las. Dat hij geen hart in 
zijn lijf heeft is zijn zaak, maar waarom 
ieder dat hoeft te lezen en dat jullie zo 
iets publiceren is voor mij een raadsel.
Hoe hij die arme beestjes wil aanpakken 

getuigd enkel van sadistische neigingen.
Welk redelijk mens kan iets hebben tegen 

poezen, die deze concrete massa een beetje 
leven inblazen op een aanvaardbare manier. 
Het waren zij toch niet , die bijvoorbeeld 
in het begin van dit academiejaar straalbe
zopen over het ca mpuspl ei n zwalpten, lal
lend een of ander vunzig liedje uitkraamden 
of nonchalant in het midden van de rijweg 
urineerden ?
Ik zou die Robert P. eens in levende lij
ve willen ontmoeten en hem eens een poes 
laten strelen. Hij zal ondervinden welk 
een gelukzalig gevoel dit schenkt, wanneer 
dit diertje tevreden ronkend zich in jouw 
schoot nestelt. Laat hem dan nog eens een 
artikel schrijven en dan zullen we nog eens 
zien of hij nog het hart in het lijf heeft 
om te insinueren dat verwijderen van deze 
schepselen ons allen aanbelangt ! Heeft 
hij er ooit bij stilgestaan hoeveel liefde 
dit schepsel schenkt aan ons katteliefheb
bers. Een beetje huiselijkheid misstaat 
toch niet ! Als er voor mij geen katten 
zouden zijn, zou ik veel missen. Is het 
misshien oversentimenteel te beweren dat 
ik veel geef om mijn Mi nou ! Het beestje

zich naar buiten toe te profileren. Dit 
was niet naar de zin van de rest zodat ALS 
met één kandidaat apart opkomt, zij het 
rond grotendeels hetzelfde programma. 
Voorafgaande onderhandelingen waren er ook 
tussen de Progressieve Lijst en de nieuw 
opkomende lijst 'Sociale Lijst'. Deze twee 
konden geen vergelijk vinden rond het eer
der genoemde budgetprobleem en komen dus 
apart op maar vertonen op heelwat punten 
verwantschap. Zo is ook voor de Sociale 
Lijst de SOR het orgaan bij uitstek voor 
de verdediging van de studentenbelangen 
naar de akademische overheid en de regering 
toe. Ook wordt veel belang gehecht aan een 
brede informatiedoorstroming en mobilisatie 
van de studenten. De Sociale Lijst ziet 
het mogelijk binnen het voorgestelde budget 
toch prijsstijgingen te vermijden. Zij wil 
er dan wel bij de regering op aandringen 
de toelagen voor de sociale sektor te in
dexeren. Hiervoor wil ze samenwerken met 
andere universiteiten, vooral dan 1n de 
Vlaamse Studenten Federatie. Prijsstijgin
gen in het restaurant kunnen vermeden wor
den door de kwaliteit en de verscheidenheid 
het aantal maaltijden te verhogen. Door 
rationalisatie moet de Vubtiek uit het de- 
ficitalre slop komen. Het aantal universi
taire kamers moet bij de volgende uitbrei
ding van de VUB sterk opgevoerd worden en 
een grondig onderzoek in de gezondheids
dienst dringt zich op. De Sociale Lijst 
wil dus duidelijk de middenweg vormen tus- 
:.on de Progressieve Lijst en Dé Lijst, door 
binnen het gestelde budget toch aktiege- 
richt te werken en zich uit te spreken 
tegen verdere prijsstijgingen. Ze noemen 
zichzelf waarschijnlijk niet voor niets 
'de linkervleugel van de (oude) Open Lijst' 
De middenweg-strategie is elektoraal wel 
goed bekeken, maar of deze tot het einde 
vol gehouden kan worden blijft zeer de vraag 
Op de Sociale Lijst komen drie kandidaten 
op, waaronder de buitenlandse student Emma- 
nuel Boon.
In de lijn van de Sociale Lijst liggen twee 
onafhankelijke kandidaten Gio Caninl, 
en Len Lavens. Gio Canini, de huidige voor
zitter van de Bewonerskommissie op het 
Oefenpleln, wil zich principieel niet aan 
een lijst binden. Volgens hem gooien de 
lijsten te zeer met holle slogans en zien 
ze de problemen enkel op lange termijn.

In de eerste plaats zouden konkrete pro
blemen opgelost moeten worden. Hiervoor 
zou onder leiding van Vrij Onderzoek ge-

schenkt tenminste echte liefde in deze 
harteloze omgeving waar oprechte liefde 
en echte vriendschap als wereldvreemde be
grippen schijnen ! Ik kan enkel besluiten 
dat die Robert P. een verwarde, gefrus
treerde geest is, die een hart van steen 
heeft, anders zou hij anderen hun gevoel
ens respecteren. Ik hoop dat hij zijn ver
gissing heeft Ingezien !

Gitta Suykerbuyck

Beste Mejuffer Suykerbuyck,

Dat ik verward ben is best mogelijk, dat 
ik gefrustreerd ben is makkelijk te beweren 
het woord frustratie ligt ieder in de mond 
om zijn tegenstander te bestempelen. Of 
ik een dierenbeul ben of zoiets valt 
volgens mij te betwijfelen. Ik vond het 
alleen eens nuttig te vermelden dat over
dreven dierenliefde die zich resulteerd 
in uitingen van liefde zoals men die tegen
over mensen schenkt alleen maar schadelijk 
kan zijn. Ik hou van dieren oprecht, maar 
ik zie ze liever in de vrije natuur, niet 
opgefokt of misvormd door mensenhanden.

Robert P. met een lezeres minder.

vubtiek
Ziehier een protest van een Don Quichotte, 
een non-conformist, wars van alle politieke 
achtergronden en/of bedoelingen. Samen met

denten leeft en hier direkt op ingespeeld 
worden.

Ook zouden de aktiviteiten van de SOR meer 
in de openbaarheid moeten komen en het nu 
voor handen zijnde personeel zou efficiën
ter moeten worden aangewend. De andere on
afhankelijke is Len Lavens, die ook sterk 
aanleunt bij de Sociale Lijst maar hier 
wegens 'koördinatieverschillen' niet op
staat. Zelf noemt hij zijn programma so
ciaal en demokratisch en wil hij hier een 
alternatief vormen op de twee tegenover
gestelde lijsten waardoor de studenten in 
de vorige stembeurten niet hebben willen 
k iezen.
Zo belanden we bij Dé Lijst, de enige lijst 
die effektief met zes eigen kandidaten op
komt. Tevergeefs hebben we getracht op de 
valreep één van deze kandidaten te pakken 
te krijgen voor wat meer uitleg. Bij het
geen volgt maken we dan ook de nodige voor
behoud. Dé Lijst bestaat grotendeels uit 
mensen van de oude 'Open Lijst', waarmee 
we de eerste stembeurt reeds een gesprek 
hadden. De ‘Open Lijst' was blijkbaar elek
toraal minder interessant geworden en heet 
nu gewoon Dé Lijst. Doel is zo efficiënt 
mogelijk te werken met de middelen die voor 
handen zijn. Met het oog op verdere bezui
nigingen moet de sociale sektor trachten 
zoveel mogelijk ‘self supporting' te worden 
en moet absoluut een verdere uitputting 
van de reserve vermeden worden. Dé Lijst 
wil de zaken realistisch zien en daarom 
als het echt nodig is bepaalde prijsstij
gingen doorvoeren, zij het dat hierbij de 
minstbegoeden wel gespaard moeten blijven. 
Ook een passieve aanwezigheid van de privé- 
sektor, door bijv. sponsoring zou extra 
inkomsten kunnen betekenen. Enkel door een 
realistische 'efficiency'-politiek kan de 
SOR blijven bestaan en degelijk werken. 
Dé Lijst wordt sterk gesteund door enkele 
invloedrijke kringen en zal dan waarschijn
lijk ook deze weg gebruiken om stemmen te 
ronselen. Dubieus is intussen wel dat bij 
de vorige stemronde bepaalde 'Open Lijst'- 
kandidaten hebben opgeroepen om niet te 
gaan stemmen, omdat één van hun kandidatu
ren geweigerd werd.
Hopelijk zie je nu wat klaarder in de voor
nemens van de kandidaten. In hoeverre een 
en ander in de praktijk even mooi zal zijn, 
is stof voor latere bijdragen die De Moeial 
steevast aan deze problematiek zal wijden. 
Alvast is er nu keus genoeg om een genuan
ceerde stem uit te brengen. Doe het dan 
onk deze keer.

O.Y.

nog een vijftiental andere VUB-autochtonen 
vergalde en vergooide ik mijrw woensdagoch
tend, wachtend voor de deur van de Vubtiek 
(v.z.w.?), en als ze toch willen openmaken 
dan zal dat niet aan hun liggen. Geopend 
van 9u30 tot 16u; zo stond vermeld op de 
deur. Helaas, de heren (S ladies) hielden 
mij en het wachtende broederschap van mede 
getormenteerden hiermee zo'n 20 minuten 
zoet en voor aap. Het personeel (3-4 krach
ten) was nochtans wél aanwezig (tlkklok?), 
maar voor ik verwoed druk bezig ben de 
nieuwe dagbladen en vers verschenen play
boys, lui's enz. uit te lezen en dan in 
rekken te plaatsen . Een mens moet geduld 
hebben in het leven, zo heet dat, maar bij 
mij was het om 10 voor 10 op. Net toen ik 
mijn schouder in een stormaanval op deze 
staatsbediendementalitelt wilde riskeren 
knarste het slot. Dus toch nog diezelfde 
dag. Hierbij stel ik een alternatief voor 
teneinde hun ochtend-probleempjes op te 
lossen: twee aan de kassa, één rekjes vul
len en één de rest van de koffie opdrinken, 
ofwel een permutatie hiervan, of misschien 
een beurtrol. Deze 10 voor 10 mentaliteit 
Is geen eenmalig feit. Het ergst van al 
vreesde ik na binnenkomst op een sovjet
achtige wijze bediend te worden, maar hier 
in had ik geluk: men schakelt pas rond de 
middag over op de laagste versnelling. Zo'n 
lange rij mensen geeft de indruk dat er 
meer volk komt. Welnu, voor mijn part mogen 
deze individuen (een tip voor de VUB-loon- 
dienst) volgend jaar nog twaalf maanden 
langer wachten op hun vakantiegeld. Dan 
kunnen ze elke morgen 20 minuten pamfletten 
plakken.

Hekelmans.

Kandidaten SOR-verkiezingen 

EFFEKTIEVEN-PLAATSVERVANGERS

DE LIJST
Bollen Ch.-Vandekerckhove J. 
Bosman L.-Valkenborg M.
De Cock D.-Mathieu L.
Speelmans Ph.-Lieten I. 
Vantomme C.-De Schouwer R. 
Verbruggen H.-Fol M.

PROGRESSIEVE LIJST 
Henckaerts B.-Van Rompaey P. 
Van de Broeck T.-De Muynck 
Van de Velde M.-De Jonge A. 
Wauters F.-Geris P.

SOCIALE LIJST
Bollen M.-Koentges V.
Boon E.-Bruyninx H.
Carlé B.-Maes I.

A.L.S.
Isaac A.-Todts S.

ONAFHANKELIJKEN 
Canini G.-Delafortrie M.
Lavens L.-Sileghem M.

Kiesbureaus campus Oefenplein

Op 5 en 7 februari:
-LW: C 454 
-RG: C 306
-ES: hall valvas studenten 
-P0: C 252
-WE: F niveau 5, naast lok.226 
-TW: gebouw K niv. 2 (hall) 
-IL0K: aud.4 (lok.L 219)

Op 6 februari kan enkel ge
stemd worden in het Restau
rant. Op alle plaatsen kan 
gestemd worden van 10u-16u.

Kiesbureaus campus Jette

Op 5 en 7 februari: 
vergaderzaal van de fakulteit 
Geneeskunde en Farmacie.
Op 6 februari: 
in het restaurant.
Steeds van 10u-16u.

Vergeet zeker ook niet te 
stemmen voor dë kandidaten 
voor de Raad van Beheer.

Fakulteit LW

Housen Alex-Di Perna Daniël la 

Fakulteit GF 

Rasquin Yves-Cambre Mare 

Fakulteit PO

Vü /i de Genachte Anne-Everaert 
Pater

FEMINA
28 januari, affiches al lom op de VUB,van 
de meidenkring Femina. Een feministische 
vereniging of een lesbiennegroepering, nee 
niks van dit alles ! Het blijkt gewoon een 
groep meisjes te zijn die eikaars gezel
schap appreciëren en besloten hebben een 
kring op te richten. Robert P., die onver
woestbare sprak enkele woorden met de 
"Leading Lady" van het gezelschap Kristel. 
Teleurgesteld droop hij af, hij kreeg er 
niet veel uit en alle informatie die hij 
kreeg bleef uitzonderlijk vaag.

In mijn ogen lijkt het nogal dom om nog 
een kring op te richten, die nog maar eens 
fuiven organiseert, filmen draait en voor 
de rest mee tolt in de waanzinnige leeg
hoofdige ontspanningsmolen die als het 
nachtleven van de VUB doorgaat.

Robert P.

w
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kultuurkrant
DANSPAS
DE MAAND VAN DE DANS

Zoals je in de vorige Moeial kon lezen or
ganiseert het sociaal en kultureel studen- 
tencentrum agogiek, Dienst Kuituur en het 
centrum voor Permanente Vorming een maand 
rond dans. Mocht je door toedoen van de 
eksamenstress geen kans hebben gehad om 
een workshop of dansvoorstelling bij te 
wonen, daarom nog geen paniek. Danspas 
loopt immers de hele maand februari. Het 
vervolg van de aktiviteitenkalender ziet 
er als volgt uit.

If I were to live in Antwerp for a long 
time I would bui ld the other tower of the 
cathedral door 8aron Grijs.

Baron Grijs is ontstaan in 1983 te Antwer
pen. Het is de naam van een los en wisse
lend ensemble mensen, die op zoek zijn naar 
hun eigen (teater)taal. Hun produkties zijn 
de tijdelijke uitdrukkingen van deze per
manente zoektocht.
"If I were to live in...“ is een onderzoek 
naar de konfrontatie/kombinatie van drie 
elementen: tekst, beweging, muziek. Ter- 
zelfdertijd is het een poging om de sub- 
jektiviteit van persoonlijke ervaringen 
door te lichten in objektieve strukturen 
van taal fysieke aktie en klanken. De tekst 
(in het engels) bestaat uit brieffragmen
ten van een New Yorkse danseres. Ze bevat
ten reflekties over New York, herinnerin
gen aan Antwerpen, balancerend tussen ver
langen, afkeer, verbondenheid en afstand. 
De muziek is een originele pianokompositie, 
geschreven en uitgevoerd door Erwin Eysac- 
kers. Avondvoorstelling: 6 februari, 20.30u 
gebouw Y 1.

Dans en beweging video.
In het kultuurkaffee wordt op donderdag 
7 februari vanaf 19u. doorlopend video's 
getoond van Pina Bausch, "Rosas danst Ro- 
sas" (A.T. De Keersmaekers), Philopolus 
Dance Theatre,...

Tango.

De tango was een tijdlang van de dansvloer 
en uit de radio verdwenen, zo'n enkele 
tientallen jaren al. De échte tenminste. 
Nu is de tango weer terug, onverschillig 
of het de veeleisende jazzachtige muziek 
is zoals bij J.J. Rosalini die zijn bandon
eon kneedt, knuffelt en uittiert of het 
de ziel van zijn liefje is, of enkel als 
modenaam voor nagellak, cocktails, cafés, 
boetieks of night-clubs.
Ook hier is de tango een nieuwe kruistocht 
begonnen, met een merkwaardig trio overi
gens zijnde : Dirk Van Esbroeck, Juan Ma- 
sondo en Alfredo Marcucci. Dinsdag 12/2 
geeft Dirk Van Esbroeck boven Y' een voor
dracht over tango gevolgd door een workshop 
tango gegeven door Angela Beaujays.

Workshop Buikdansen.

Door Aziza. Hilok-gebouw van 14 tot 16 uur 
donderdag 4/2.
Wie herinnert zich niet de schitterende 
performance die de Egyptische buikdanseres 
Aziza vorig jaar tijdens de erotische 
happening in het Kultuurkaffee gaf ? Wel 
nu krijg je eindelijk de kans om zelf eens 
te leren buikdansen.

Exotische avond.

Op donderdag 14 februari geeft Aziza om 
20uur30 in het Kultuurkaffee een spetteren
de buikdansavond; Lea De Koker gaat "back 
to the roots" met haar Afrikaanse dans. 
En niet te vergeten de "noco music de 
Strasbourg" : twee jonge muzikanten, die 
saxofoons, fibrafoo^s en andere percusie- 
instrumenten bespelen.

Het Zuilenveld.

Door Piramide op de Punt.
Je kunt het zuilenveld, een mimespel van 
Jan Ruts, beschouwen als een mimisch-licha-

"De groeten van...'t sirkus".

melijk theaterstuk. Het idee was om te kij
ken naar de realisatie van het uiteinde
lijke doel van volgroeide mime d.w.z. dra
matisch lichaamstheater. Twee thema's zit
ten door elkaar verweven en overlappen el
kaar. Het eerste thema is de geboorte, de 
bevrijding van het moederlijk lichaam.
Het tweede thema is de ambitie van de per
sonages en van de "wezens". Avondvoor
stelling : donderdag 21/2, 20u30 Qa.

Rolstoeldansen.

Rol stol dansen kan op diverse manieren ge
beuren. Het uitgangspunt is, dat iedereen 
ook anders-validen aan een vorm van dansen 
kan meedoen, aangepast aan zijn of haar 
mogelijkheden. Wij leren :
-rolstoeldansen de in Engeland door 
George Hart ontwikkelde stijl. Hierbij 
dansen twee rolstoelgebruikers met elkaar. 

-'Oslo-stijl' : een rolstoelgebruiker danst 
met een valide partner.

-Bewegen met muziek : iedereen beweegt op 
en met muziek, dit volgens de eigen moge
lijkheden. De Duitse dansleraar Wally Kae- 
chele schreef hierover. Workshop vindt 

plaats op woensdag 20/2 en vrijdag 22/2 
telkens tussen 14 en 17 u in Hilok-gebouw

Indische Tempeldans.

Door Jetty Roels. Jetty Roels is een welbe
kende waarde in de Vlaamse danswereld. Zes 
maal volgde J. Roels telkens gedurende 
meerdere maanden Bharata Natya lessen en 
trainingen te Madras, het levende centrum 
van de Zuid-Indische tempeldans. In deze 
discipline bereikte zij inmiddels een der
gelijke graad van volmaaktheid dat zij Ma
dras een "aragangetram" deed wat neerkomt 
op een officiële erkenning en wat voor een 
blanke danseres vrij uitzonderlijk is. 
Workshops 25/2, 14 tot 17 u in gebouw Y'.

johan verminnen
Eenvoud is troef bij dit liedteaterprogram- 
ma "Zanger Zonder Meer". Johan begint met j 
de titelsong, een liefdesverklaring aan 
het zingen. Als zanger is hij ook het 
sterkst. De uitgetrokken versie van "Bar 
Tropical" is een zeer mooi moment in de 
show die altijd op niveau blijft. Overwe
gend nieuwe nummers, maar de meeste daarvan 
zijn vertalingen van Robert Charlebois, 
Jacques Brei, Miche\ Jonasz... De nummers 
die Johan zelf schreef zijn ook allemaal 
chanson. Uit het programma wasemt een door
voelde melancholie die niemand onberoerd 
kan laten. “Melancholie" is overigens de 
titel van de erg goede nieuwe LP die op 
de markt is en die de voor Johan nieuwe 
nummers uit de show bevat. Verminnens eigen 
Nummers mistaan nooit en de song over zijn 
overleden broer Bert is zelfs een uitschie
ter. Maar het is niet al tristesse... want 
met nummers als het lichthoofdige "Wim" 
of het dronken "een fles in de zee" is de 
komische noot aanwezig. In de show "zanger 
zonder meer" is het pianist Tars Lootens 
die knipoogt. Het is niet al droefheid en 
het gaat zeker niet om zelfbeklag. Tussen 
de nummers door vertelt Johan verhalen over

hondjes, Brusselse kelners en bromfietsers 
op zee. Met de komische en pittoreske ver
telsels heeft Verminnen minder moeite dan 
met tragiek. Het is duidelijk dat de tea- 
terinbreng nog niet helemaal dat is, maar 
dit doet weinig afbreuk aan de show. Johan 
is nog geen Herman Van Veen, maar dat kan 
ook niet de bedoeling zijn: Verminnen moet 
Verminnen blijven!
“Ik wil mezelf blijven. Met Zanger Zonder 
Meer stel ik me open en ben ik meer dan 
ooit kwetsbaar. Er is een lange tijd aan 
voorafgeoaan dat ik gesloten was, maar nu 
moest ik dit alles kwijt. De stemming is 
heel anders dan ten tijde van “ik voel me 
goed". In het putteke van mijn ziel ben 
ik nochtans optimist. Beter gezegd: ik be
gin altijd weer. Waarom in de put blijven 
zitten? ik ga een beetje treuren, en als 
de rouwperiode over is: hop, daar ben ik 
weer! Vitaliteit! Dat is het woord waar
naar ik zocht." (Verminnen)
Uit CJP-krant.

Zanger Zonder Meer: woensdag 27 maart 
om 2Ou in QA. Inkom: 200/250fr.

KULTUURKAART !!!!!!!!!!!
De dienst kuituur geeft twee maal tien kaarten weg \ 
het concert op 13 februari van Klaus Schulze (10) 

en op 17 februari van Nick Kurshaw (10)
De snelste kultuurkaarthouders kunnen hun naam komen 
opgeven uiteraard op vertoon van uw KULTUURKAART

Flamenco.

Deze workshop Flamenco-dansen wordt door 
An Ramon gegeven die zelf de ritmische dans 
creërde waar haar aandacht vooral uitgaat 
naar de verschillende dansstijlen, authen
tieke muziek en met vele soorten ritmes. 
Kortom al dansend een reis om de wereld, 
beginnend met de Spaanse Flamenco. Workshop 
dinsdag 26/2 13-15u in Y'. 

Bewegingsexpressie.

Door Ti jl Bossuyt. Alles wat we zijn 
stroomt door de bedding van onze beweging. 
Onze schuchterheid of zelfzekerheid, de 
manier waarop we ons lichaam beleven, hoe 
we kontakt maken met de anderen : het heeft 
allemaal zijn weerslag in ons lichaam, in 
onze houding en beweging. Omgekeerd is wer
ken aan je eigen bewegingsmogelijkheden 
en aan je expressiviteit een belangrijke 
vorm van werken aan jezelf die zijn weer
slag heeft op je hele persoon. Deze work
shop bewegingsexpressie wil de kans bieden 
tot bewustworden van eigen mogelijkheden, 
tot verruiming ervan en tot inzicht in het 
verband tussen onze beweging en onszelf. 
Workshop 26 en 27 februari 14 tot 17u Hilok 

Groetjes van ... 't Sirkus.

Door Fanny Peeters. 't Sirkus brengt groe
tjes van —  een stuk voor kinderen en vol
wassenen. Het is samengesteld uit een zes
tal zelfstandige delen met een maximum aan 
variatie op muziek van Bach, Beethoven en 
Mahler, maar ook van Grace Jones en Flairck 
De delen zijn dus zeer verschillend wat 
koreografie, inhoud en muziek betreft. 
Voorstelling : 27/2 om 14u Qa.

Pln-Point.

Door Danslab. Danslab brengt in Pin-Point 
moderne dans met een sterk persoonlijk ka
rakter. De sobere dansbeweging in een goed 
gestruktureerde ruimte, samen met de inter- 
akties tussen de dansers, en de eigentijdse 
muziek, maken van deze voorstelling een 
uitstekend geheel. Pin-Point bestaat uit 
drie delen :1. Going with the Wind op mu

ziek van Tangerine Dream; 2. Een stuk op 
muziek van Jo Kondo; 3.Pin-Point op muziek 
van Wim Mertens. Een abstrakt zoeken naar 
nieuwe beweging, geen stereotype danspas
jes! Avondvoorstelling 27/2 om 20u30 in 
Qa.

Aktiviteitenkalender.

Woe 6/2 :-Workshop Afrikaanse dans door 
Lea De Koker in Y': 11-13u.
Do 7/2 :-Workshop Afrikaanse dans door Lea 
De Koker ’ii Y': 11-13u.

-Workshop dansexpressie voor be
jaarden door Connie Busschaerts.Hilok 
14u30-16u.
Di 12/2 :-Workshop Tango na voordracht over 
Tango door D. Van Esbroeck in Y' om 20u. 
DO 14/2 :-Workshop buikdansen door Aziza 
Hilok 14u-16u.

-Workshop dansexpressie voor be
jaarden door C. Busschaerts. Hilok 14.30- 
16uur.
Vr 22/2 :-Workshop rolstoeldansen door 

Lieve Baert.
Wo 20/2 Workshop rolstoeldansen door 
Lieve 8aert Hilok 14-17u 
Do 21/2 :-Workshop dansexpressie voor be
jaarden door C. Busschaerts Hilok 14u30 
tot 16 uur.
Ma 25/2 :-Workshop Indische Tempeldans door 
Jetty Roels in Y' van 14u-17u 
Di 26/2 :-Workshop Flamenco door Anne Ramon 
in Y' van 13u-15u.

-Workshop dansexpressie door Tijl 
Bossuyt in Hilok om 14u.
Wo 27/2 : Workshop dansexpressie door Tijl 
Bossuyt in Hilok om 14u.



Eddy Loozen en Tom Bruno

Madame Bovary KAMERORKEST

kultuurkrant

meta-
rythme 
de l’air
Woensdag 13 februari om 22u treden in Y' 
Christian Leroy, piano en synthesiser, Jose 
Bedeur, contrabas en cello, Philippe Sau- 
cez, klarinet, op.

JAZZ
Op vijf februari laten Eddy Loozen en Tom 
Bruno weer alle duivels los. Dit keer niet 
in de grote aula Qa maar in het gezellige 
kultuurkaffee.
Tom Bruno stichtte "the New York City Ar- 
tists Collectif", een politieke zelf-hulp- 
organisatie voor het kreëeren van kreatieve 
degelijke omgeving; woonst; Record Company; 
Production, voor alle artiesten. Hij speel
de rond de wereld met musici zoals: Jaki 
Byard, Don Cherry, David Murray, Cecil 
Mc Bee, Ray Anderson, Jeanne Lee, Keshavan 
Mas lak, Borah Bergmann, Burton Greene, 
Butch Morris, enz...
Eddy Loozen stichtte "the Belgian Open 
Creative Music Orchestra ( 32 muzikanten) 
en vormde samen met Fred Vanhove, Christian 
Leroy en Walter Hus het Belgisch Piano 
Kwartet. Voorts speelde hij in Europa met 
ondermeer B. Philips, B. Greene, P. Favre 
M. Charig, R. Lecourt, K. Shannon, I. Van- 
derborght, C. Overberghe, M. Bogaerts, enz.

RUM

Op donderdag 14 februari treedt in aula 
QC de Vlaamse groep Rum op.
Reeds gedurend tien jaar draait Rum mee 
aan de top van de betere Vlaamse muziek
wereld. Zij propageren de Vlaamse muziek 
zowel in eigen streek als in het buitenland 
Met toernees in verschillende Europese lan
den hebben zij er als geen ander toe bij
gedragen onze kuituur te verspreiden. Door 
konstant werk af te leveren van een niet 
te miskennen hoge kwaliteit is de naam en 
de faam van de groep ver kunnen doordringen 
De groep slaagt er telkens weer in zijn 
publiek te boeien. Een avondje Rum is geen 
vervelende uitstap, maar een konkrete bele
venis van hoe men vandaag, geladen met een 
eigen traditie, spannende aktuele muziek 
kan maken. De termen Folk of Volksmuziek 
voldoen dan ook niet langer als omschrij
ving van de groep Rum. De groep heeft meer 
dan ooit haar eigen klankkleur ( een kooi- 
binatie van doedelzak, hoboen kopers, on
dersteund door gitaar of boezoeki). Waar

hun wegen ook leiden, op alle podia, en 
in de geest van hun publiek laten ze een 
onuitwisbare stempel van kwaliteit en vak
manschap. Het materiaal van Rum bestaat 
uit 50* liederen met uiteenlopende onder
werpen en uit 50% instrumentaal werk: tra
ditionele melodieën worden voorzien van 
een nieuwe tekst; nieuwe en vaak verrassen
de muziekjes worden gekomponeerd door de

groepsleden zelf. Teksten van Vlaamse en 
Nederlandse dichters worden ingeschakeld. 
Zo ontstond er reeds een nauwe samenwerking 
met Stefaan van den Bremt en Frank de Crits 
Woorden worden klanken, klanken worden 
beelden, gevoelens en situaties krijgen 
een eigen ritme. Het individuele van de 
vier groepsleden, die elk vanuit hun eigen 
sociale en artistieke achtergrond elke pre
statie vorm geven, bepaalt het publieke 
iaago van Rum. Hierdoor worden de muzikale 
prestaties dagelijks geboetseerd en bijge
werkt.
RUM 14/2 om 20u in Qc. Inkom: 150/200 fr.

Op woensdag 27 februari brengt Teater Poë- 
zien de produktie "Madame Bovary". Madame 
Bovary staat in de wereldliteratuur bekend 
als het symbool van de subtiele dekadentie 
die langzaam binnensluipt in een bestaan 
vol van eenzaamheid en verveling. Het lu
xueuze leventje van zoveel vrouwen van be- 
goede echtgenoten. Verveling en fantasieën, 
wensdromen en vaak dubieuze strevingen kun
nen uitwoekeren tot niet meer te kontrole- 
ren verwikkelingen. Soms wordt zelfs het 
ultieme drama onafwendbaar...

Emma Bovary probeert vertwijfeld een ver
fijnde levensstijl te realiseren, met een 
hopeloze vermenging van amoureuze en finan
ciële komplikaties tot gevolg. Het mondaine 
wereldje van Emma leeft op en kronkelt zich 
in zijn kleine pijn en grote zelfvoldaan
heid. Een hard, verfijnd teatergebeuren. 
MADAME BOVARY: woensdag 27/2 om 20ul5 in 
QC. Inkom: 100/150.

Nessie
Woensdag 6 februari gaat in het kultuur
kaffee een optreden door van de in Antwer
pen gevestigde Schotse folkgroep, Nessie 
(genoemd naar het wereldvermaarde, vooral 
tijdens de komkommertijd opduikend, monster 
in het meer van Loch Ness). De groep is 
gespecialiseerd in Keltische (Schotse, Ier
se...) folkmuziek, die ze nu al een goede 
zes jaar bij het Belgische publiek brengen 
via konserten en radio-uitzendingen. De 
stichters van Nessie werden geïnspireerd 
door groepen zoals The Corries.Mac Calmans, 
Furey Brothers, Alex Campbell en Ossian.
Het hoofdoel van de muzikanten bestaat erin 
het publiek evenveel plezier te laten be
leven aan de muziek als zij eraan beleefd 
hebben tijdens het maken. In 1982 werd Nes
sie door de BRT op een auditie in het Ca
sino van Middelkerke uitgenodigd.
Nessie: 6 februari om 20u in het kultuur
kaffee. Gratis optreden.

Het Vlaams Kamerorkest van Brussel werd 
in 1970 opgericht door Ary Van Lysebeth. 
Het is samengesteld uit 28 van de meest 
vooraanstaande Vlaamse musici. Enthousiasme 
zuiverheid van stijl, het aanvoelen van 
muzikale schoonheid en het streven naar 
perfektie zijn de bijzondere eigenschappen 
die door een unanieme pers aan het ensemble 
worden toegeschreven. Het orkest gaf een 
priveekonsert op het kasteel te Laken voor 
de koning en de koningin, trad herhaalde
lijk op voor radio en televisie en speelde 
ook voor hey festival van Vlaanderen, in 
Nederland en Frankrijk.
De dirigent, Ary Van Lysebeth, werd te 
Aalst geboren in 1938 en kreeg aanvankelijk 
vanaf de leeftijd van vier jaar zijn muzi
kale opleiding van zijn vader die benevens 
zijn funktie van schoolhoofd, violist en 
koordirigent was. Gedurende zijn humaniora 
studeerde hij aan de muziekakademie van 

zijn geboortestad notenleer, viool, piano 
en fagot. Nadien werkte hij zijn hogere 
studies af aan het Koninklijke Muziekkon- 
servatorium van Brussel waar hij schitte
rende resultaten behaalde: eerste prijzen 
van notenleer, fagot, kamermuziek, de spe
ciale prijs " Cresendo" en het Hoger Diplo
ma fagot. Hij verwierf de eerste prijs or- 
kestdirektie in de kursus van A. Vandernoot 
Aan het Koninklijke muziekkonservatorium 
te Brussel doceert hij thans kamermuziek 
en hij is tevens direkteur van de muziek
en balletschool te Zaventem. In 1970 richt
te hij het Vlaams Kamerorkest te Brussel 
op waarvan hij tot heden de dirigent is. 
Van Lysebeth trad regelmatig op voor de 
radio en televisie en dirigeerde de belang
rijkste Belgische orkesten. Als dirigent 
was hij eveneens te gast in Noord- en Zuid- 
Amerika. Zijn repertoire omvat werken van 
de barok tot de hedendaagse muziek.
Het Vlaams Kamerorkest van Brussel :6 feb. 
Aula QA om 20u30. Inkom:80/150fr

kuituur 
kaart
100-



6 %

Agenda
di 5 feb.

- Film ?, PK, QB, 20u.
- WK-dag, TD om 23u.
- Jazz & open Creative music in KK, door 

Eddy Loozen, piano en Tom Bruno, drums, 
22u.

wo 6 feb.

- De aktiviteiten ven de Koning Boudewijn- 
stichting op het vlak van de monumenten
zorg, door Mevr.AM Draye (Boudewijn- 
stichting), in Hilok, gebouw L, lokaal 
210, 14u30-17u.

- Film ?, VRG, 20u., VRG-TD, 22u.
- 'Nessie'(Schotse Folkgroep) in KK, org. 

BSG, gratis ! 20u.
- Workshop Afrikaanse dans door Lea De 

Koker in Y' van ll-13u., 75fr.
- Voorstelling 'If I were te live in Ant- 

werp for a long time I would bui ld ® -  
the other tower of the cathedral' door 
Baron Grys in aula QA, 20u30, 200/150fr.

do 7 feb.

- Workshop Afrikaanse dans door Lea De 
Koker in Y', 11-13u., 75fr.

- Workshop dansekspressie voor bejaarden 
door Connie Busschaerts, Hilok, 14u30- 
16u.

- Video's 'dans en beweging' in KK, vanaf 
19u. doorlopend.

- Kindervoorstelling 'Dagendoeg' door Bal
let Thêatre Populaire en Liberté, Aula 
QA, 15u., 70fr.

- TD-BAK (BSG), 22u.

ma 11 feb. :

Opening kindertekeningtentoonstelling, 
wandelgangen QA, tot 28/2.

- Campina filmfestival in QB :
19u.30 : Alien
21u.30 : Rumble Fish

- Film 'Ghandi', Westland, QB, 20u.

di 12 feb. :

- Campina filmfestival in QB :
19u. : Furyo, Merry Christmas Mr Lawrence 
21u. : Blade Runner

- Voordracht Dirk Van Esbroeck over Tango, 
in Y'; 20u., 125fr., daarna workshop 
Tango, 50fr.

- PVV-jongeren tweedaagse, 20u., debat QD.
- Film 'The Osterman Weekend', BAK, 20u.QC.
- Funk + New Wave Party (Germania-Romania) 

met DJ Am Kok sur mére, 23u.

wo 13 feb.

- Milieubeleid op lokaal vlak - ervaringen 
uit de praktijk, Dhr. P Staes (Europees 
parlementslid), in Hilok, gebouw L, lo
kaal 210, !4u30-17u.

- Nationale KLB-akt1viteit met stands, film 
over de werking van de veiligheidsdien
sten, debat over CCC met J Kruithof, L 
Van Outrive, W Simons, een betoging tegen 
het fascisme en staatsrepressie en een 
anti-fascistisch optreden en fuif. Dit

alles gaat door in Leuven in de zalen ISOL 
en Aud. Vesalius met de respektievelijke 
uren : 12, 14, 16, 18u.30, 21u.

- 'Métarythmes de l'air' door Christian 
leroy-synth., Jose Bedeur-cello, Phillip- 
pe Saucez-bcl, KK, 22u .

- Campina filmfestival in QB :
19u. nistcry of the world 
21u. The Right stuff

- Cantus PVV-JO, Quartier Latin, 20u.
- TD-PVV-JO en LVSV, 22u.

do 14 feb. :

- Workshop Buikdansen door de verschrik
kelijke Aziza, Hilok, 14-16u., 120fr.

- Workshop dansekspressie voor bejaarden 
door Connie Busschaerts, Hilok, 14u.30- 
16u.

- Avondvoorstelling met : Buikdansen door 
Aziza, Zwarte Vertelsels door Paul 
Schrijvers en Afrikaanse dans door Lea 
De Koker in KK om 20u.30, gratis !

- Antwerpia's Kaas en Wijnavond, 19u.
- Campina filmfestival :

21u30 Police Academy
- Kine Pisang TD, 22u.

vr 15 feb.

- 3de Galabal (gelachbal?) in Hotel Metro- 
pole (dat is nie minnekes), VRG-Farma.

Studentenorkest
Het studentenorkest van de VUB zoekt drin
gend instrumentisten. Met name een tenor
sax, twee trombonespelers, twee tuba's, 
één bas-tuba en één slagwerkspeler. 
Geïntereseerden kunnen zich aanmelden op 
de repetities, iedere dinsdag en donderdag 
van 18u tot 19u30 in kaffee “Faculty". Wil
len we er nog bij vermelden dat een minimum 
aan notenleer en instrumentenkennis vereist 

is.

Filmfestival
In de periode van 11 tot 14 februari orga
niseert de studentenkring Campina een 
grootsopgezet filmfestival. Een brede waai
er van populaire en recente films, met tij
dens de pauze geinige kartoons, worden die 
week op het witte doek van aula Qb gepro- 
jekteerd tot groot genoegen van cine- en 
andere fielen. Het programma ziet er als 
volgt uit:
maandag 11 februari.

19u30: Alien: griezelen in een ruimteschip. 
21u30: Rumble Fish: het kunstzinnig jonge- 
renepos van Coppola (deze film wordt ver
toond ZONDER nederlandse ondertiteling!)

dinsdag 12 februari.

19u00: Merry Christmas Mr. Lawrence: de 
botsing tussen de Oosterse en Westerse kui
tuur in een japans krijgsgevangenenkamp.
( hoofdrolspeler: David Bowie)
21u00: Blade Runner: indrukwekkende scien- 
ce-fictionfilm met muziek van Vangelis.

woensdag 13 februari.

19u00: History of the World: Het geschie
denisboekje volgens Mei Brooks.
21u00: The Right Stuff: De mens en zijn 
verovering van het heelal.

donderdag 14 februari.

19u00: Gandi: filmische biografie van de 
grondlegger van het geweldloos burgerlijk 
verzet.

21u30: Police Academy: een komische poli

tiefilm.

De filmvertoningen gaan allemaal door in 
Qb. Inkom 1 film: 50/60fr., 2 films 100/110 
fr. en wie een abonnement voor de hele week 

wil betaalt 350/400 fr.

Tegen raketten
Het CNAPD (de franstalige tegenhanger van 
VAKA) heeft, in afwachting van de grote 
nationale aktie van 17 maart, een origine
le en ludieke mars tegen de plaatsing van 
kruisraketten te Florennes gepland.
Op woensdag 20 februari start in Florennes 
een karnaval stoet d1e op zaterdag 23 feb- 
uari in Brussel moet aankomen. Verder loopt 
de reisroute nog over Charleroi, La Lou- 
vière en Tubize. Dus alle vredesmilitanten 
in karnavalspak paraat te Florennes op 
woensdag 20 februari. Voor meer informatie, 
inschrijvingen enz. kan men zich wenden 
tot CNAPD, Tulpstraat 34, 1050 Brussel, 
telefoon: 02/511.36.99 of 02/513.02.55

Stinkende wind.
Graag wou ik reageren op het artikel 'Stin
kende wind door de fakulteitsraden' door 
Serge Geeroms, verschenen in de Moeial num
mer 7.
De heer Geeroms geeft ons een zeer negatief 
beeld over de fakulteitsraden (over welke 
fakulteit gaat het eigenlijk?).
In de fakulteit Toegepaste Wetenschappen

Het Flikkerlicht
De hemel was blauw en onbewolkt. De zon 
scheen fel maar gaf geen warmte. Bitterkoud 
was het. Onder onze voetstappen maakte de 
bevroren sneeuw een knisperend geluid.
Als het nu zomer was merkte ik op, dan zou 
het een prachtige dag zijn. Onmiddellijk 
grapte Lex cynisch dat het dan ook eksamen- 
periode zou zijn. Lex is van nature uit 
pessimistisch, een zwartkijker. Al wande
lend hadden we wat van gedachten gewisseld 
over homo zijn in 1985. Levendig gestiku- 
lerend om warm te krijgen, bewonderden we 
het winterlandschap. Lex vond dat wat to
lerantie ten opzichte van homo's betreft 
er nog een ellenlange weg af te leggen is. 
Rood liep hij aan toen hij mij vertelde 
over een heterovriend waarmee hij had zit
ten praten en die opmerkte dat hij niets 
tegen homo's had, maar dat ze van zijn lijf 
moesten afblijven. De jeugd is tolerant, 
ja maar...zijn dergelijke uitlatingen wel 
zo tolerant. Is een dergelijke uitspraak 
geen middel om eigen onzekerheid te kamouf- 
leren en eigen mannelijkheid te affirmeren? 
Ach Lex, kom nou, zei ik, dat zijn uitzon
deringen. Laatst was er een 36-uren bamba 
op de VUB en een homo stapte op een jongen 
toe, die eerst in een reflexreaktie afweer
de, maar die een moment later zei:"ach op 
de VUB moet zoiets toch kunnen", en zich 
driemaal liet kussen.
Nog over die bamba zeg ik tegen Lex, een 
hetero staat daar in een kring en een aan
tal meisjes vindt hij aantrekkelijk maar 
niet allemaal. Als een meisje dat hem niet 
aanstaat hem een kus geeft zegt hij niets, 
als het een jongen is, is het meteen 
moeilijk. Dat snap ik niet. Je vindt iemand 
aantrekkelijk, jongen of meisje, wat doen 
ze daar toch moeilijk rond. Lex stemde in 
met mijn denkbeeld. Maar het was geen dag 
om lang te debatteren. De vrieskou deed 
ons naar warmte verlangen. Lekker warm bin
nenshuis, bij het haardvuur, of meer modern 
bij de vloerverwarming (nee, dat klinkt 
niet), met een boek in de hand lekker lang
uit liggen lezen of knusjes luisteren naar 
de homogetinte muziek van de Nylons.

Lex las “Het blije lijden" van Alex Ros- 
seels, een autobiografisch verslag van een 
wild en marginaal leven rond het Antwerpse 
homomilieu (liefhebbers vinden literatuur 
van Rosseels in HSW) en ik hield het bij 
de poëzie van Hans Warren.

Soms, helemaal leeg, letterlijk 
ga ik door je straat. Het huis 
ken ik niet meer zo goed, trouwens 
naar binnen kijken durf iktoch niet 
Mogelijk ook ben je al lang vertrokken.
In de zomer, het is een landelijke straat, 
ruikt er naar warme bloemen.
Vanddaag lag er veel sneeuw. Ik gleed uit, 
er waren niet eens kinderen om te joelen. 
Ik wil eigenlijk liever niet zeggen 
hoe vaak ik deze dwaze tocht begin.

Het Flikkerlicht, pb 23 Elsene-II.

Ge b r e k  aan openheid  
aan de VUB

De raad van bestuur van onze universiteit 
is samengesteld uit de decanen, een aantal 
profs en assistenten en één student per 
fakulteit, plus enkele afgevaardigden van 
het personeel.

Om de vijf jaar coöpteert de raad van bes
tuur acht leden uit de politiek en het be
drijfsleven. Op 11 december 1984 ging men 
over tot deze coöptatie. Voordien waren 
formele afspraken gemaakt met de universi
teit om te komen tot een verruiming naar 
de Volksunie. Als belangrijke politieke 
machtsfaktor (17% bij de laatste nationale 
verkiezingen) was het evident dat de uni
versiteit een stap zou zetten naar deze 
pluralistische formatie. De politiek ge
voerd door de VU naar de Brusselse univer
siteit toe was er in het verleden steeds 
een geweest van steun en sympathie. 
Staatssekretaris Anciaux maakte in '78 de 
kredieten vrij voor de sportinfrastruktuur 
in Jette. Gewezen minister van Wetenschaps
beleid Vandekerckhove liet de kredieten 
voor het wetenschappelijk onderzoek stijgen 
waardoor de achterstand van de VU8 vlug 
werd teniet gedaan. Begrotingsminister 
Schiltz zorgde voor een rechtvaardige be
handeling van de VUB bij de projektie van 
Flanders Technology.
Al deze positieve signalen werden brutaal 
van tafel geveegd door de raad van bestuur. 
Het brutale spel van de macht maakte een 
mooie opdeling tussen vier liberalen en 
vier socialisten.
Een unieke kans tot verruiming werd ver
pletterd, het sektarisme van de vrijzinni
gen in de raad van bestuur werd weer ens 
duidelijk. Bij de huidige schikking van 
de politieke kaarten in Vlaanderen is de 
kans op regeringsdeelname van de drie niet- 
kristelijke partijen even groot. Aan de 
vooravond van een nieuwe onderwijspolitiek 
inzake subsidiëring en dergelijke, weigert 
de universiteit de Volksunie als volwaardi- 
ge gesprekspartner.
Van beginselvastheid gesproken: de raad 
van bestuur coöpteerde minister De Clercq, 
eminent VUB-prof. Hij stemde samen met zijn 
VUB-collega De Croo tegen het wetsvoorstel 
inzake abortus van Detiège. Enkele maanden 
geleden schaarde de raad van bestuur van 
de VUB zich eenparig achter een motie voor 
de legalisering van abortus.

Voor Vujo-VUB, Luc Luwel.

Dans der decadentie
Zoals steeds, las ik met veel belangstel
ling uw blad van 22 januari 1985.
Zoals telkens bij het lezen van de Moeial, 
heb ik weer iets bijgeleerd. Dit stemt mij 
deze keer des te vreugdevoller aangezien 
het om een verslag gaat van een aktiviteit, 
namelijk de 'dans der decadentie', waar 
ik wel lichamelijk aanwezig was, maar waar
van mijn herinneringen enigszins vervaagd 
waren. Dank voor het opvullen van deze leem 
te.
Slechts één kleine aanmerking: ook onder 
invloed blijft mijn naam SOETENS. Kwestie 
van de juiste schrijfwijze in het Guiness 
Book te zien staan, indien de rekordpoging 
toch erkend zou worden.
Verder nog veel succes en redaktioneel ge
not (of zweet) in uw nieuwe lokalen. 
Hartelijke groeten en misschien tot binnen
kort op een van de hoogstaande TD's of fui
ven in de BSG-zaal.

Werner Soetens.
Sekretaris van de Raad.

is de sfeer zeker niet beklemmend serieus. 
De studentenafgevaardigden kunnen zich on
gedwongen uitdrukken over de zaken die hen 
aanbelangen. Voor de vergaderingen ontvan
gen zij trouwens de agenda met de discus
siepunten en de voorgestelde benoemingen/ 
Deze laatste worden altijd voorbereid door 
een gelegenheidscommissie, waarvan het ver
slag integraal wordt voorgelezen op de ver
gadering. Dit alles gebeurt in overeenstem
ming met het fakultair reglement (te con
sulteren op het fakulteitssekretariaat en 
de bestaande wetgeving terzake.
Mag ik eraan toevoegen dat ik mijn ervaring 
in de FR als positief beschouw en dat deze 
formule mij wel geschikt lijkt om de stu- 
denteninspraak concreet te maken.
Johan Klipper.
Ex-studentenafgevaardigde FR TW 1984.

Beste Johan,
Mooi dat een andere fakulteit dan de Let
teren en Wijsbegeerte een reglement bezit 
en dat aandacht besteed wordt aan de Infor
matievoorziening voor de raadsleden.
Maar de fundamentele kwesties : de minder
heidspositie van de studenten, de schijn- 
particlpatie, het advlesstemrecht, de nlet- 
betallng van de studenten 1n de raden en 
de Informatievoorziening voor gans de stu- 
dentenbevolking blijven onveranderd.

BRUSSEL
Niet alleen de VUB danst in februari, \fan- 
neer je nog meer verwend wil worden, kan 
je in het tneater van Hfenri Ronse terecht, 
of om het Nederlands te houden, o.a. in 
de Beursschouwburg. Een “Jonge Franse Dans" 
waait over Brussel.

BEURSSCHOUWBURG.

Balmuz:'chacun appelle'op 13 februari. 
Studio DM: Instance; “een oosters ritme 

verbindt enige westerse agres
siviteit" op 15 februari. 

Videodanse: een video van 27 Franse dans
groepen van 29jan tot 20feb. 

Dans in Frankrijk: fototentoonstelling van 
Mare Tulane van 25jan tot 20feb. 

Duo Frisse Jongens: Di 5 en wo 6 feb. 
(resp. om 14 en en lOu)
“ Anton Hugg komt nooit meer 
thuis".

Theater Taptoe: “Opa Klaas en Opa Stijn 
bouwen een feestje voor Jismijn" 
op 10 feb. on 15u (ook op 12 
en 14-2).

INFO Beurs: tel. 02/513 82 90.

MIDOAGEN VAN OE POEZIE.

14feb.:Annie M.G. Schmidt spreekt over 
haar eigen werk. Voordracht: Tine Ruys- 
schaert. In het auditorium van de ASLK, 
Kreupel straat 12 1000 Brussel.

BRIALMONT-BKT.

Voor beide gezelschappen de 2de seizoenpro- 
duktie:
Brialmont: van 1 feb tot 16 maart: "Schre- 

bers Moestuin" van Lukas B. Su- 
ter. Inlichtingen Brialmontstr. 
11, 1030 Brussel.
Tel. 02/217 24 21.

BKT: Pantarey speelt Pantarey op de kappel- 
le markt n°8.

TENTOONSTELLINGEN.

Aktuele kunstmarkt van 1 tot 10 februari 
in Het Paleis voor Schone Kunsten. 15 Be
langrijke Belgische galerijen hebben elk 
1 buitenlandse galerij uitgenodigd. Je kan 
er dus het beste uit het aanbod van 30 ga
lerijen zien.

Galerij Passage 44: Tot 10 maart: Alchemie. 

PIRANDELLO.

De kern van het werk van deze Italiaanse 
auteur 1s het verschijnen onder vele ver
schijningsvormen van wat voor "waarheid" 
wordt gehouden. De mens 1s niet te vatten 
1n één persoonlijkheid, maar hij past zich 
aan de omstandigheden aan en hij wordt door 
anderen aangepast. Zijn bekerrete stuk is 
"Zes personages op zoek naar een auteur” 
wat vorig jaar een geslaagde uitvoering 

kreeg van het NTG. De KVS, Lakenstraat, 
1000 Brussel, brengt in februari " Ieder 
zijn Waarheid". In een regie van Senne 
Rouffaer, die d1t seizoen ook al een zeer 
gesmaakte "Driekoningenavond" afleverde.

C.O.D.B.


