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V.

VUB als grote slachtoffer

Sneeuw TD
De laa ts te  volmachtsbesllsslng van voorzitter 
en ondervoorzitter van de SoR '85 leidde 
to t een knap s taa ltje  van de werking der 
Technische Dienst. Teneinde de door de 
VUB-sportdlenst georganiseerde skl-vakantle 
ln de Franse Alpen toch normaal te  laten  
verlopen beslisten de SoR.-opperhoofden 
bij volmacht de Technische Dienst van de 
VUB te r  p laatse ln te  laten  staan  voor de 
sneeuwvoorzlenlng. A dm inistratief was alles 
aan de beslissing O.K. Ook de regeringsafge- 
vaardlgde had haar fla t gegeven. Alleen 
de uitvoering van de beslissing nog door 
de Technische D ienst. En inderdaad, een 
voor de TD typische toestand: de beslissing 
werd uitgevoerd m aar dan wel een week 
te  laat en de sneeuw lag op de Campus 
Ipv ln de Franse Algen. Het wordt dan ook 
hoog tijd dat de coordlnator van de sociale 
sector, Laveyt, eindelijk zljn verantwoordelijk
heid neem t en dergelijke onverantwoorde 
vergissingen aan de kaak s te lt. FRANS

EDITO
De huidige regering heeft haar 
incubatietijd ach te r de rug, en 
begint nu wild om zich heen 
te  stampen. Ze heeft zich nu 
eenm aal aan grote voorbeelden 
te  spiegelen.
Een slachtoffer tussen de velen, 
van deze plotse en heftige daden
drang : de zo moeizaam verwor
ven, en toch nooit helem aal 
ver w ezenlijkte, de m ocratizering 
van het onderwijs. Nog een droom 
van de zestiger jaren aan diggelen 
-  daag, rech t op onderwijs.
Maar misschien dachten onze 
vrienden in de W etstraat wel, 
dat het niemand echt zou opval
len. Eerder was het rech t op 
arbeid immers ook a l gesneuveld, 
het rech t op een 7nnnig inkomen 
evenzeer. En wie * maalt e r nu 
om een rechtje meer of minder. 
Vandaag Ügt de bal duidelijk 
in het kamp van de studentenbe- 
volking, die dringend en daad
krachtig moet bewijzen, dat 
ze n iet blind is. Dat ze de nu 
door de regering gedecreteerde 
maatregelen -  de indexaanpassing 
van de inschrijvingsgelden, de 
bevriezing van de toelagen aan 
de sociale sector, de verkapte 
plannen voor numerus clausus 

in haar volle consequentie 
begrijpt en niet aanvaardt.
De discussie overstijgt echter 
het enge kader van deze en 
andere hogescholen.
Niet alleen het studentje nu, 
en vooral het studentje morgen, 
wordt gekloot. Het mannelijke 
ex-studentje mag meteen tw ee 
maanden langer het vaderland 
dienen. En het mannelijk of 
vrouw elijk ex-studentje, dat 
het ongeluk heeft, n iet on middel
lijk werk te  vinden (een veelvoor
komend ongeluk, dezer dagen), 
z ie t de wachttijd, voor hij rech t 
heeft op stempelgeld, voor zijn 
ogen verdubbelen. Driehonderd 
dagen, nu. En wat hij na die 
driehonderd dagen krijgt : aalmoes 
lijk t een geschikte term .
Wie er nog aan tw ijfelde -  het 
Jaa r van de jeugd lig t definitief 
ach te r ons. En Martens VI kijkt 
n iet om.
Er kan niet ontkend worden, 
dat het door de regering uitge
stippelde beleid een zekere ratio
nalite it heeft. Het is  echter 
een kille ra tionalite it, die niet 
de onze is. En die ons slechts 
angst inboezemt.

V________________ Pierre

Nadat aan de verschillende uni- 
versiteiten de nodige beroering 
was ontstaan naar aanleiding 
van het onderwijsluik in het 
regeerakkoord trokken een aantal 
studenten naar Coens himself 
om wat meer uitleg op te  snor
ren. Wat ze daar te  horen kregen 
was allesbehalve fraai. Met name 
de VUB blijkt het kind van de 
rekening te  worden.

Coens m et aan z ljn  rech terhand  drie kablnetsm e- 
dewerkers had z ljn  ontm oeting m et de studenten 
k /aarblljkelljk flink voorbereid. Van te  voren 
wVst le  goed w at te  v erte llen . L aten  we het 
even op een r ij tje  ze tten .

1. Indexering Inschrijvingsgeld.

Wat gevreesd werd (een Indexering m et terugw er
kende kracht, m .a.w. 15.600fr. inschrijvingsgeld) 
ging niet door m aar werd handig opgevangen 
door de jaarlijk se  Indexering pas vanaf '8 6 -’87 
In te  voeren. M.a.w.: Inschrijvingsgeld én exa
mengeld stijgen  aldus m et een goeie 500fr. 
Rond 1990 z itten  we dus m et een Inschrijvings
geld van een goeie 15.000fr. U itste l Is dus 
geen a fs te l...: de financiële drem pel wordt wel 
degelijk verhoogd. Over de besteding van die 
m eerinkom sten voor de untefs (ongeveer 2.060.000 
frank voor de VUB ln '86-'87) wil Coens een 
grondig gesprek m et de rek toren .

Als Coens de passie preekt, VUB let dan op uw centen (foto VETO)

2. Sociale Toelagen

Nu komen we aan het g rofste  dat de unlefs 
de la a ts te  Jaren werd aangedaan. De rijkstoelagen 
voor de un iversita ire  sociale secto ren  (met 
daarin  res tau ran ts, studentenkam ers, sociale 
d ienst, sportd ienst, studle-advles...) worden niet 
m eer geïndexeerd o f aangepast aan het (voor 
de VUB) stijgende studentenaantal. _ Volgens 
Coens was de stijging van de subsidiëring de 
afgelopen jaren  te  hoog en m oet daar nu een 
eind aan gem aakt worden. Ondertussen wil hij 
een nieuw betoelaginsm echanlsm e uitdokteren. 
Voor de VUB b e tek en t dit het volgende: dit 
kalenderjaar m oet de Sociale Raad ergens 3 
m iljoen gaan zoeken die ze normaal gezien 
e x tra  had gekregen. W aar ze die gaat halen, 
da 's  af te  w achten. Aan de KUL hebben ze 
te rzak e  nu al beslist om to t prijsstijgingen 
in hun res tau ran ts  over te  gaan. De Sociale 
Raad van de VUB zal zich nu m oeten beraden 
o f ze zoals de KUL een dwangbulsbeleid gaat 
voeren o f n ie t. Aan de RUG w eet men hierm ee 
ook geen blijf. In 1987 zal men blijven blokke
ren, w at voor de VUB b etek en t dat ze nog 
eens 6 m iljoen zullen m oeten vinden. Het ro ttige  
ls da t de VUB ln 1986-'87 voor het eerst ln 
haar bestaan  ln een hogere betoelaglngsschljf 
zal komen (de kaap van 6000 studenten  wordt 
overschreden: ln principe m oeten we dan 7 
miljoen e x tra  krijgen) m aar ook dat wordt ge
b lokkeerd... Toevallig o f niet: m aar de KUL 
valt nog net wel binnen zo'n hogere betoelaging.

Biian: 3 miljoen (indexering toelage_ 1986) ♦ 
11,1 m iljoen (vanwege hogere subsidiëringsschijf 
1986/kaap van de 6000 studenten overschreden)
♦ 6 m iljoen ({ndexering toelage 1987) ♦ 11,1 
miljoen (subsidiëringsschijf 1987) « 31,2 miljoen 
waar de Sociale Sector van de VUB normalerlei 
rech t op had m aar waar M artens, Gol, Verhof- 
s tad t, C oens en Co een stokje voor hebben 
gestoken. W aar zaten

de "vrijzinnige liberale vrienden van de VUB" 
toen dit regeerakkoord in m ekaar werd gesto
ken???

3. Numerus clausus

In het regeerakkoord s ta a t dat er m aatregelen 
zullen worden genomen om "overbevolking ln 
bepaalde fakulteiten  tegen te  gaan". En toch 
zal dit volgens Coens geen numerus clausus 
worden want daar is hij principieel tegen. Naar 
zljn eigen zeggen weet hij trouwens niet hoe 
die clausule in het regeerakkoord is geraakt. 
Andere co ncrete  voorstellen om die "overbevol
king" tegen te  gaan heeft hij ech te r  nog niet. 
Het wordt afw achten wat men hier gaat uitvtn- 
den. De e e rs te  slach to ffe rs worden hier zonder

m eer de potentiële geneeskundestudenten.

Dit alles is dus de boterham  die de uniefs al 
dan niet m et veel tegenstrubbelingen zullen 
m oeten verteren . Concreet m oet dit hoedanook 
to t sociale ag ita tie  en /o f prijsstijgingen, privati
sering en ontslagen leiden. Aan de_ Sociale Raad, 
de Raad van Beheer om het offic ië le  VUB-stand- 
punt terzake te  bepalen. Aan het regionaal 
ak tiekom ltee om de studenten te  sensibiliseren 
tegen de Indexering van de inschrijvingsgelden 
en de blokkering van de sociale toelagen. Zoniet 
hoeven ze e r  niet m eer op te  rekenen dat de 
unlefs toegankelijk blijven voor iedereen ongeacht 
z 'n  sociale afkom st en zijn financiële mogelijkhe
den.

E.G.
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SoR, de klucht

Normaal verloopt de eerste  vergadering van een nieuwe Sociale 
Raad betrekkelijk rustig. Het enige agendapunt, het verdelen van 
postjes in allerlei kommissies, wordt gewoonlijk al enkele dagen 
voordien besproken zodat verrassingen eigenlijk uitgesloten zijn. 
Dit keer liep het echter anders uit. De vergadering was een regel
rechte klucht.

Het begon al toen de nieuwe SoR.-vertegenwoor- 
diger van de rektor, André Beirlaen, zijn ope
ningsrede begon met "Ik wil de SoR.-leden ver
welken". Algemene h ila rite it bij de aanwezigen 
maar het leek niet duidelijk of deze lapsus 
al dan niet opzettelijk  was. Misschien m aakte 
Beirlaen allussie op de aangekondigde bezuini
gingsm aatregelen van de regering waardoor 
de Sociale Sektor en dus ook de Sociale Raad, 
wel eens daadwerkelijk zou kunnen verwelken.

Met de verkiezing van voorzitter en ondervoor
z it te r  wou het ook al niet lukken. De studenten 
hadden weliswaar vooraf een mooi scenariootje 
afgesproken m aar het organiek sta tu u t stak 
e r  een stokje voor. Het scenario voorzag dat 
Eric Goubin tot voorzitte r zou verkozen worden 
en dat Benny C arlé, vorig jaar nog student 
m aar nu behorend to t ' het wetenschappelijk 
personeel, onmiddellijk zou aangesteld worden 
als voorzitte r ad interim  om dat Goubin de eerst 
volgende drie maanden verhinderd zal zijn de 
funktie van voorzitter op te  nemen. Ondervoor
z itte r  zou dan G eert Deruyck worden.

Is Coens echt zo heilig als hij zich voordoet? Zo ja, slecht nieuws 
voor de VUB (FOTO VETO)

Donderdag 9 januari kwam op de VUB voor 
de ee rs te  maal het regionaal ak tiekom itee tegen 
de regeringsm aatregelen  bijeen. Wie dacht dat 
studenten  sinds lang niet m eer geinteresseerd 
zijn in allerhande kom itees kwam bedrogen 
u it. Op de e e rs te  vergadering van het R.A.K.—
V.U.B. kwamen zo'n 70-tal studenten af. Slechts 
1% van de studentenpopulatie, m aar het aantal 
zal de volgende weken zonder tw ijfel stijgen.
Als e r  een aanslag op hun portefeuille gepleegd 
wordt kunnen studenten wel nog ak tie f zijn.

Wat is nu juist dat regionaal aktiekom itee? 
Nu, het R.A.K. moet bekeken worden vanuit 
een nationaal perspektief. Op nationaal niveau 
werd een nationaal ak tiekom itee opgericht. 
Het N.A.K. bestaa t uit studentenvertegenw oordi
gers van alle universiteiten . De bedoeling is 
dat e r  binnenkort ook studenten van hoge scholen 
en scholieren bij zullen komen. Op de eers te  
bijeenkomst van het N.A.K. werd voorgesteld 
om op elke universiteit en hoge school ook 
een regionaal aktiekom itee op te  richten. Daar 
is men dus nu overal volop mee bezig. Elk 
R.A.K. en het N.A.K. zou ook een sekre tariaa t 
hebben. Het sek re tariaa t, dat verkozen wordt 
door de aanwezigen op de regionale aktiekomi- 
tees o f op het nationaal kom itee zal zorgen 
voor de praktische uitwerking van de beslissingen 
die door de ak tiekom itees genomen wordt. Het 
geheel ziet e r  dus als volgt uit. Een overkoepe
lend nationaal ^aktiekom itee s ta a t in voor de 
nationaal gekoördineerde ak ties en voor de 
kom munikatie tusen de verschillende regionale 
kom itees. D aartoe beschikt het N.A.K. over 
een nationaal sek re tariaa t dat voor de uitvoering 
van de beslissingen zorgt. Op regionaal vlak 
zijn e r  dan de regionale ak tiekom itees die zorgen 
voor de ak ties op de eigen universiteit o f hoge 
school. Al die R .A .K .'s beschikken eveneens 
over een sek re tariaa t voor de praktische kanten 
van de hele zaak. Tussen de verschillende 
R.A .K .'s en he t N.A.K. zal een v o o rtd u re n d e  
wisselwerking m oeten bestaan. D.w.z., doorsturen 
van inform atie, voorstellen voor ak ties, enz...

De ee rs te  vergadering van het R.A.K.-V.U.B. 
s ta r tte  m et een u iteenzetting  door de voorzitter 
van de Sociale Raad, Eric Goubin, over wat 
de regeringsm aatregelen nu eigenlijk inhouden. 
Over het ee rs te  punt: het indekseren van in
schrijvingsgeld is e r  nu bijna zekerheid. Volgens 
Goubin is het heel onwaarschijnlijk dat de Indek- 
sering m et terugwerkende kracht zou ingevoerd 
worden. De indekssprong zal bijna zeker 1985 
als basis nemen, dat betekent dat een kollege- 
kaart in oktober 10.500 fr. zal kosten. Hoe 
het z it m et de sociale toelage was op dat mo
ment nog niet zo duidelijk, het gesprek dat 
de studentenafgevaardigden dinsdag 14 januari 
hadden m et m inister Coens (zie het artikel 
pag.1) zou daar misschien m eer klaarheid in 
brengen. Ook over de Numerus Clausus moest 
op da t m oment door Coens nog uitsluitsel gege
ven worden.

Na deze toelichting werd e r  op het kom itee 
gediskussieerd over de te  volgen s tra teg ie  en 
het eisenplatfom  dat het kom itee zou naar 
voor schuiven. Dit eisenplatform  kwam zonder 
veel moeilijkheden to t stand, geen ellenlange 
ideologische diskussies tussen verschillende poli
tieke groeperingen dus. Het platform  bestaa- 
uit 8 punten m aar vooral de eers te  drie zullen 
ekstra  benadrukt worden:
De aktiegroep is:
1. Tegen de indeksering van het inschrijvingsgeld
2. tegen de blokkering van de sociale toelagen
3. Tegen de invoering van een numerus clausus, 
onder welke vorm dan ook
4. Tegen de rationalisatie  van het Hoger Onder
wijs Buiten de Universiteit (HOBU)
5. Voor een gelijk s ta tuu t voor het HOBU en 
de universiteiten (zodat HOBU ook sociale toela
ges krijgt)
6. Voor de indeksering van de studiebeurzen
7. Tegen de verlenging van de legerdienst
8. Tegen de verlenging van de w achttijd  voor 
pas afgestudeerde werklozen.

gen m aar met desastreuze gevolgen voor de 
studenten. Om alles dus zo pluralistisch te  
doen verlopen werden voor het regionaal sekreta
riaa t volgende k riteria  opgesteld:
* 1 vertegenwoordiger voor elke politieke studen
tenkring die akkoord gaat met het platform  
(ALS, JK, MLB, SAP, WS-SVB en blnnekort 
waarschijnlijk ook de Vujo)
* I vertegenwoordiger uit de overkoepelende 
studentenorganen (BSG, VO, SoR en De Moeial)
* en 6 onafhankelijke vertegenwoordigers. 
De onafhankelijken wilden evenveel vertegenwoor
digers hebben als de politieke kringen en de

overkoepelende studentenorganen samen. Maar 
omdat het sek re tariaa t toch niet te  groot zou 
worden kwam men overeen om de 4 vertegen
woordigers van de studentenorganen ook als 
onafhankelijk te  beschouwen. Dit s telde proble
men voor M artine Vandevelde de vertegenwoor
d igster voor BSG m aar eveneens ondervoorzitter 
van het MLB. De aanwezigen namen het niet 
dat het MLB twee leden in het sek retariaat 
zou hebben. Daarop stelde Frank Van Holen, 
BSG-burolid, zich voor als BSG-vertegenwoordi- 
ger. De aanwezige studenten stem den hierover 
en de uitslag was 7 voor Vandevelde, 22 voor 
Van Holen en 9 onthoudingen. De uiteindelijke 
beslissing ligt ech ter bij het BSG-bestuur maar 
het lijkt onwaarschijnlijk dat dit niet akkoord 
zou gaan m et de uitspraak van het R.A.K. 
Bovendien wil BSG zich steeds voordoen als 
a-politlek wat weinig strookt m et het zich 
laten  vertegenwoordigen door een persoon die 
juist heel nauw betrokken is bij het uitdragen 
van een bepaalde ideologie. Indien BSG toch 
zou beslissen om M artine Vandevelde, en niet 
Frank Van Holen, als afgevaardigde te  nemen 
dan kan het R.A.K. dat nog steeds weigeren 
en wordt het BSG niet vertegenwoordigd in 
het sek re tariaa t.

Dat sek re tariaa t kwam 5 dagen na het R.A.K. 
voor de ee rs te  maal samen. Op die eers te  verga
dering werden een pe titie , pam fletten  en een 
affiche opgesteld. Bovendien werd een kalender' 
besproken met de te  voeren akties.
De p e titie  die nu al volop aan het cirkuleren 
is kan nog steeds verkregen worden bij studie
kring Vrij Onderzoek. Volle petitiebladen worden 
daar ook gecentraliseerd. Om de kommunikatie 
tussen het R.A.K. en het sek re tariaa t vlot te  
laten verlopen werd er een Valva gem aakt in 
gebouw Y' waar alle berichten i.v.m. de akties 
tegen de regeringsm aartregelen zullen uitgehangen 
worden.

VoL

HET VOLGENDE REGIONAAL AKTIEKOMITEE 
GAAT DOOR OP 23 JANUARI OM 13 U. IN 
GEBOUW C OP DE 2DE VERDIEPING. HET 
IS IEDERS PLICHT OM AANWEZIG TE ZIJN!!!

Maar André Beirlaen vond dat de zaak niet 
te  moeilijk gemaakt diende worden en dat eers t 
zoals gebruikelijk voorzitte r en ondervoorzitter 
zou gekozen worden. Het probleem van een 
ad interim  voorzitter zou dan wel op een volgen
de vergadering besproken worden. De sekretaris  
van de raad, Werner Soetens, trad  Beirlaen 
hierin bij en hij wees e r  op dat het organiek 
reglem ent van de SoR. niet voorzag in een 
koppeling van de verkiezing van een voorzitter 
aan deze van een voorzitter ad interim .

Toen de studentenafgevaardigden bleven vasthou
den aan hun voorstel kwam Piet Van Den Broek, 
de adm inistratief sekretaris, bij Soetens aandra
ven m et het organiek reglem ent m aar deze 
laa ts te  stuurde hem om onbekende redenen 
m et enkele scheldwoorden ("klootzak") terug. 
Weerom algemeen gelach.
Een klein voorstel voor de SoR.-notulen mis
schien, in de toekomst kan men naast de aanwe
zigheden ook de dronkenschappen opnemen.

Over de sam enstelling van het regionaal sekreta
riaa t was er dan wel veel diskussie. De m eeste 
studenten waren het er over eens dat het sekre
ta riaa t zo pluralistisch mogelijk diende samenge
steld  te  worden en dat zeker moet belet worden 
dat bepaalde politieke kringen zouden trachten  
alles te  monopoliseren ten gunste van partijbelan-

Na dit ongewoon en kort gesprekje tussen Soe
tens en Van Den Broek werd besloten de hele 
ad interim -affalre  m aar te  laten  ru s te n  to t 
de volgende SoR.

Nog driemaal afwezig en stoute 
Yves vliegt uit de SoR.
ln zijn intentieverklaring zei Eric Goubin dat 
de voornaam ste moeilijkheid voor de Sociale 
Raad dit jaa r de aangekondigde regeringsm aatre
gelen zullen zijn. G eert Deruyck die helem aal 
nieuw is in de SoR., verklaarde van zijn kant 
zich zo snel mogelijk te  willen inwerken. Ook 
wil hij s teeds tegenover alles een persoonlijk 
standpunt innemen.

Daarop volgde de geheime stemming en zowel 
Eric als G eert werden unaniem verkozen. Una
niem m et 11 stem men want de 12de stem gerech
tigde Yves Rasquin was uitgerekend op de 
ee rs te  vergadering al afwezig. N iet dat daar 
m eteen een schandaal dient rond gemaakt te  
worden m aar een studentenafgevaardigde zou 
zijn taak toch wel m et een klein beetje  enthou
siasm e mogen aanvatten . Het weze nog even 
gezegd dat Yves Rasquin nu nog drie keer afwe
zig mag zijn en dan vliegt hij er, volgens het 
nieuwe reglem ent, onherroepelijk uit.

Na de verkiezing van voorzitte r en ondervoorzit
te r  werden de kommissies samengesteld. Iedereen 
kreeg weer een paar postjes en iedereen was 
weer tevreden. Het leven kan toch mooi zijn.

Sorge

Om zoveel mogelijk studenten te  overtuigen 
van de nefaste  gevolgen die de regeringsvoorstel
len voor de VUB zullen hebben, zullen verschil
lende prikakties en ak tiv ite iten  plaatsvinden. 
De ee rs te  reeks akties zal gebeuren in de weken 
voor 19 februari. De bedoeling is dat e r  elke 
week een aktie zou plaatsvinden.

Wat de s tra teg ie  van het regionaal aktiekom itee 
b e tre ft zullen voorlopige alle ak ties en ak tiv ite i
ten van het R.A.K. er op gericht zijn om zoveel 
mogelijk studenten te  sensibiliseren. De bedoeling 
is om tegen 19 februari, als het nationaal ak tie 
kom itee doorgaat, zoveel mogelijk studenten 
op te  trom melen. Op dit nationaal aktiekom itee 
zullen ook scholieren en studenten van de andere 
universiteiten en van hoge scholen aanwezig 
zijn.

R.A.K.
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Studenten+ politiek Ombudsman

Bij het ontstaan van het eerste uniforme examenreglement voor 
de VUB, in 1982, kwam men op het grandioze idee de taak van 
ombudsman leven in te  blazen. In het reglement werd meteen inge
schreven "Na uitputting van de facultaire mogelijkheden treed t 
de ombudsman op als bemiddelaar tussen examinatoren en student
en". Op voorstel van de Rektor s te lt de Raad van Beheer voor 
het vierde jaar iemand voor die bemiddelingstaak aan, voor de 
vierde keer ook viel de keuze op Prof. Geivaerts. Het enige verwijt 
dat men to t hier toe om trent de ombudsman heeft kunnen maken, 
is dat zijn opdracht nog te  weinig bekend is bij de studenten. Tijd 
dus om daar wat aan te  doen.

Hier zijn we weer m et onze to t nu toe langste 
serie, de politieke partijen . Deze keer krijgt 
U het groentje onder deze verenigingen: de 
Jong-Kommunisten.
Ze zijn m et m oeite erkend en de Moeial s taa t 
e r al om hun vo o rzitte r Dirk de M eirleir te  
ondervragen over zijn organisatie.
Het m oet gezegd dat we hem daarm ee nogal 
overvielen, het was dus zuiver improviseren 
geblazen. Maar ja, wij hebben ook oudejaarsdagen 
a ch ter de rug.

Moeial: De JK, wat, sinds wanneer en banden?
JK: Wij zijn een deel van de Jong Kommunisten 
VZW, de nationale organisatie die langs de 
ene kant lid is van de K P-Jongeren m aar die, 
langs de andere kant, geen bevelen heeft te 
ontvangen van de KP. Het was dus de bedoe
ling een organisatie  te  hebben voor jongeren 
m et breed progressieve ideeën, ook al zijn die 
n iet bepaald K P-gericht. Daarin kunnen wij 
dus de belangen -op vele vlakken- van die jonge
ren verdedigen, bijvoorbeeld tegen de geplande 
regeringsm aatregelen tegen het onderwijs.
Wij zijn dus de opvolgers van de "Kommunistische 
Jeugd van Belgie". Er zijn dus wel banden en 
samenwerking met de KP. We hebben tenslo tte  
ongeveer he tze lfde  ideeëngoed.
Aan de VUB zijn de s ta tu te n  onderschreven 
in november. Ik was vorig jaar met een beschei
den werking begonnen en toen is het in itia tie f 
on tstaan  om de KJ op te  richten. Wat dus 
pas dit jaa r is gebeurd.

Moeial: Ju ist, en de idiologie?
JK: Vooreerst wil ik zeggen da t de KP niet 
m eer dat is, wat vele m ensen e r  zich van voor
ste llen . De KP is geëvolueerd en de JK dus 
ook. Vanaf he t congres van '54 is e r  de onafhan
kelijkheid van Moskou en sinds '82 ook het 
Euro-Kommunisme. De jongerenorganisatie heeft 
veelal een leidende rol gespeeld in die ver
nieuwingen, om dat zij daarvoor m eer openstaan. 
Wat de idiologie b e tre ft  geloven wij in de parle
m en taire  weg naar een ruim ere dem okratie 
en  m eer sociale rechtvaardigheid. Wat niet 
wil zeggen dat wij geen vergaande m aatregelen 
w illen nemen om dit te  bereiken.
D aar ligt dus wel een verschil m et de extreem - 
-linksen, de "revolutionairen" (met een zelden 
gehoord cynisch toontje), zij zeggen dat wij 
reform isten  zijn. Wij geloven dus dat er een 
essentieel verschil is tussen de s itu a tie  nu en 
die van het einde van de 19e eeuw, waarin 
Marx, Engels en  Lenln hun werken schreven.

Zij benadrukten teveel de negatieve kanten 
van de dem ocratie  en wierpen het kind met 
h e t badw ater weg.
Wij aanvaarden dus de dem ocratie  en de burger
lijke vrijheden zoals die nu bestaan, m et hun 
gebreken. En zullen ee rs t s treven  om de demo
c ra t ie  te  behouden. L a ter kunnen we die dan 
breder maken en zorgen voor een b e te re  sociale, 
economische en cu ltu rele  situ a tie . Dat wil nier 
zeggen dat wij andere landen, m et andere regi
mes (vb Zuid-Amerikaanse diktaturen) die veran
deringen anders gaan doorvoeren, niet gaan 
steunen. Ook al komt daar geweld aan te  pas.
Nu is het natuurlijk zo dat, nu de KP niet 
m eer z e te lt in het parlem ent, wij andere midde
len m oeten gebruiken om onze ideeën kenbaar 
te  maken. Wij gaan dus nu buiten-parlem entaire  
ak tie  voeren (samenwerken met syndikaten enz.). 
Wat niet wil zeggen dat wij de dem ocratie 
verwerpen.
M aar het kan zijn dat een dem ocratie  de wensen 
van de bevolking aan hun laars lapt of bepaalde 
belangengroepen negeert. D aartegen moet dan 
wel gereageerd  worden. Wij zijn ook geen vol
s tre k te  pascifisten, wij kunnen bepaalde vormen 
van geweld aanvaarden, a]s e r  geen andere 
midde ien m eer zijn.
Nog ie ts  belangrijk is hetvolgende, de KP is 
niet he tze lfd e  als Rusland. Tijdens de oorlog 
was Rusland een belegerd bastiljon dat niet 
m ocht vallen en men was toen ook eerder ge
neigd om de Russische versie van de zaken 
te  geloven. Dat had in de na-oorlogse periode 
zijn gevolgen, m aar die zijn weggewerkt, zeker 
sinds he t Euro-Kommunisme.
Nu zijn wij, de JK, nogal kritisch tegenover 
Rusland. M aar wij geloven toch dat zij een 
rol te  vervullen hebben als m achtsblok tegenover 
de kapitalistischc-im peria listische politiek, de 
uitbuitingspolitiek van de Derde Wereld enz...- 
Maar wij veroordelen, samen m et de KP, zeer 
s terk  A fganistan. Maar wij zien het niet z itten  
om het vijandsbeeld van "de Russen" nog wat 
aan te  ve tten .

Wat ook, door de oorlog veranderd is, is dat 
men m inder sek ta ir  is geworden. Dit houdt 
in dat de bereidwilligheid to t samenwerking 
m et andersdenkenden veel ruim er is geworden. 
Zo is ook de nationale JK -raad heel dem ocratisch 
opgevat. Iedereen die wil kan er dus naartoe 
komen.

Moeial: Meer naar de VUB nu?
JK: N aar de studenten  toe trach ten  wij hetzelfde 
te  doen als op nationaal vlak, alleen m eer toege- 
spist.
In onze s ta tu te n  s ta a t  als één van de belangrijk
s te  punten da t wij de dem ocratisering van het 
onderwijs zo konsekwent als mogelijk willen 

_verdedigen. D at wil dus zeggen dat alle mensen 
rech t hebben op onderwijs, zowel universitair 
als hoger als m iddelbaar.

Nu is het zo dat men de unief goedkoper kan 
maken, m aar dat in fe ite  weinig uithaalt als 
het hele m aatschappelijke systeem  niet veran
d ert. De unief is een van die plaatsen om daar
aan ie ts  te  doen, vinden wij. Vandaar dat wij 
ook bereid zijn met zoveel mogelijk mensen 
samen te  werken.
Maar ook i.v.m. kuituur willen wij iets anders 
doen. Bon, nu draaien we wel een film van 
Chaplin om volk te  trekken, m aar we willen 
toch ruim er gaan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld 
wel ie ts  doen rond Stalin, waarbij wij onszelf 
niet sparen. Het zou voor bepaalde mensen 
op de VUB nog leerrijk  kunnen zijn (veelbeteke
nend lachje).
Wij beseffen natuurlijk ook dat studenten geen 
deel uitm aken van de arbeidersbeweging. Ze 
leven op hun "eilandje", bomen in telectualistisch  
door over bepaalde dingen enz...D aarom  zijn 
wij ook niet van plan de boel op zijn kop te  
gaan ze tten  door studenten aan de fabrieken 
te  ste llen  en zo (weer dat lachje). Elk zijn 
p laats  vinden wij. Nochtans geloven wij toch 
dat de arbeidersbeweging de enige drijvende 
k racht is in de m aatschappij. Zo zal er binnen
kort overleg komen met de personeelsorganisatie 
hier, m aar dat is slechts een kwestie van infor
m atie.

Moeial: Het aantal leden?
JK: Tja, wij zijn pas begonnen, en vandaar...

Moeial: En de Moeial?
JK: Ik ga mij niet uitspreken over links of 
rech ts. Dat hangt van de mensen af die er 
m et meewerken, en zij die dat niet doen natuur
lijk.
Ik vind het al bewonderenswaardig dat die hele 
hekseketel om de 14 dagen een produkt a f  levert 
dat er mag zijn.
Persoonlijk ste l ik mij de vraag of de Moeial 
n iet wat m eer serieus aandacht kan besteden 
aan het trad itionele  kringleven van de VUB. 
Er mag wel wat lol gem aakt worden vind ik, 
m aar e r  zijn natuurlijk grenzen. Hoewel ik 
vind dat die tegenwoordig niet m eer overschreden 
worden.
De Moeial m oet dit niet kritiekloos aanvaarden, 
m aar de kritiek  mag wel af en toe opbouwend 
zijn.
Wel zou het goed zljn dat bepaalde kringen 
zich eens wat in teresseren  voor m aarschappelijke 
problemen, ie ts  breder dan het studentikoze.
Maar, nog eens, d it is persoonlijk.

F.H.

De student die zich op een of andere manier 
benadeeld voelt bij een examen kan m et zijn 
klachten terech t bij de voorzitte r van de 
examenkommissie. Indien er op dit nivo geen 
bereidheid wordt gevonden rich t de student 
zich to t de dekaan van zijn fakulteit. Kunnen 
de problemen ook op dit nivo niet worden opge
lost, dan zijn de 'facu lta ire  mogelijkheden' 
inderdaad uitgeput en kan men alleen nog m aar 
bij de ombudsman terech t. Zo zie t de procedure 
er in teo rie  uit. In de praktijk schijnt het kon- 
tak teren  van de ombudsman gelukkig heel wat 
minder stroef te  verlopen, ook als je bij 
examenmoeilijkheden nog niet alle fakultaire 
mogelijkheden afgelopen hebt. De ombudsman 
zal overigens op een veelal informele manier 
trach ten  te  bemiddelen tussen student en exami
natoren en /o f fakulteit.

Aanvankelijk werd in overweging genomen deze 
bem iddelaars-taak op te  splitsen naar de verschil
lende fakulteiten  toe. De mogelijkheid bestond 
evenwel dat op die manier de bevoegdheden 
van de dekaan zouden worden uitgehold. Zo 
zou het ook zo goed als uitgesloten geweest 
zijn een zekere uniform iteit kwa ombudswerking 
te verwezenlijken. Uiteindelijk werd dus gekozen 
voor I cen tra le  ombudsman.

De diskussie r ich tte  zich dan op de vraag door 
wie de taak  moest worden waargenomen. Een 
assistent had het voordeel dich ter bij de studen
ten te  staan, m aar 'm et de moderne ingesteldheid 
van he t professorenkorps, zeker aan de VUB' 
is de afstand  tussen prof en student ook aanzien
lijk verkleind. Een lid van het onderwijzend 
personeel zou dan weer over m eer au to rite it 
beschikken. Hij s ta a t als vastbenoemde steviger 
in de schoenen, kan zich beroepen op meer 
ervaring en is om al die redenen be ter in s taa t 
voldoende gewicht in de schaal werpen, de 
keuze zou dus uiteindelijk op een lid van het 
onderwijzend personeel vallen, m aar dan wel 
iemand van 'de jongere kategorie ': Prof. Gei
vaerts, geassocieerd docent in de toegepaste

wetenschappen. Dhr. G eivaerts was reeds lang 
verbonden met het rek to raa t, ee rs t als a ttach é, 
daarna als opdrachthouder bij de rektor. Boven
dien z e tte  hij zich op een aktieve m anier in 
voor de onderwijsproblematiek. Zo is hij de 
VUB-vertegenwoordiger in de VLIR-werkgroep 
'onderwijsvernieuwing', dat is een interuniversi
ta ire  kommissie die zich buigt over de mogelijk
heden van onder m eer het creditsysteem  en 
de examenvrijstellingen.

De ak tiv ite iten  van de ombudsman kunnen worden 
onderverdeeld in twee stukken: de algemene 
examenaangelegenheden (om. de zittijden  en 
bepaalde schikkingen in verband met het examen
reglem ent), en de problemen waarmee hij door 
de studenten in kontakt wordt gebracht. Een 
greep uit de binnengelopen klachten leidt ons 
naar de problem atiek van ongelijkm atige examen- 
spreiding, het niet te r  inzage geven van schrif
telijke kopijen, onregelm atige deliberaties en 
dito behandelingen van eindverhandelingen, en 
dergelijke meer. ln zijn jaarverslag verm eldt 
de ombudsman ook kontakten met studenten 
die, zoals dat heet, gebukt gaan onder de ver
hoogde fysiese en psychologiese belasting in 
de stressperiode van de examens. Samen met 
de Dienst Studieadvies en Gezondheidszorg wordt 
er dan naar oplossingen gezocht.

In het afgelopen jaar kreeg de ombudsman ook 
heel wat vragen en klachten te  behandelen 
betreffende de overdracht van cijfers. De arres
ten van de Raad van S ta te  in dat verband zorg
den imm ers voor een onzekere situa tie , zowel 
bij studenten als proffen.

Verder m eent Professor G eivaerts te  moeten 
vaststellen  dat veel studenten niet of onvoldoende 
de draagkracht kennen van het exam enreglem ent. 
Heel wat probleem situaties kunnen volgens hem 
verm eden worden als de studenten hun precieze 
rechten  en plichten in verband m et de examens 
zouden kennen. Onduidelijkheden daarover kunnen 
gemakkelijk worden opgehelderd door een een
voudige, inform atieve konraktnam e m et de om
budsman.

Het zou natuurlijk ideaal zijn indien de studenten 
zich voldoende zouden inform eren voor de 
exam enzittijd . De m eeste problemen rijzen 
immers m aar ln die bepaalde periode en natuur
lijk is er dan niet veel tijd m eer om de nodige 
m aatregelen te  tre ffen  in verband met studiead
vies, mogelijke herroeping van examens en deli
beraties enz. Vaak is het een kwestie van m aar 
enkele uren, v erte lt Dhr. G eivaerts. Er is geen 
tijd m eer voor adm inistratieve regelingen en 
officiële briefschrijverij. De ombudsman opereert 
om die reden bij voorkeur telefonies, rech tstreeks 
m et dekaan en/of betrokken exam inatoren. Het 
komt to t mondelinge afspraken. De ombudsman 
heeft overigens geen echt beslissingsrecht,. dat 
ligt immers bij de rek tor. Zijn uitspraken zijn 
daarom  niet echt bindend, m aar in de praktijk 
kan hij een officiële klacht neerleggen bij de 
rek to r of een andere bevoegde instantie. Een 
studentenklacht kan op die manier worden omge
zet in een officiële klacht. Het is in dat verband 
ook goed te  weten dat Dhr. G eivaerts e r  wel 
in slaagt de nodige au to rite it af te  dwingen 
bij de leden van het akadem ies personeel; de 
m eeste professoren kennen hem eerder als mede
werker van de rektor dan als ombudsman.

Dergelijke goeie informele kontakten noemt 
Dhr. G eivaerts u ite rst belangrijk voor het vol
brengen van zijn taak. Ook een degelijke ver
trouw ensrelatie met de student acht hij nood
zakelijk. De personen die hem in probleem situa
ties komen opzoeken zijn u iteraard  overspannen. 
Zij m oeten in de ee rs te  p laats gekalm eerd wor
den, hun vertrouwen moet worden gewonnen. 
Interessant om weten is dat de ombudsman 
aan een vorm van geheimhouding gebonden 
is. De mogelijkheid bestaa t trouwens om bij 
de bemiddeling 'n iet-nom inaal' te  werk te  gaan. 
De student kan dan volledig worden afgescherm d 
voor de akadem iese overheid.

Voor heel wat zaken kan je dus gewoon informa
tie f  bij de ombudsman terech t, zonder dat er 
een rech tstreekse betrokkenheid is tussen aan
klager en probleem. Als e r  dan toch al een 
fakultaire klachtenprocedure wordt ingezet (voor
z it te r  van de examenkommissie, dekaan), raadt 
de ombudsman je aan om hem al van bij het 
begin op de hoogte te  stellen , zodat hij de 
zaak al kan volgen en bij een eventuele offic ië le  
klacht al enkele stappen vóór is. Verder hoef 
je helem aal geen drem pelvrees te  hebben. De 
ombudsman is er ten slo tte  om de student te  
helpen. Je  vindt hem op M 520 A.

Anna K.

STUDAX
"Hoe slagen aan de universiteit? Verhoog uw 
kansen door het aanleren van uw effic iën te  
studiem ethode. Dit dankzij STUDAX, rep itito ren - 
centrum  voor universitairen."
Daarm ee begint de folder van STUDAX, die 
zij na ee rs te  z ittijd  verspreiden aan studenten 
economie, handelsingenieur, politieke wetenschap
pen, pers- en comm unicatiew etenschappen, ge
neeskunde, farm acie en tandheelkunde in Brus
sel.
De begeleiding die zij verschaffen zou ervoor 
m oeten instaan de student effic iën t en regelm atig 
te  leren studeren. Het zou hem of haar moeten 
aanleren  om de barrière  tussen het humaniora 
en de unief te  overwinnen.
Hoe begin je eraan? AI vanaf het begin van 
het academ iejaar ga je naar het centrum , waar 
de op de unief gegeven s to f wordt ondervraagd 
en u itgediept. De cursus zou verspreid zijn 
over 4 3 6 uren per week. Deze zou een stimu
lans worden om de student die tevens beschermd 
zou zijn tegen "schadelijke invloeden" die het 
studentenleven met zich m eebrengt. Al dit 
fraais zou mooie resu lta ten  opleveren, waarbij 
80% van de deelnem ers aan de cursus met 
brio zou slagen op het einde van zijn of haar 
academ iejaar.
Wat kost nu zo'n m etam orfose van niksnut 
naar academ icus van grote klasse:
Een bescheiden begeleiding van 2 uur per week, 
van oktober to t mei kost u 70 000 frank.
Een basisbegeleiding van 4 uur per week, van 
oktober to t mei kost u 90 000 frank.
Een intensieve begeleiding van 6 uur per week, 
ook van oktober to t mei kost u 115 000 frank. 
Voor al deze mogelijkheden zijn nog 20 uurtjes 
ex tra  voorzien om u voor te  bereiden op een 
eventuele  2°zit, mocht u het dus niet gehaald 
hebben in de l*zlt.

Het is misschien weer een uiting m ateloos nega
tivism e er tw ijfels over te  hebben dat dit een 
wondermiddel is. Van een ding mag je zeker 
zijn dat dit een aanslag is op de portem onee 
van een modaal gezin. Is e r  dan werkelijk niks 
dat de studenten, die moeilijkheden hebben 
met hun leestof, kan helpen?, zou U zich kunnen

afvragen. Het antwoord op deze vraag is JA. 
Gebouw Y, Pleinlaan 2 te  1050 Brussel, Dienst 
Studieadvies. Een onderhoud met de heer Van 
W anzeele verschafte  een andere kijk op de 
zaak. Zijn deskundig overzicht van de documen
ta tie  bracht nog m eer tw ijfels aan het licht. 
De kostprijs van het geheel vond hij ronduit 
schandalig. Hij had zijn tw ijfels over de dege
lijkheid van de begeleiding. Wie geeft de garan
tie  dat men waar voor zijn geld krijgt, de c ijfers 
die gegeven zijn van de geslaagden zijn slechts 
percentages van een onbekend aantal deelnem ers. 
Hij betreurde het dat er zaken gedaan werden 
op de rug van onwetenden die min of m eer 
in nood verkeren, die schijnbaar op hulp kunnen 
rekenen, terw ijl het gewoon om een onderneming 
gaat die keihard geld wil verdienen. (Desondanks 
heeft ieder het recht om een onderneming- op 
te  richten.) Van Wanzeele onderstreepte  nog
maals dat dit centrum  niets m et de VUB te  
maken heeft.
Op de VUB zelf wordt er ook aan studiebegelei
ding gedaan. In septem ber worden er brugcursus- 
sen georganiseerd voor toekom stige le  kan. 
studenten, waarbij specifiek aan studiem ethode 
gewerkt wordt. Dit alles is kosteloos. Tijdens 
de maanden oktober en november zijn er ook 
cursussen, die be trach ten  de le  kanner d iets 
te  maken hoe om te  gaan met het immense 
en schijnbaar onoverzichtelijk studiem ateriaal.

Het is trouwens zo dat assistenten en profes
soren te r  beschikking staan  om speciefieke 
vragen over de leersto f te  behandelen. Hier 
bestaan soms problemen voor beide kanten (zowel 
studenten als professoren). Van beide kanten 
is e r  in sommige gevallen (lang niet allemaal 
dus !!) een iets  te  weinig belangstelling. Toch 
zou het jam m erlijk zijn deze mogelijkheid zo 
maar van ta fe l te  vegen en ze te  laten voor 
wat ze is en je te  laten  leiden door vele voor
oordelen die apath ie en gelatenheid in de hand 
werken. Het opruimen van de com m unicatiekloof 
tussen studenten en onderwijzend personeel 
is onontbeerlijk voor degelijk onderricht. Hierbij 
zou een groot vooroordeel uit de wereld geholpen 
m oeten worden : "Professoren blaffen lang niet 
allemaal!". Robert P.



The O3 - interview

Just a fte r  the  m eeting of ISAVUB we had an 
interview  with Mss Audrey Van Zijl. If you 
want to  know m ore about this a t least extraordi- 
nairy m eeting, we drew out a report on it 
which is to  be found som ew here else in the 
Moeial.

Moeial: So what do you think about tonight?
03: I think nothing has been decided. I ca n 't  
think of anything else  to  say.

Moeial: Are you still longing to  be president?
03 : I never longed to  be president, I was e lec ted  
president. And about th a t there  was sent you 
an a rtic le .

Moeial: Yes, true. A four-page-tex t. (That eve
ning she gave a tw o-page-tex t, on which was 
w ritten: "The a rtic le  the Moeial refused to 
publish"). lt  seem s th ere  had been a cleaning?
03: Oh, well, th a t 's  just a lit tle  d ifference 
in typing ( li tt le  ?, red.). There a re  not many 
things d iffe ren t, just two or th ree  additions. 
And some phone-calls where given about it 
to  you.

Moeial: As well tru e . But we call this th rea ts. 
The voice a t the  phone tried  to  force us to 
publish this with violence.
03 : Well, I don 't know nothing about it. lt 
was a friend o f mine who toke care  of that.
All I know is th a t the tex t was -betw een bra- 
ck e ts- refused to  be published. And we con tac ted  
a lawyer about it.

Moeial: So how do you think of your s ta tus 
now, 1 mean a fte r  this m eeting?
03: Well, I guess I am without sta tu s  now. 
But I don 't know If ISAVUB even exists anymore, 
do you?

Moeial: Nothing about the  constitu tion  has been 
decided, th a t 's  all.
03: Well than, on one hand you can  assume 
that everything stays as it was, or on the  o ther 
hand, you could think th a t ISAVUB has fallen 
apart.

Moeial: On what grounds you think th a t ISAVUB 
does not ex ists  anym ore? The only issue talked 
about tonight was w hether the  constitution 
shouid be resp ec ted  o r not.
03: Well, like I said, I am confused now. I 
don 't know about my position, th a t 's  all.

Now, the  executive shouid call another General 
Assembly, and try  to  make some decision.

Moeial: And what do you think about the constl- 
tutlon, shouid it be rem ained as it is?
03: Well, there  has been a lot of talking about 
it tonight, and most people were not informed.
I think it would have been b e tte r  for ISAVUB 
if everybody would have the constitu tion , and 
make adjustm ents to  it for the  benefit of the 
orginasation. I think th a t i t 's  due to  these pro
blems th a t ISAVUB d idn 't work very well.
A nother thing is th a t ISAVUB itse lf changed. 
It becam e bigger, and got new problems (double 
nationality , m ajority groups). So the  constitution 
shouid be changed.
Article 6 o f the  constitu tion , which is the  pro- 
blem in my case, says: "Foreign Students" which 
can be in te rp re ted  very broad, it is not s ta ted  
c learly  in the  constitu tion  that this excludes 
Belgian nationality .

Moeial: But th ere  a re  lo t's  of Belgians born 
in Zaïre, for exem ple. Can they all become 
president of ISAVUB?
03: Yes, well th a t is one of the  things that 
shouid be considered in the  constitu tion . Who 
is a foreigner and who's not.
I still think of m yself as a South-A frican.

Moeial: And then som ething com pletely different! 
About the  "Waverse Steenweg". A vacuum -cleaner 
was placed there  by you, while there  was one 
of "Huisvesting". On top of it you asked money 
for the  use of the  vacuum -cleaner.
0 3 : F irst thing, I did not know there  was one 
from "Huisvesting" (Which is alm ost impossible, 
since she placed the  c leaner uKbh/ somebodv who 
knew about it, red.). But I did it to  help the 
people. I don 't sce the  point in putting a va
cuum -cleaner in the house if th ere  is already 
one.

Moeial: Maybe to  win money out of it, o r get 
influence on o th er foreign students in order 
to rem ain president of ISAVUB?
0 3: We only asked money for the paper-bags 
inside. (20Fr for each tim e?,red.)
About the  sam e thing we did with the sheets. 
We gave them  to  students, but we had to  be 
sure we got it back.

So far for the  interview . We are  sure you shall 
be able te  read  and hear more about Audrey 
in o ther editions.

Fr.H.

a in ’t gonna be O3 c i t y ! —
Audrey & ISAVUB Femaie president claims dictatorship

In an article entitled  "SHAME" and distributed on Campus on 9th 
January, 1986, Klaas Tempels, serving as a spokesman of Audrey 
Van Zijl, a ttem pted  to reason aloud why the la tte r must continue 
to be president of ISAVUB irrespective of the decision of the 
General Assembly of 18th sempember 1985, on the question of 
her nationality vis-è-vis the provisions of article 6 of the Constitu
tion. It was my intention never to react to mean tendencies and 
casting of slurs on personalities. But once this has been exercised 
beyond the level of rumours, I will now let the whole tru th  out!

U nfortunaly for the  corrupt executive members 
who proposed an ammendment of the constitution 
in order to  m aintain Audrey Van Zijl as Presi
dent of Isavub, the  extra-ordinary general asem- 
bly o f january 9th, 1986 did not accept the 
proposal. A ctually, the m eeting ended in suspen- 
ce  due to  many reasons.

F irstly , many a ttendan ts were disappointed 
by the fact th a t the  m eeting s ta rted  with a 
row ainongst the very m embers of the executive. 
The problem was that Audrey presented a secret- 
ly self-m ade agenda to  each a ttendan t wich 
was d iffe ren t from what was concieved by 
the executive council of decem ber the Ist, 
1985. Worse off, Audrey's agenda comprtsed 
many item s contrary  to a rtic le  12.1 of lsavub's 
constitu tion  wich provides th a t one and only 
one item  can be discused in an exta-ordinary 
general assembly that deals with the modification 
o f the  s ta tu te s .
1 saw the o ther executive m embers try  to explain 
this unconstitiutionality  and urge her to desist 
from m alpractice, and was appalled by her 
intrasigence. I heard her secre ta ry  general 
say th a t if they had covened the  m eeting in 
o rder to resolve an unconstitiutionality , then 
it was not only useless but actualv harmful 
to c re a te  another unconstitutionality , as this 
was like "adding insults to injury". As a m atter 
of fac t, the assembly was covened because 
a rtic le  6.1 had been violated and Audrey was 
insisting th a t yet another a rtic le  12.1, be viola
ted. Tension began to rise.
Before long, Audrey spoke out to  all the assem
bly, telling them of how she had helped them 
find accoinodation in 3russels and how she 
has been working sleeplessly for Isavub since 
the besinning of the accadem ic year, concluding 
that it was the acion and not the constitution 
th a t m attered . At this point, some o f the 
.neinbers who de test that their einotions be 
s tired , stood up, wore their w inter coats, and 
angrily left the  hall. Coupled with the  fact 
th a t th ere  were many deviations from the o ffi
cia l agenda, and that the  m eeting was being 
m ismanaged by the divided executive, more 
and more mem bers left the hall until the  a tten - 
dance feil below the quorum.
To the  question why Audrey presented another 
agenda, I cannot give a defin ite  response. 
The only, clue I have is the  over-crowdedness 
of her agenda in which the question on her 
s ta tu s  in Isavub was ra ther d istorted  and pushed 
to  the  rear; an indication that she did not 
wish the  issue to  be discussed. She may be 
one o f those who prefer to  be known and snob- 
bed a t, to  not being known a t all, but that 
is a side issue.
Let us delve right into the  body of the m atter. 
We already know that Audrey's candidature 
for the  presidency of Isavub was accepted  only

on the  condition th a t she proves afterw ards 
th a t she was not Belgian (see minutes of the 
general assembly of 24 10 '85), her votes being 
null and void if she was. We also know that 
having noticed th a t Audrey was Belgian, our 
unfair executive mem bers prefered to maintain 
her in ISAVUB's presidency, hence the proposing 
the amm endem ent with which we were served 
a t the  beginning o f the last general assembly 
in order to  cloud our judgem ent.
Shocked by the  crookedness of our executive 
m em bers, I met those who signed in favour 
of the  am m endem ent and asked them  to  explain. 
Their unanimous explaination was that they 
found nobody who was qualified, com petent 
and willing to  occupy lsavub's presidency.
I must call on fellow m embers to  agree with 
me th a t our executive mem bers a re  not only 
narrow-m inded but also annoyingly obstinate. 
Don't you think there  are  many of us who 
are  su itable for the presidency? And having 
noticed the gross awkwardness of Audrey, wich 
awkwardness o rien tates  her e ffo rts  mainly to- 
wards the  c reation  of antagonism betw een indivi- 
duals and services of our university, don't they 
p refer the presidency to be vacant to  being 
occupied by an enemy of peace and concord? 
lt is inconceivable-som ething must be done!
’.Vas Audrey behaving uprightlv when she concea- 
led her nationality  on the 24th of october 1985? 
ls it politically sound to  usually lose one's wits 
and engage in einotional narrations, just stopping 
short of crying as she did on the 24th of octo
ber, on the 9th of january '86, and has usually 
done when she ineets us individuallv? Did 
she consult any of her fellow executive members 
before writing the pro test against the presence 
o f the  social raad, the Moeial and UCOV in 
lsavub's general assembly? By doing so, was 
she festering  any spirit of friendship and co-ope- 
ration betw een the foreign students and the 
university com inunity? By forbiding the  sale 
o f an ti-aparthe id  badges during the e lectionpartv  
of Isavub, 24th of october and arguing against 
Vuharos' intention to  condemn apartheid, was 
Audrey acting  in the in terest of the  foreign 
students?
We must be honest to  our selves, we must 
adm it that Audrey has behaved too badlv to 
be a m em ber of Isavub, left alone be its  presi
dent, and we must ask her to  resign not only 
for the  jjresidentsh ip  but from Isavub as a whole. 
Our dorm ant executives must wake up and 
see to  the execution of this appeal! We can 
excuse them  for having so far to ie rated  Audrey's

1. MISINTERPRETATION OF THE CONSTITU
TION.

The a rtic le  is not only an a ttem p t to  misinform 
the University Communlty; it is simply a Symbol 
of u tte r dishonesty and dictorial incllnatlons. 
The constitu tion  of ISAVUB is baslcally a trans- 
latlon of th a t of the "C entre International des 
Etudlants E trangers de 1'ULB" and the work 
of a Constitutional C om m lttee consisting seven 
foreign students of VUB. Mr. Tempels cannot 
therefo re  claim sole authorshlp of the said 
constitution.
By proclaimlng th a t a rtic le  6.1 of the constitu
tion "ls of my own hand", Mr. Tem pels does 
not only a ttem p t to  discredit and disrespect 
the  o ther m embers of the  com m lttee  th a t worked 
on the constitu tion  but to  prove him self the 
best knowledgeable in the in terp retation  of 
the constitu tion . I have nothing to say about 
a rtic le  6 o f the  constitu tion  since it is c lear 
enough for anyone who wants to  understand. 
As regards the  allegatlon that the  Belgian natlo- 
nallity of Mrs. Van Zijl was known by all during 
the e lection  o f 1984/85 when she was e lected  
the social secre ta ry  of ISAVUB, I advise Mr. 
Tem pels to  cross-check from the m embers of 
the Executive Council of last year. And note 
th a t even during the recen t e lections she still 
clalm ed her nationality was South A frican.

2. A RESORT TO HOLLOW DEFENCE.

It is a p itty  th a t spokesmen o f Mrs. Van Zijl 
who have no substantive reasons to  support 
their argum ents easily resort to  hollow defensive 
m echanlsms, the  basic variables o f which are 
politics and personalities.

2.1 THE POLITICAL EXPLANATION.

Mr. Tem pels has cast the debate ln a wider 
politica! context. He does not only atlege that 
I am politically minded and ambitions but that
illegal, unconstitutional and undem ocratic ma- 
neuvres, but we c a n 't  excuse them for continuing 
to do so. We must place thelr deadline on 
friday the 3 1 th of january 1986, afterw hich 
we must take action. Our action shall comprise 
of the  organisation of an extra-ordinary assembly 
in which we shall ask for sanctions against 
them  in accordance with artic les  11 and 8 
of our constitution.

As for Audrey Van Zijl, she must give up. all 
hopes for the  presidency o f ISA-VUB and for 
any amm endment of a rtic le  6.1. Our question 
is not on the preceding fac t, it is on wether 
to classlfy her as a federated, symphatising, 
or honorary member. So far she does not even 
fulfil the  conditions of artic les  6.2, 6.3 and 
6.4 and it is co rrec t to t drop her altogether.
For the  tim e being, it ls a rtic le  6.1 which 
is most a t s take. Thls a rtic le  stipulates that 
in order to be be an e ffec tiv e  m ember, one 
must fulfil al! the  conditions below:
a. one must be foreign
b. one must be registered a t the VUB
c. one must agree to  respect the provisions 
of the  constitution
d. one must pay the annual memberschip fee.
Let us consider Audrey with respect to each 
provlsion in turn:
provision a.: Audrey is Belgian and cannot be 
foreign in Belgim
provision b.: Audrey was not registered in VUB 
by the day of the election
provision c.: Audrey does not respect the consti
tution, else she won't keep clinging stubbornly 
to  the post of president against a rticles 6.1 
and 10.2, and she won't insist on following 
a multipurpose agenda against a rtic le  12.1. 
Consequentlv, not only has Audrey behaved 
too badlv to  be a president of ISA-VUB, she 
has also been outrightlv disqualified by the 
constitu tion . She falls too far outside the scope 
of e ffec tiv e  members and if we embark on 
am m endments of the constitution in order to 
defend the in terests  of individuals, we would 
be dealing a fatal blow at ISA-VUB, and laying 
a firm foundation for an unsuccesfull life both 
for ourselves and our countries.
Finally, I *ïsh to  appeal to  those of us who 
have not yet done so to be kind enough to 
advise Audrey to stop staking her dignitv as 
well as that of ISA-VUB. All the same, never 
nind if she neglects you advice (as she neglected 
mine). She will be dealt with according to the 
rules and regulations in force.

John Oyobo

I am being used by a politlcal p arty  which 
he does not dare to  mentlon! I am not a m ember 
of any politlcal party  in Belgian and have never 
trled  to  be. And besldes ISAVUB, I don 't belong 
to any o ther "kring" in the  university; or ls 
i t the SoR th a t is mlsuslng me? Please don 't 
u nderrate  the  intelllgence o f others!
And for your claim th a t I "pretend to  flght 
A partheid", be informed here th a t I am not 
capable of flghting th a t system  In any way!! 
However, I have the rlght to  express my oplnlon 
a b o u tit.lf  lt ts wrong to  do so, what do you 
say about the views o f the  United Natlons, 
the  EEC, the  Commonwealth e tc . on th a t system  
of rule?! It Is absurd to  see A partheid only 
as a politlcal problem. It is more a moral and 
human rights Issue. That is why I did let .Mrs. 
Van Zijl know the views of the  "Aktiekom mltee 
tegen Apartheid" when she turned them away 
from selllng the "Boycot Apartheid"-badge during 
the party  of ISAVUB on 18th Septem ber 1985, 
simply because she says her oplnion about Apart- 
heid is different! Note th a t the  same kom ite 
is allowed to  do so in the university eg. R estau
ran t/C afe ta ria .
I also note wlth sadness her argument on a 
motion during a recent m eeting of VUBAROS 
to  reif/rst the Raad van Bebfeer to take a dicision 
that will forbid VUB from contractlng  any offici
al agreem ents with South A frica ln educatlonal 
program mes. Any way, her invltation of the 
South African Embassy to a tten d  the P re-C hrlst- 
mas Receptlon of ISAVUB in M 429 clearly 
indicates her different oplnion on the  system 
(Apartheid).
And when the o ther members of the  Executive 
Council of ISAVUB objected to thls Invltation 
and her insistance on not Invlting the Social 
Sector, UCOV and SoR to the sam e recep tlo n  
she storm ed out of the  m eeting. On what consti
tu tional basis did she la te r  demand an apology 
from the  o ther Executive Councll mem bers 
for being against her stand on these two Invlta
tio n  cases? She even went as far as asking 
the Secre ta ry  General of the  Assoclation to 
resign from his post! And when I d iffered from 
her oplnion during the  debate on a proposed 
motion on Apartheid during the  above-rnentloned 
VUBAROS meeting, she told me a fte r  the m ee
ting I was not welcome to the receptlon  due 
la te r th a t evening! ISAVUB is not a p rivate  
assoclation and its prlvatisation will never be 
condoned! Let us take  advantage of our presence 
in a dem ocratic institutlon and country to  learn 
more about democracy!

2.2 THE PERSONALITY ATTACK.

It is said by some th a t the  fight against d icta to- 
rial rule in ISAVUB is a personal conflict be
tween Boon and Mrs. Van Zijl. For me, constitu
tional m atte rs  are  beyond personal In terest. 
And what in terests ln fac t?  1 am not a member 
of the  Executive Councll! There ls however 
abundant evldence th a t Mrs. Van Zijl regards 
the argum ent against undem ocratic practlces 
ln ISAVUB as an a ttack  on her person; thus 
she and her guards have launched propaganda 
cam patgn; against anyone who dares to  advise 
against her unorthodox p ractlces. Here are 
several examples of her unjustlflable a ttacks:
I)Denls Breadly (ex-president o f ISAVUB) was 
a tacked for allowlng mem bers o f the  SoR, UCOV 
and De Moeial to a tten d  the  General Assembly 
of 18th Sept. 1985;
II) UCOV accused of glvtng Boon a com puter 
llsting of foreign students to  check and dlsgualify 
her from standing elctlons;
III) A frican students accused for not wanting 
to  unite withln ISAVUB because Mrs. Van Zijl 
in South African;
IV) The Bangladesh students a ttacked  for not 
willing to  unlte withln ISAVUB because they 
want to  have jobs ln the  R estaurant.
On my part, I am accused of being responsible 
for all publlcations concernlng ISAVUB tn De 
Moeial! But the a ttack  is for deeper. When
1 was e lec ted  to the  SoR for the  flrst tim e, 
Mrs Van Zijl went about saying I got the chance 
because the elections were not com petltlve.
I don 't know what she says about thls years's 
e lections: she was even more dismayed when 
the  SoR requested me to  speek on its behalf 
during the academ lc opening of the Unlverslty 
on Sept. 27 1985. Since she speaks b e tte r  Dutch 
she feit she shouid have been asked by the 
SoR to  speak, forgettlng  th a t she ls not an 
e lec ted  m ember of the SoR which she has vowed 
to  avold. Personal a ttack s  and ch arac te r assassln- 
ation strengthened by claim s of good con tacts 
wlth im portant personalities ln hlgher authorlty  
in the  unlverslty hlerarchy wlll never frlghten 
anyone from speaking the  truth! I don 't believe 
anyone is against Mrs. Van Zijl as a person.

EMMANUEL BOON
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tea te r: Jozef van de Berg. "De geliefden"

Jozef van den Berg voorstellen ts een open 
deur intrappen. Van den Berg is een m eester 
in het gebruiken van hom eopatisch kleine hoe
veelheden em otie. In "De geliefden" toont hij 
-in het gezelschap van zljn charism atische 'fam i
lie '-  een spiritueel-fllosofisch fresco over Liefdes 
schijnbewegingen.
Op vr 24, za 25 en zo 26 januari, 20u30. 

muziek

Dwars op de trend van Jonge Am erikaanse g ltaar- 
groepen die een countrybasis mixen m et pop 
en andere crossovers, haalt Ricky Skaggs zijn 
reperto ire  uit de 'k lassieke' country-erfenis. 
Zijn p e rfec te  songkeuze, zijn trad itionele  blue- 
grass-arrangem enten, zljn glasheldere stem  en 
zijn v irtuosite it op banjo, viool, mandoline en 
g itaa r  maken hem to t de in teressan tste  country- 
-ac t in Nashville. Op wo 22 jan, 20u30.

ten toonstelling

Bernard van Eeghem ontw ierp de affiche van 
K aaith ea ter 85. Voor de tentoonstelling die 
in het foyer van de Beursschouwburg te  zien 
is van 3 to t 31 januari vertrok  hij van een 
immens schilderij te r  g ro o tte  van de plattegrond 
van de tentoonstellingsru im te, dat vervolgens 
verdeeld werd in een fries.
Opening o r  vr 3 jan, 21u s tip t.

86 O'CLOCK AB

THE CH1EFTAINS is beslist de ierse muziekgroep 
die over de hele wereld g ro te  faam geniet, 
zowel om wille van de levendigheid van zijn 
optredens.
Meer dan tw intig  jaa r  geleden hebben PADDY 
MOLONEY en zljn vrienden hun ee rs te  LP opge
nomen.
Hoewel hun oorspronkelijk gehoor hoofdzakelijk 
bestond uit volksm uzlekllefhebbers, heeft de 
ongelooflijke draagw ijdte en de eindeloze varia
tie s  van hun muziek zeer snel een breder publiek 
aangetrokken, culm inerend ln hun huidige wereld
faam .
Tot vandaag hebben THE CH1EFTAINS 13 LPs 
uitgegeven. Daarenboven hebben zij opnamen 
gem aakt m et A rt Garfunkel, Dan Fogelberg 
en s te rre n  als Erlc Clapton, Van Morrlson, Jam es 
Galway en Je rry  G arcia hebben m et hen gemusi
ceerd . Zij vestigden het publieksrecord allertljden 
toen zij in he t Phoenlx Park in Dublin optraden

voor 1350000 mensen.
Voor de film "Barry Llndon" componeerden 
zij de muziek, waarvoor zij trouwens een Oscar 
mochten ontvangen in Hollywood in 1976.
Maar of ze nu optreden en hun verhalen vertellen 
ln een pub in Dublin of ze concerteren  in de 
Albert Hall ln Londen, THE CHIEFTAINS blijven 
boeien door hun grenzeloze liefdé voor de mu
ziek, door hun onberispelijk vakmanschap en 
door de levensvreugde die door middel van 
hun muziek in het publiek overvloeit.
AB: 24 jan, G rote Zaal, 20u (250Fr)

"SOU F" door het TANIT DANCE THEATRE. 
Jongste produktie van de koreograaf Walid Aouni 
over de Islam itische filosofie.
DI 28/ WO 29/ DO 30/ VR 31 telkens om 20u30 
in de gro te  zaal

Dinsdag 28, 20u30: DE LAATSTE DINDAG in 
Bar Am éricain (org. M asereelfonds)

ROB DE NIJS
In concert. Zw eem zoeterlg gezwijm in misleidend 
vloeiende m elodietjes. Onderhuidse verleiding 
in hitparadeverpakking. Nederlands grote, om dat 
e r  waarschijnlijk geen andere zijn. Voor de 
fans. Op 29 Jan in het PSK. T ickets van 400 
to t 700fr.

BKT
Sara zeg t...L eila  Zegt...
Brit Alen speelt:
Sara Zegt...
"Als ik ergens in een rij s ta  en iemand probeert 
voor te  dringen, dan is dat precies zoals vroeger, 
toen lk daar stond m et mijn conservenblik in 
de hand...
Ik was klein en tenger en iedereen ging voor." 
K atelijne Damen speelt:
Leila zeg t...
"Als lk nu droom, zie ik me als kind tussen 
andere kinderen, allen achtervolgd, zonder enige 
hulp van wie dan ook. 
lk haat he t om te  gaan slapen."
Het verhaal van een ontm oeting tussen twee 
vrouwen die als kind in een concentratiekam p 
terechtkw am en. Het toont de weerloosheid van 
kinderen in een  door volwassenen beheerste  
wereld.
Dialogen over oud en nieuw facsism e.
Elke do, vrij, za om 20u30, zo om 15u. (180 
R). Reserveren: 02/511 80 75.
K apellem arkt, 8, 1000 Brussel. CDOB

De vrouw in
het r ijk  

der f a r a o ' s

Stel, je bent geïnteresseerd in Egyptische kunst. 
Je  bent vrouw en je sym pathiseert met het 
fem inism e. Dus de rol van de vrouw in de ver
schillende kuituren zegt je  ook wel wat. Op 
een goeie dag vind je ergens een foldertje met 
de veelbelovende tite l "De vrouw in het rijk 
der Farao 's". "Aha" denk je, "laten wij eens 
de kritische blik dwalen over de s itua tie  van 
wijlen onze kollega's".

Zo kwam ik dus op een middag -na een tocht 
doorheen beurtelings regendruppels, sneeuwvlokken 
en windvlagen- terech t in het Koninklijk Museum 
voor Kunst en Geschiedenis. De ticke tjes werden 
verkocht in een kraam pje naast het gebouw: 
leuke vondst, m aar niet in de winter!

Na de moed weer in de ondertussen bevroren 
vingers te  hebben geblazen, begaf ik mij naar 
de tentoonstellingszaal, waar ik het gebruikelijke 
panoram a aantrof: een vrij homogeen mengsel 
van snobs en liefhebbers, gehuld in een walm 
van zweet en dure parfum s. Zoals verwacht 
kon je ook over de koppen lopen.

Nu had ik tevoren net de "Knack" gekocht, 
waarin toevallig  een artikel stond over deze 
tentoonstelling. Het klonk vrij positief (reden 
te  m eer om achterdochtig  te  zijn). De woorden 
van Prof. Dr. H. De M eulenaere, egyptoloog 
en conservator in het museum, aangaande de 
rol van de vrouw in het oude Egypte, waren 
al veel m inder positief. Dat er in die tijd nog 
geen sprake was van feminisme, had ik ook 
al wel gedacht. Maar, aldus Dhr. De M eulenaere, 
de huishoudelijke taken werden hoog gewaardeerd 
(dat ken ik: ik word thuis m aar al te  vaak 
misprijzend bekeken om dat ik de beruchte twee 
linkerhanden heb).

vjKoowo in/ Het  
FAUAo's.

Films in Bxl
PRIMEUR ! 2 FILMS EN GEENEEN AFGEBROKEN !
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D y wast IE HfiKTENSYL
Een verheugde glimlach neste lt zich op mijn 
gezicht, als de in het artikel beloofde lijst 
van de tentoongestelde voorwerpen mij Inderdaad 
in de handen wordt gestopt en als er inderdaad 
overal num m ertjes zijn aangebracht. Helaas, 
al gauw blijkt dat je, als je de rekenkundige 
volgorde wil bewaren, kriskras van hier naar 
ginder m oet springen. Reeds behoorlijk knorrig 
jestem d m oest ik bevendien vaststellen, dat 
de beloofde 'typologische' opvatting van de 
ten toonstelling ook een m ythe blijkt te  zijn. 
Daarm ee wordt bedoeld dat de voorwerpen 
gerangschikt zijn naar wat ze voorstellen, met 
name de vrouw in haar verschillende functies 
(koningin, priesteres, ed.), bij de dagdagelijkse 
bezigheden (dans, m ake-up, ed.). Best mogelijk 
dat die indeling e r  inderdaad in z it, ik heb

Er is John Huston ( The M altese Falcon, Under 
the Vulcano ). 78 jaar en derm ate  door ziekte 
geveld dat hij om de 15 minuten zuurstof nodig 
heeft om in leven te  blijven. Hij is (top)-regis- 
seur.
Er is Jack  Nlcholson en K atleen Turner (Body 
heat, Romancing the  Stone, Crimes of Passion). 
Zij zijn (top)akteurs.
En e r  is een film : PRIZZI'S HONOR. Een 
donkere en bijtende sa tire  over de romance 
tussen twee mensen die ingehuurd worden om 
elkaar te  vermoorden. De m ajestatlsche 
openingsscène van een huwelijk waarbij de kame
ra lang-zaam  afdaalt van het glasraam  naar 
het a ltaa r  en dan traagjes ach teru itgaat door 
de middenbeuk van de kerk, terwijl men deze 
beweging geregeld onderbreekt om de hoofdperso
nages voor te  stellen, is tegelijkertijd  zo klasiek 
en zo verfrissend.
Het verdere verhaal van komplot en nevenkom- 
plot ln de m affia-fam ilie Prizzi zie t ° r  op 
het ee rs te  gezicht bijzonder ernstig  en plechtsta
tig uit, m aar de bijtende onderhuidse spot zal 
iedereen die de aparte  toon weet te  appreciëren 
niet ongemoeid laten.
Jack  Nicholson speelt op een heerlijke lompe 
manier een m affla-zoon die alle moordklusjes 
moet opknappen. Lomp is hij zeker in zljn 
liefdesrela tie  met Kathleen Turner, een even 
koelbloedig als bescheiden huurmoordenaar ("Drie 
to t vier moorden per jaar, toch niet zoveel 
als de omvang van de bevolking in acht neemt"). 
De extreem  overdreven passie van de romantische 
scènes verlenen aan het geheel ekstra  spanning 
en dreiging.
De over-ernstigheid waarmee dan m et een uitge
streken  gezicht wordt geakteerd is onw eerstaan
baar grappig.
John Huston laat ons eveneens kennismaken 
m et zijn dochter Angelica (tevens gezel van 
Jack  Nicholson) die zich uitstekend redt naast 
de anderen. Zij speelt de gefrustreerde vrouw 
die uit de fam ilie ls verstoten en probeert 
haar vroegere geliefde (Jack Nicholson) terug 
te  heroveren door a llerlei (U raad t het) komplot- 
ten  te  smeden.
Voor de mensen die alleen de laa ts te  regels 
lezen : "Prizzl's honor" ls een must en volgens 
de ondergetekende, op de valreep nog de beste 
film van 1985.

De Brazllllaanse regisseur H ector Babenco kennen 
de m eeste film liefhebbers wel als de maker 
van "Pixot" of de jeugddellnkwentle In Brazilië 
gezien door de ogen van een tienjarig jongetje. 
Dit prachtig  sociaal document oogste een in ter
nationaal succes zodat Babenco geld kon krijgen 
uit de VS voor zijn volgend projekt : Klss of
a Spiderwoman. Hierin worden twee mensen 
ten tonele (letterlijk) gebracht : een sympatiek 
homo (Molina) en een politiek activ ist (Valentin), 
samen in één cel. Om de tijd te  doden tussen 
de ondervragingen v e rte lt Molina aan zijn celge
noot op een flam boyante wijze B-flIms na,

er in ieder geval niet veel van gem erkt. Ofwel 
ben ik erg dom, of stekeblind, ofwel is het 
allem aal een truukje om de catalogus be te r 
te  doen verkopen (in tegenstelling to t wat Dhr. 
De M eulenaere beweerde). De hoge concentratie  
van mensen met een catalogus in de hand over
tuigt mij van de laa ts te  mogelijkheid. H etzelfde 
blijkt vaak ook uit de keuze van de voorwerpen. 
Zo blijft het voor mij een m ysterie waarom 
tw ee prachtige gouden arm banden tussen de 
grafstenen staan in plaats van bij de juwelen.

•  Daar zal ik wel weer te  dom voor zijn. Uiteln- 
delijk heb lk het zoeken naar een bepaalde 
struktuur opgegeven en ben ik me gaan concen
tre ren  op de este tische  waarde van de tentoonge
stelde voorwerpen. Zo bekeken is de voldoening 
al een stuk groter. Het doet mij vermoeden 
dat de organisatoren zeker gerekend hebben 
op de trad itionele  aantrekkingskracht van Egyp
tische kunst op het grote publiek. Wie aangelokt 
werd door het ste reo tiepe  beeld van de Egyp
tische kunst als niets dan kostbare edelstenen 
en goud, zal door deze tentoonstelling wel ont
goocheld zljn. Over gouden voorwerpen gespro
ken, zoek niet te  lang naar het beeldje dat 
vooraan op de catalogus s taa t. Waarschijnlijk 
kijk je erover, je m oet namelijk weten dat 
het m aar een goeie 4 cm groot is. Bovendien 
is het zo slecht belicht, dat ik het bijna niet 
herkende (zou ik dan toch stekeblind zijn?). 
Ook op andere plaatsen laat de verlichting 
te  wensen over, m aar zoiets gebeurt wel meer.

N iets opmerkelijks m eer? Toch wel, kijk eens 
goed naar het beeld van konigin Hatsjepoet 
(nr30). M erkte ik daar aan de kin toch een 
u itsteeksel dat verband houdt m et de koninklijke 
baard!

Nou, de tentoonstelling loopt nog to t 28 februari. 
Je  kan eens gaan kijken, zolang je de nummer
tjes n iet probeert te  volgen, zal je het wel 
de m oeite waard vinden.

F. Ualgasi

die we ook te  zien krijgen, ln die scènes dat 
de kam era de beklem mendheid van de cel ver
laat, krijgen we een heerlijke persiflage op 
de films van de jaren '30 en '4 0  te  zien. 
Door deze fantasie ontstijgen belden aan hun 
gevangenschap in een Zuidamerikaans land.
Het is de verdienste van de regisseur om In 
de kaalheid van één kamer en de beperktheid

to t tw ee akteurs toch nog momenten van inge
houden spanning te kreëren, naarm ate de vriend
schap tussen de twee mannen intenser wordt. 

En zoals het een degelijk scenario betaam t, 
werkt hij naar een hoogtepunt en krijgt verhaal 
een verrassend slot.
We mogen ons gelukkig prijzen dat R ichard 
Gere, die eers t als akteur werd aangezocht 
nadien afhaakte. Zo verging het Burt Lancaster, 
die juist voor de opnamen een hartinfark t kreeg. 
Al hadden wij het liever om gekeerd gezien.
Wel krijgen Wllltam Hurt die op een m eesterltjke 
wijze Molina inkam eert en Raul Julia als Valen
tin. Ondanks enig toneelm atige tics beschikt 
deze Broadway-akteur toch nog over enige spon
tan ite it om zich staande te  houden tegenover 
Hurt.
"Kiss of a Spiderwoman": pijnlijk mooi. Gui.

poezie
W e d s t r i j d

Dit jaar wordt opnieuw een poëziewedstrijd 
georganiseerd aan de VUB. Omdat de Dienst 
Kuituur noch het BSG plannen hadden om een 
poëziegebeuren te houden, heeft Germania-Roma- 
nia het voer ln handen genomen.

Zoals elke am ateur-poëet weet was Bart Sonck 
hoofdorganisator van de wedstrijd in 1984 en 
1985, dit jaa r he-.ft hij zijn volledige steun 
toegezegd aan het gebeuren. Waar wij hem 
natuurlijk voor bedanken.

In leder mens uchuilt een eenzam e dichter, 
dus ook in elke student, doe mee en win. Een 
pittig  detail is dat de schrijver Je f G eeraerts 
en de d ich ter Michel Bartoslk de prijzen zullen 
ultreiken. Op de avond van de prijsuitreiking 
wordt ook een  lezing gehouden door Je f  Gee
raerts , m aar meer details daarover in een vol
gende Moeial.

Reglem ent van de wedstrijd.

- artikel I
Alle VUB-studenten mogen deelnem en aan de 
poëziewedstrijd genaamd 
"Prijs voor Poëzie VUB 1986" 
ingericht door Germania-Romania.

- artikel 2:
prijzen mogen niet - worden toegekend indien 
de jury van oordeel is dat geen inzender daar
voor in aanmerking komt.

- artikel 3
De gedichten mogen nog niet bekroond of u itge
geven zljn.

- artikel 4
Iedere deelnem er mag niet m eer dan 3 gedichten 
inzenden, getypt in 4-voud op quarto- of din-for- 
m aat. Ze dienen afgegeven te  worden op de 
Dienst Kuituur (naast KK) u lterlijk  op vrijdag 
21 februari. De gedichten dienen anoniem te 
worden ingegeven onder gesloten omslag+pseudo- 
niem van inzender, m et daarbij nog een tweede 
briefomslag waarin vermelding van naam en 
adres (eventueel kotadres), studiejaar+studie- 
richting VUB.

- artikel 5
Iedere inzending waarbij de hierboven verm elde 
regels niet worden nageleefd zal niet in aanm er
king komen voor de wedstrijd.

- artikel 6
De beslissing van de jury ls zonder beroep.

- artikel 7
De uitreiking van de prijzen zal plaatsgrijpen 
in QB op 4 m aart 1986 om !9u

- artikel 8
de jury bestaa t uit de volgende leden:
- M. Bartosik: dich ter en assistent Germaanse 
filologie aan de VUB
- P. Jonckheere: licen tiaat Germaanse filologie
- B. Sonck: student Germaanse filologie en 
m edeorganisator,organisator 1984, 1985.
- P. W ittevrongel: student Germaanse filologie, 
medeorganisator.

PHIL
Germania-Romania VUB
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tentoonstellingen !!
LUC BONDUELLE
FOTO'S EN FOTOSTRUCTUREN

Luc Bonduelle ( '5 7  -  S t .N ik la a s )  s tu d eerd e  
van 1975-1978 geneeskunde aan de V.U.B. Van 
1978 to t  1982 r e is d e  h i j  rond in  A zië , Z u id - 
Oost Azië en Europa.
H ij g a f l e s  aan de K re a tie v e  A te l ie r s  van de 
D ienst K u ituur V.U.B. in  fo to g r a f ie  in  1981- 
1982, v aam a h i j  z ic h  een p a a r  j a a r  in  S in t-  
Idesba ld  v e s tig d e  en z ich  in  de techn ieken  
van de k le u re n fo to g ra f ie  bekvaamde. ln 1985 
w erkte h i j  mee in  de werkgroep Video aan de 
V.U.B.
F o to 's  werden g ep u b lic e e rd  in Vorm '8 6  en 
Foto '8 5 . Hij beh aald e  de 2de p r i j s  k le u re n 
f o to g r a f ie  Olynpus '8 4 , en de 2de p r i j s  van 
het p u b lie k  in  het C u ltu re e l  Centrum J e t t e .  
H ij h ie ld  v e r s c h i l le n d e  te n to o n s te l l in g e n :  in 
1983 in  de Bloondido te  B ru sse l ,  in  1984 in 
de' Bank van R o e se la re , in  1981 in  de M ira- 
b e l l e  t e  B russel en in  1985 in  de Kaai even
eens t e  B ru s s e l .

K u ltu u rk a ffe e  V.U.B.
Van d i . 4  fe b ru a r i  t .e .m .  d o .27 fe b ru a r i  '86  

DIRK ZCNNEKEIN
ETSEN -  SCHILDERIJEN -  ZEEFDRUKKEN

Dirk Zonnekein beh aald e  he t diplom a g ra f ie k  
aan he t Hoger St .L u k a s in s ti tu u t  te  B ru sse l. 
Hij vo lgde e r  tev en s  a l s  v r i j e  s tuden t het 
Experim enteel A t e l i e r .  V erder v e rd ie p te  
h i j  z ich  in  de l i t h o g r a f ie  aan het Hoger 
R i jk s in s t i tu u t  voor Beeldende Kunsten te  
A n d erlech t.

Deze jonge g r a f ie k e r  h e e ft e r  a l een a a n ta l 
t e n to o n s te l lin g e n  o p z it te n  (1982 G a le r i j  
l.D . t e  G en t, 1984 G a le r i j  Nbgma te  He- 
r e n ta ls  en C .C. S tronbeek Bever) en vaagde 
z ich  aan A rt-P e rfo n ra n c e s  (Miseum voor Schone 
Kunsten B ru s s e l ,  1983 C .C ."W estrand" D ilb eek , 
1983 C.C."De B orre" B ie rb eek ).
Het g r a f i s c h  werk da t h i j  t e n to o n s te l t  be
s ta a t  u i t  e ts e n ,  s c h i ld e r i je n  en zeefdrukken. 
U kan het komen b e k ijk e n  in

G a le ry ' V.U.B. (boven K u ltu u rk a ffe e )
Van d i .1 4  ja n u a r i t .e .m .  d o .30 ja n u a r i '86 
E lke werkdag van 11 to t  17u

KRIS FIERENS 
SCULPTUREN EN TEKENINGEN

Aan de hand van k ip p eg aas , p a p ie r ,  h o u t, a lu 
minium, k o perd raad , g o ly e s te r ,  g la sv e z e l en 
s to f  bouwt K ris  F ie re n s  ten g e re  bouwwerken 
d ie  op a l l e  v o o r s te lb a re  m anieren b e z it  nemen 
van de  ru im te : z o a ls  een g r i l l i g e  p la n t d ie  
met h a a r  g roene p a tin e  n au w e lijk s  van andere  
kan onderscheiden  verd  e n , z o a ls  een b e e ld  dat 
heel even g in g  g ro e ie n  o f een sch raa l grazend 
d i e r .  Tot op een gegeven punt kan men r e l a 
t i e s  leggen met de n a tu u r  omdat men noodge
dwongen ergens een aanknopingspunt wil v in 
den .
Als exponent van de nieuwe a ssem b lag is ten  i s  
F ie re n s  e r  v r i j  v lug  in  g eslaag d  het b e e ld , 
het bouwwerk van de v e rb e e ld in g , de ru im te
l i j k h e id  een v e rra s sen d  f r i s  g e la a t  te  geven.

Hugo Brut in

.. .T e lk e n s  i s  het een spel van open en g e s lo 
ten  vormen, van gewicht en teg en g ew ich t, van 
s t a b i l i t e i t  en l a b i l i t e i t ,  van s tra k h e id  en 
l i c h th e id .  Geboren u i t  een zoeken n aa r ruim 
t e ,  volume en m a te r ie ,  l i jk e n  deze bee lden  
a b s t r a k t .  Toch ontdekt men e r  s te e d s  weer 
een hoofd , een v o g e l, een o l i f a n t  of een stuk  
a r c h i te k tu u r  in .  Vfet hen a l l e n  b in d t i s  de 
m ate rie b e h an d e lin g : ze z i jn  bedekt met een 
g rilg rau w e  laag  a a rd e , v u il  en s t o f . . .

M.-P. G ildenyn

G a le ry ' V.U.B. (b o v en 'K u ltu u rk a ffee )
Van d i . 4  fe b ru a r i  t .e .m .  d i .1 8  fe b ru a r i  '86  
Elke werkdag van 11 to t  17u

"FIN DE S1ECLE".
DE ZVttRTE KC*€DIE

"FIN DE SIECLE": WAANZINNIG AMUSANT".
(De Morgen -  28 /10 /85)

"Fin de S iè c le "  i s  een rruzikaal s a t i r i s c h  
stu k  rond opkomst en ondergang van de mens. 
Bert Verhoye, de ontw erper van he t s tu k , 
basee rd e  z ich  op ideeën  van F. Cavanna, 
S. Mosca, W. Shakespeare e .a .  om d i t  la c h -  
spek take l to t  s tan d  te  b rengen .

Een u ite e n lo p e n d  a a n ta l  f a c e t te n  van de samen
lev in g  worden op de k o rre l  genomen: de v r ie n d 
schap , de b e le e fd h e id ,  de g o d sd ie n s t ,  de orde 
het t h e a t e r ,  de ru z ie k ,  de s c h ild e rk u n s t ,  de 
f i l o s o f i e  en t e n s l o t t e  de oo rlo g  d ie  le id t  
to t  de dood. D aarb ij vorden v e rs c h i lle n d e  
vormen van humor g e b ru ik t d ie  "aan de man g e 
b rach t worden" door Nbx Schnur, C h ris  Cauwen- 
b e rg h s , M itta  Van d e r  Nfeat en A lida N eslo -  
op n u z iek  komende van Jacques Smeet s en 
Kadeer Zahnoun.

"De p o r t i e  h i l a r i t e i t  d ie  Fin de S iè c le  op 
z i jn  geweten h e e ft i s  indrukwekkend in om
vang__  v e rm a k e lijk  in  de o v e rtre f fe n d e
t r a p __ " (De Morgen -  2 8 /1 0 /8 5 ).

Aula V.U.B. Aud.OA 
Vfoe.5 fe b ru a r i  '86  -  2(Xi30
P r i jz e n :  2 00fr (avond) -  150fr (voorverkoop) 

lOOfr (kul t u u r k a a r t )
T ic k e ts  v e rk r i jg b a a r  op D ienst K u itu u r.

HEET ERIK SATIE, ZOALS IEDEREEN". 
ZWARTE KOKCDIE

Z v arte  Komedie d ie n t n ie t  meer voorge- 
" s te ld .  Het so o rt th e a te r  dat deze groep 
b reng t evenmin: s a t i r e  d u s .
In " lk  heet E rik  S a t ie ,  zo a ls  ied e reen "  
b reng t het gezelsch ap  een keuze u i t  p ian o 
stukken , p e rs i f le re n d e  lie d e re n  en iro n isc h e  
te k s te n  van E rik  S a tie  (1S66-1925). g e n ia le  
co rrpon ist, w einig g e l ie fd  evenwel b i j  c o l 
l e g a 's  om wille van z i jn  meedogenloze sp o t.
Toen in 1917 in  P a r i j s  'P a ra d e "  werd opge
v o e rd , p ronkstuk  van het su rre a lism e , had 
S a tie  de nuz iek  geschreven , oo tek s te n  van 
C octeau en in  een d eco r van P ic as so .

In deze v o o r s te l l in g  z ie t  u ook een m erkvaar- 
d ig  filn riocum ent: de d e r t i e n  m inuten durende 
" E n tr 'A c te "  van René C la i r ,  door S a tie  van 
muziek v o o rzien  (1924).
De w ereld van dada en su rre a lism e  wordt geëvo
ceerd  door Nbx Schnur, N ütta Van d e r  Maat en 
p ia n i s t  Guy Verhel s t .

K u ltu u rk a ffe e  V.U.B.
D i.4  fe b ru a r i  '8 6  -  21u 
Toegang: g r a t i s

f i l m f e s
WIM WENDERS FESTIVAL

Wim Wenders i s  een D uits c in e a s t ,  d ie  op een 
e ig e n , o r ig in e le  m an ier, he t D u itse  v e rled en  
en de Amerikaanse inv loed  (en f i lm ta a l)  h e e ft 
p roberen  t e  verw erken. Japan , een an d ere  As- 
mogendheid d ie  g rond ig  v e ram erik an isee rd  vas 
geworden, en vo o ral de cinema van Ozu oefende 
(en o e fe n t)  een g ro te  in v lo ed  u i t  op Wenders. 
Ozu had op een exe irp la risch e  m anier de p ro 
blemen opgelost waarmee Wenders w o rs te ld e : de 
l a s t  van he t v e rle d e n , he t u ite e n v a lle n  van 
bestaan d e  ( f a m i l ie ) r e l a t i e s ,  de Amerikaanse 
in v lo e d , de H o lly w o o d -b ee ld taa l. De v e r 
s t i l d e  cinema van Ozu vas he t v ertrek p u n t 
voor Wenders om een eigen  f ilm ta a l  op te  
bouwen.
ln 1976 stond  Wenders op he t hoogtepunt van 
z i jn  D u itse  k a r r i è r e .  Qp da t o g enb lik  had 
h i j  zeven lan g sp e e lf ilm s  op z i jn  a c t i e f  s taan  
(Sunrner in  th e  C i ty ,  1970 -  Die Angst d es  Tor- 
manns beim E lfm e te r , 1971 -  Der S ch a rlach ro te  
B uchstabe,1972 -  A lice  in  den S ta d te n ,1974 -  
F alsche Bewegung,1976 -  lm Lauf d e r  Z e i t , 1976 
-  Der A m erikanische F reund). Daama tro k  h i j  
n a a r Amerika, vaa r h i j  w erkte aan Hanmett. 
Deze f ru s tre re n d e  e rv a r in g  v erw erk te  h i j  in 
f ilm s  a l s  N ick ’s Movie, Der Stand d e r  Dinge, 
Room 666 en P a r is ,T e x a s . Amerika werd dus 
een g ro te  on tg o o ch elin g , Wenders werd opnieuw 
een b a n n e lin g . Z ijn  meest rec e n te  f ilm  gaat 
over Japan: Tokyo-Ga.

Aula V.U.B. Aud.QC
M i.3 f eb  r . '8 6  -  20u: " A lic e  in  d en  S ta d te n ”
D i.4  f e b r . '86  -  20u: "Der Stand d e r  Dinge" 
Woe.5 f e b r . '86  -  20u: 'P a r i s ,  Texas"
P r i jz e n :  8 0 fr  -  6 0 fr  (kul tu u rk a a r t ) 
O rg a n is a t ie  i .s .m .  De Andere Film

"ALICE IN DEN STADTEN" (1974)- 
De e e r s te  kennism aking met P h i l ip  (Rüdiger 
V ogler) horen we hem 'Under th e  b o a rd v a lk ' 
n eu rië n  -  ' t h a t ' s  where 1 venna b e ' -  en 
A lice  horen we zeggen "Het i s  lang  geleden  
dat we d aa r nog geweest z i j n " ,  "Vtaar vat wil 
h i j  nu j u i s t  van o n s?" . Het e in d e  v raag t z i j  
hem va t h i j  nu in  München zal doen en h i j  
antw oordt " l k . . .  ik  zal het e inde van da t v e r 
haal s c h r i jv e n " ,  "Dat g e k ra b b e l? ” , "En j i j  
vat zal j i j  doen?". Een jonge man g ez ien  
door een m eis je  (Y ella  R o ttla n d e r) ,  een k le in  
m eis je  g e z ien  door een r e p o r te r  d ie  de r e a l i 
t e i t  n ie t  ( .h )e rk en t op de door hem gemaakte 
a fb e e ld in g e n . Door Wenders, voor ons, v a s t -  
g elegd  op I6nm, welk formaat de toekomst van 
de f ilm  had kunnen z i j n ,  vare  he t n ie t  d a t e r  
meer nodig i s  dan een cam eraA iegatief cm 
zulke mooie f ilm s  t e  d ra a ie n .

"BLOOD AND SAND"
VAN FRANK NIBLO hET RUDOLF VALENTINO

"Blood and Sand" (1922) i s  het verhaa l van de 
onvermoeide s tie re n v e c h te r  d ie  a l s  doekje  
voor he t bloeden van de zvare , gehoornde 
k o lo sse n , hev ig  z i jn  l ie f d e  b e w ijs t aan 
Carmen (L ila  L ee), zo Dona Sol (N ita  N a ld i) ,  
de g ro te  v e r l e id s t e r ,  de v rede  n ie t  kvam v e r 
s to re n  in  d i t  jong en eensgezind huishouden. 
Hoewel Ibanez'beroem de roman v e rfilm d  werd in 
C a l i f o m ië ,  d iende het p u b liek  v o lgens r e g i s 
seu r N iblo  de "knoflook kunnen ru ik en " .

"Blood and Sand" b e w ijs t V a le n tin o ’s a k te e r -  
t a l e n t ,  na suksessen  in  f ilm s  a l s  "The Four 
Horsemen of th e  Apocalyps" (1921) en "The 
Cheik" (1921), d ie  de I ta l ia a n s e  bordenw asser 
wereldfaam  en v ooral veel v ro u w e lijk e  aanhang 
bezorgden. In 1926 gaf V a len tin o  z i jn  
l a a t s t e  f ilm  "The Son of th e  Cheik" door een 
d o d e li jk e  g a lk r i s i s  onnoem elijke p rom otie .

R .S.

K u ltu u rk a ffee  V.U.B.
Nb.27 jan u a r i '86  -  2(Xj30 
Toegang: g r a t i s

m u z i e
V.U.B.-MIDDAGCONCERT:
CP DE KOFFIE NET HET AERTS-BASKWARTET

k

"DER STAND DER DINGE" (1982)
Een f ilm re g is s e u r  en z i jn  p loeg  z i j n  v e r 
p l ic h t  de opnames van een f ilm  (The Surv ivor) 
s to p  t e  z e tte n  omwille van he t f e i t  da t a l l e  
k re d ie te n  d ie  van de USA komen geblokkeerd  
z i j n .  Gedurende he t vachten  beginnen ze over 
een an d e re  f ilm  te  fa n ta se re n  en de r e g is s e u r  
b e s lu i t  u i t e i n d e l i j k  om n a a r  L.A. te  gaan op 
zoek n a a r  de verdwenen p ro d u cen t. Dit i s  het 
'v e rh a a l ' van "Der Stand d e r  D inge". Ge
d ra a id  in  P ortuga l met d e z e lfd e  p loeg  a l s  
voor R u iz ' "The T e r r i to r y "  (behalve P a tr ic k  
Bauchau, r e g is s e u r  en Sanuel FViller, c h e f-  
kamera) i s  deze f ilm  een m erkvaardige m ed ita 
t i e  over de stand  van zaken in  de cinem a. 
Daar e r  geen g e ld  meer toekom t, kan de f ilm  
n ie t  worden v e rd e r  gemaakt . Er komt geen 
g e ld  omdat de re g is s e u r  deze f ilm  kost vat 
kost in  z v a rt/w it wil d ra a ie n .  Deze lo g ic a  
in tro d u c e e r t 'h e t geheim ' d a t gans een f ilm 
p loeg  s t i l  leg t en van hen 'o v e rlev en d en ' 
m aakt.

'PARIS, TEXAS" (1984)
Een land  g roo t genoeg om voor iemand op de 
v lu ch t t e  gaan of om iemand k w ijt t e  raken en 
d ie  dan te  moeten zoeken. Steden v aar mensen 
venen, w o estijn en , p r a i r i e s ,  hu izen  vaa r 
mensen leven en wegen aangelegd om te  door
k ru ise n  en z i jn  doel te  b e re ik e n . De Euro
peaan in  een land v aar e r  t e  veel beelden  g e
raa k t kunnen verden , vaa r e r  tev ee l v e rh a len  
v e r te ld  werden. Vfear de produktiem ogel i j k -  
heden en de filmopnamen e lk a a r  in  evenwicht 
moeten houden. Vibar de loop van he t verhaa l 
door de f in a n c ië n  werd b ep aa ld . De zoektocht 
n ie t  lan g e r  het antw oord, maar de weg tu ssen  
d ie  p la a ts e n  vaar de problemen voorkomen. 
Als de en ige erfgenaam  van John F o rd s ' "The 
S ea rc h e rs" . En de man on th e  road 'r i d e s  
1onesome' .

Het A erts -B ask v a rte t werd opg erich t in  de 
c o n tra b a sk la s  van het B ru sselse  conserva
to riu m . Dit ongewoon ensenble wil de u i t e r s t  
g e v a rie e rd e  m ogelijkheden van de bas op een 
v ir tu o z e  m anier ve rk lan k en .

De s te e d s  m iskende co n trab as  komt de l a a t s t e  
ja re n  s te r k e r  s o l i s t i s c h  op de voorgrond. 
Werken van g ro te  konponisten b l i jv e n  e c h te r  
nog ach te rw ege . De l i t e r a t u u r  voor 4 bassen  
i s  z e l f s  ze e r  s c h aa rs , vat voor het k v a rte t 
een a a n ta l  bewerkingen n o o d zak elijk  maakt. 
Het k v a rte t  wil de ty p isch e  "bass sound" v o l
le d ig  to t  z i jn  rech t la te n  komen met zowel 
l y r i s c h e ,  m elan ch o lisch e , d ram atische  a l s  
h u m o ris tisch e  k lanken .

G a le ry ' V.U.B.(boven K u ltu u rk a ffee )
Woe.5 feb ru a r i '86  -  12ul5
P r i jz e n :  8 0 fr  (CJP) -  5 0 fr  (K ultuu rkaart , 

JM -leden: 1 kop k o f f ie  of 1 g la s  
wi j n i nbeg rep e n )

O rg a n isa t ie  i .s .m .  Jeugd en Mjziek

V.U.B.-JAZZCONCERT:
V1NCE BENEDETT1 & COM*ANY/PANORAMA

Al meer dan tw in tig  j a a r  g e n ie t de Ameri
kaanse jazz-n u zik an t Vince B enedetti in te rn a 
t io n a le  bekendheid a l s  p i a n i s t ,  t ro u ö o n is t , 
com pon ist-arrangeur en l e r a a r .

Vince B enedetti g eb ru ik t de s y n th e s iz e r  n ie t  
-  z o a ls  a l  t e  vaak he t geval i s  -  om a n t i 
s o c ia le  gevoelens weer te  geven; voor hem i s  
de sy n th e s iz e r  het middel b i j  u i t s te k  om een 
bepaalde t i j d ,  een bepaalde p la a t s  of een be
p aa ld e  stenming op te  roepen . Met het numtier 
"Blues Upst ream" benadert h i j  de Amerikaanse 
b lu es  in a l  z ijn  f a c e t te n .  In “The V is i to r "  
raakt h i j  de p u re , s tra le n d e  schoonheid van 
«en v o o rb ije  t i j d .  De c o n p o s it ie  "Azure" 
v o e rt de l u i s te r a a r  n aa r een of ander id y l
l i s c h  p a ra d ij  s -e i  land .

Eind jan u a r i i s  h i j  voor enkele  dagen te  g ast 
in  B elg ië  en vrordt voor deze ge leg en h eid  bege
le id  d o o r: Bert Thorrpson, b a s s is t  

Jan de Haas, druimver 
Joanna Harrminga, p e rc u s s ie

K u ltu u rk a ffee  V.U.B.
Woe.29 jan u a r i '86  -  21u 
uoegang: g r a t i s
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AGENDAFestival V.0

Zoals het een rech tgeaard  fllmganger betaam t, 
bent u natuurlijk op de hoogte van he t feit 
d a t het Internationaal F ilm festival van Brussel 
al volop van s ta r t  gegaan is. Ik pik h ier dan 
ook m eteen op in door voór u op een rijtje  
te  ze tten  wat er zoal te  zien Is, de volgende 
dagen. U m oet verder nog weten dat het eigen
lijke festival in grosso modo tw ee delen uiteen
valt. Er is vooreerst he t g ro te  festival, waar 
a lle grote tite ls  en namen terug  te  vinden zljn 
voor he t nieuwe filmselzoen 1986. Een tweede 
reeks films wordt u aangeboden onder de noemer 
"springplank". M eteen ls aangegeven wat hier 
de bedoeling van ls. Met name he t program m eren 
van n iet al te  g ro te  namen uit de filmwereld, 
m aar m et toch  de g aran tie  van een basisdosls 
goede k w alite it. Praktisch  gesproken zal u voor 
een film uit he t o ffic ië le  festival 200,-fr . m oeten 
neerte llen  (uitgezonderd de slotgala m et "Enemy 
Mine", da t u 400,-fr. gaat kosten), terw ijl u 
voor he t a lte rn a tiev e  c ircu it (springplank) de 
m odale som van 150,-fr. b e taa lt. Dit alles zal 
ook u te  beurt vallen, wanneer u zich begeeft 
naar h e t volgende adres, alw aar men tick e ts  
kopen kan:

Paleis voor Congressen 
Coudenberg 3 
1000 Brussel 
tel.: 02/513.40.95

Voor de ec h t geïn teresseerden  verm eld lk nog 
he t b estaan  van een N ationale Kortfllm com petl- 
tle , die zal doorgaan op 21, 22 en 23 Januari, 
telkens van 14.00 h. to t 18.00 h., ln de Benelux- 
zaal in d a tz e lfd e  paleis, alw aar de toegang 
g ratis  is. Nog dit: In diezelfde Beneluxzaal 
spelen zich de springplankfllm s af, terw ijl het 
officiële festival p laa ts  h eeft ln de A lbert I-zaaL 
En thans volgt een  kleine selek tle  mijnentwege, 
wat wil zeggen da t deze films best de m oeite 
lonen pm eens bekeken te  worden. Let wel, 
de film s uit het o ffic ië le  gedeelte  zullen kwasl 
zeker gereleased  worden ln '86, wat zeker niet 
van  de films uit springplank kan gezegd worden. 
H et zou dus getuigen van zinnig redeneringsver- 
mogen m ocht u eerder naar produkties gaan 
kijken uit deze serie, dan naar die van het 
eigenlijke festival. D aarbij, he t Is goedkoper 
en bijw ijlen veel In teressanter. Ik begin dus 
bij donderdag 23 Januari:

23/1: Tangos van fernando Solanas m et o.a. 
M arle L afo rêt (17u en 19ul5)
28/1: Ennemy Mine van Wolfgang P etersen  (14u 
en 21u, om 2 iu  ls avondkledlj verplicht)
Dit voor wat b e tre ft  het o ffic ië le  gedeelte. 
Thans volgen de sprlnkplanktlps!

Z -A
Het vastgelopen schip Meeting

Het ls al een tijdje voor iedereen duidelijk 
dat het Studiekring Vrij Onderzoek niet zo 
goed gaat. Was vorig akadem iejaar een hoogte
punt wat b e tre ft  georganiseerde ak tiv lte lten  
dan is het d it jaa r  arm oe troef. Personeelsprob
lemen heet het dan. Vrijwilligers worden schaars 
en da t laa t zich voelen. Weinig aktieve leden 
betekent ook weinig ak tiv lte lten  en weinig aktlvi- 
te lten  betekent dat weinig nieuwe vrijwilligers 
aangetrokken worden. Een s tra a tje  zonder einde 
dus.

De m alaise waarin Vrij Onderzoek zich bevindt 
nam vorige donderdag op de algem ene ledenver
gadering pijnlijk g ro te  proporties aan. Als slechts
11 personen komen opdagen voor de verkiezing 
van het bestuur van een overkoepelend studenten- 
orgaan dan is da t wel een heel veeg teken. 
Als e r  dan dan ook m aar am per drie kandidaat— 
bestuursleden zljn dan ls het wel helem aal om 
cynisch bij te  worden. "Kiezen" was e r  dus 
n iet bij. Nemen wat te  nemen valt was de 
tendens.

De algem ene vergadering was dus in zekere 
zin een historisch moment. Het gebeurt niet 
zo dikwijls dat een V.O.-bestuur unaniem verko
zen wordt.

Het is Saskia Schoofs die nu voortaan de lakens 
mag uitdelen in het V.O.-lokaal. Ze was trouwens 
al een tijd je  voorzitte r ad interim . Ondervoorzit
te r  ad Interim  wordt P e te r  Van Rompaey. Hij 
ste lde  zich alleen m aar kandidaat uit medelijden. 
Zodra iemand anders ondervoorzitter wil worden 
zal Van Rompaey zijn p laats afstaan . Omdat 
een V.O.-bestuur volgens de s ta tu ten  minstens 
uit 3 personen m oet bestaan werd m aar een 
oud paard van sta l gehaald. W alter Vermander 
die ln een vorig leven ooit nog een eens V.O.— 
vo o rzitte r geweest is werd gekoëpteerd -  hij 
ls geen student m eer en kan dus niet m eer 
verkozen worden -  als burolid voor lnfrastruk- 
tuur. Vermander wil zich voortaan nog alleen 
aan zljn oude liefde wijden: de offset-m achlne 
van Vrij Onderzoek. Het lijkt ech te r niet onwaar
schijnlijk dat hij de hele boel terug zal moeten 
aanzwengelen.

Voor de verkiezing van de buroleden was er 
ook nog even gedlskussleerd over de oorzaken 
van he t tek o rt aan aktieve leden. Volgens sommi
ge aanwezigen is dit te  wijten aan het feit 
dat vorig Jaar bepaalde buroleden Vrij Onder
zoek zagen al springplank voor hun eigen toe
kom stige karrlere . Ze werkten dan ook m eer 
aan hun eigen public relations dan aan die van 
de studiekring. Volgens W alter Vermander zljn, 
alhoewel deze karrlerlsten  dan ook de laan 
u itgestuurd werden, de gevolgen voor V.O. desas
treus.

1986 is am per drie weken oud m aar het apart- 
heidsregtm e van Botha e is te  reeds een dertig ta l 
zw arte slachtoffers. Dagelijks staan  duizenden 
onderdrukte vrouwen en mannen ln d e  bres 
om zich te  verdedigen tegen de constante aan
vallen van het Zuid-Afrikaanse repressle-appa- 
raa t. !n deze verh itte  strijd  is onze steun aan 
de verzetsbewegingen onontbeerlijk. Daarom 
wordt e r  op woensdag 29 januari op de VUB 
een m eeting georganiseerd m et vertegenwoordi
gers van het ANC (African National Congress) 
om 20h ln QD. De sprekers zljn Rose en Godfrey 
M otsepe. Beide zljn vertegenwoordigers van 
het ANC in België.

Rose M otsepe groeide op in het landbouwersdorp 
nabij P reto ria . Zij had het geluk dat haar vader 
les gaf ln de plaatselijke school waardoor zij 
een min of m eer degelijk onderwijs kon volgen. 
De Invoering van de Apartheid bracht al gauw 
strenge m aatregelen m et zich m ee, welke heel 
spoedig he t leven in haar dorp veranderde.
Bij het overlijden van haar ouders werd zij 
naar een kostschool gestuurd. Zij had zich voor
genomen om rechten  te  gaan studeren, maar 
algauw werd he t haar duidelijk dat ze als Afri
kaanse geen aanspraak kon maken op universitair 
onderwijs. De wantoestanden die In Zuid-Afrika 
heersten  ze tten  haar toe  aan om veel te  lezen 
over wat e r  binnen en buitenZuld-Afrika gebeur
de.
Begin jaren  '60 leerde ze Godfrey kennen, die 
toen reeds lid was van het ANC. Kort na haar 
huwelijk m et Godfrey begonnen de werkelijke 
problemen. Godfrey nam ontslag als leraar uit 
p ro test tegen he t Bantoe-onderwljs. Weldra 
kregen ze he t aan de stok m et de politie, niet 
alleen vanwege z 'n  ontslag m aar ook omwille 
van zljn politieke ac tiv ite iten .
Pascontroles en a rre s ta tie s  waren voor Godfrey 
Motsepe dagelijkse kost. Voor hem was de toe
stand zodanig ondraaglijk geworden dat wegvluch
ten  nog de enige mogelijkheid was. Later zou 
ook Rose M otsepe gedwongen worden Zuid-Afrika 
te  verlaten, vanwege de pesterijen  van de poli
tie . Nadat ze elkaar terugvonden ln Zambia, 
vertrokken ze naar Londen waar ze to t 1981 
verbleven om zich dan In België te  komen vesti
gen. Hier werken ze o.a. samen met "Boycot 
Outspan Aktie" (BOA) in Antwerpen en met 
het "aktiekom itee tegen Apartheid" ln Leuven. 
Deze en andere ak ties hebben als doel het 
Zuid-Afrikaanse regim e te  isoleren.

Ook de VUB kan haar steen tje  bijdragen to t 
de isolatie, dit bijvoorbeeld door vertegenwoordi
gers van een verzetbew eglng uit te  nodigen 
zoals woensdag aanstaande: Rose en Godfrey 
Motsepe.

J.B.
A.V.

24/1: O Lugar Do M orto van A.P. Vasconcelos 
(om 18u30)

La Vleja Muslca van Mario Camus met
o.a. C. Lopez (21u)
25/1: Cathollc Boys van M. Dinner (18u30)

Vlvement ce  soir van Patrlck  van Antwer
pen (21u onder voorbehoud)
26/1: Echo Park van R. Dornhelm (om 16u)

Llllan M. van Relchenbach (ondervoorbe
houd om 18u30)
27/1: Bordello van Nikos Koundouros (om 16u)

Los Chlcos de la Guerra van Bebe Kamin 
(om 18u30)

II Bacio Dl Tosca van Danlel Schmld 
(om 21u)

Dit dus voor wat b e tre ft  de verschillende fil
mische aspekten van het festival. Maar voor 
de fuivers onder ons - en dat zljn e r  wat, I 
can  te il .. .-  zljn e r  nog een aantal ex tra-clnem a- 
tograflsche a ttrak tles  te  beleven ln en rond 
het festlvaloord. Een greep uit het aanbod. 
Er wordt uitbundig gefeest op volgende adressen 
en data:
* PIANO BLANC, C. W oestelaan (23 Januari 
vanaf 23u)
* GRAND NU1T DU TANGO op 24 januari 
(plaats nog onbekend)
* LE VAUDEVILLE, speciale festival-party  
op 25 Jan. vanaf 23u ln de Koninginnegalerij 
nr. 15
LE CROCODILE CLUB (Duquesnoystraat nr. 
7 op 27 januari vanaf 23u. Ik zou zo zeggen, 
ga en vermenigvuldig u , of nog, wip en kwadra
teer u, m aar blijf niet bij de pakken zitten . 
Wil u "in" zljn (ongetwijfeld), wil u uw m aats 
het nakljken geven (uiteraard), en voelt u zich 
min of m eer "branché", aa rzel dan niet en 
vlieg erin . V ergeet ech te r  niet een goedgespijsde 
beurs, een g ro te  dosis goed humeur, uw dikke 
nek, m aar vooral, uw mondje (nou ja) Frans, 
want anders geraak t u gegarandeerd ln min 
of m eer g ro te  ptoblem en (mij een zorg natuur
lijk). En to u t cas, les m ééécs e t  le gonzesses, 
le festival de Bruxelles -  Je dlral: rincez-vous 
les yeux! A la prochalne.

YDM

Om dat e r  zo weinig leden voor de Algemene 
Vergadering kwamen opdagen zal er binnen 
enkele maanden waarschijnlijk een nieuwe alge
m ene vergadering gehouden worden. Tot dan 
kan Iedereen die wil helpen het gestrande V.O.— 
schip terug vlot te  krijgen eens naar de wekelijk
se vergaderingen ('s m aandags om 17 u. In 
he t V.O. lokaal, gebouw Y') komen.

P iet Grijns

MEETING ROND ZUID-AFRIKA MET ALS SPRE
KERS ROSE EN GODFREY MOTSEPE

WOENSDAG 29 JAN. OM 20 H IN QD

Dinsdag 23/1 : 20h film Blood 
and Sand in KK (Kuituur)
20h Film, the Times of Harvey 
Milk (VO)
Benefiet TD, Ronald V/D Bogaert 
(VO u ALS)

Maandag 27/2 : Centrum voor 
perm anente vorming 
Inleiding to t inform atica en 
basic.
18-2 lh L 2°verdiep audi. 3

Dinsdag 28/1 : 20h The G reat 
D ictator (JK)

Woensdag 29/1 : Meeting over 
Zuid-Afrika met R en G Motsepe 
(ANC) om 20h
Jazz Concert : Vince Benedette 
and Co
in het KK (Kuituur)

Donderdag 30/1 : Film, Les 
Nuits de la Pleine Lune 20h 
QB org. VO
Debat : Staking 60-61 org. ALS 
20h

Maandag 3/2 : Film, Alice in 
den Stadten. 20h, QC (Kuituur) 
TD-WK, Rugby

Dinsdag 4/2 : Film, t)er Stand 
der Dingen, 20h, QC (Kuituur)

■ Toneel : de Zwarte Komedie 
met ik heet "Eric Satie" (kuituur). 
Kwis ALS in KK. Inlichtingenstand 
ALS (elke dinsdagmiddag).

Donderdag 6/2 : Debat Zaak 
Van den Bogaert, 20h, 4 F 111,- 
(VO)
Hilo TD, Après ski.

Woensdag 5/2 : Middag concert, 
A erts Bass Kwartet, 12h 15, 
galery (Kuituur)
Film, Paris-Texas om 20h, (Kui
tuur)
Toneel, Fin de sciecle, 20h 50,
QA (Kuituur),
Film, in de ban van de Ring 
(RPGC)

E v e n e e n s !!!
Tentoonstellingen
Tot 28/1 : Brussels Filmfestival 
(paleis voor congressen)
Tot 30/1 : Dirk Zonnekein en 
project (Galery ’Y) 
to t 20/2 : Luc Respen en Herman 
Belgy (KK)
van 4/1 tot 20/2 : sculpturen
Kris Fierens (Galery ’Y)
van 4/1 to t 27/2 : Luc Bonduelle.

Geniet in vrede, maar verveel 
ons AUB niet met uw "blasé^-ver- 
halen. Die worden met een glim
lach in de prullemand geworpen !!

K.M.I. V o o R S  P F L T -
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LEGE MAAG ZOEKT LEKKERNIJ
Het dagelijkse VUB-kostje beu? Beschaafd uit met vriend of vrien
din? Mama en papa op bezoek? Uitgehongerd na een TD? Gewoon 
trek in lekker of ander eten? Het restaurant wenkt, vrienden. Dé 
restaurants - het 40-tal ee tten ten , dat zichzelf in de nabijheid 
van Campus Oefenplein heeft opgeslagen. Er zijn grote, kleine, 
goedkope, dure, goede, slechte - zo gaat dat nu eenmaal. Beetje 
verloren in dit grote aanbod? Geen nood. Uw toegewijde Pierre 
Culinaire, die tijdens zijn universitaire loopbaan reeds aan menige 
welgedekte dis was terug te  vinden, acht het moment nu rijp, 
u allen in zijn restaurantwijsheid te  laten delen. Suivez le guide!

Hiernavolgend vindt u de concise besprekingen 
van 15 res tau ran ts, die zich in de nabijheid 
van de VUB situeren  - e r  bestaan  er meer. 
Uw P ierre  is e c h te r  een eerlijk  mens, en be
schrijft n iets wat h ijzelf nooit m eegem aakt 
heeft: alle onderstaande adressen kregen uw 
onverm oeibare cu linaire  waakhond minstens 
twee keer over de vloer.
Om de lectuur enigszins te  vereenvoudigen, 
wordt een specifiek quoteringssysteem  gehan
teerd: s te rre tje s , van * to t ***** weerspiegelen 
de kw alite it van he t gebodene, le tte rs , van 
A to t E, de prijs. In een *****-a  restau ran t 
worden uw sm aakpapiiletjes high, wijl u de 
zaak met (bijna) m eer geld buitenstap t, dan 
u m eebracht. Een *-E restau ran t verlaat u 
per draagberrie, wijl de ober d iscreet uw porte
feuille achterhoudt. De keuze is volledig de 
uwe.

De res tau ran ts  staan  a lfabetisch  gerangschikt. 
Hun volgnummer vindt u op bijgevoegde p la tte 
grond terug  - zo loopt u niet verloren, op weg 
naar het G astronom e Nirvana.

MJAM, MJAM

***** sm aakt naar veel m eer 
**** uitstekend 
*** zeer behoorlijk 
** aanvaardbaar
* zoek uw heil elders

PING, PING

A verrassend voordelig 
B be taa lbaar 
C doet n iet te  veel pijn 
D prijzig 
E te  duur

slordig. Wie om 5 uur 's  morgens naar stevige 
biefstukken snakt, wijs ik evenwel graag de 
weg. Als dat nog nodig was.

6. CARAMBA ****-D 
Jaargetijdenlaan  15

ln de Pam pas loeit een koe. Loeidè een koe, 
want een stuk van het onfortuinlijke beest ligt 
vandaag wellicht in uw bord, in het enige Argen
tijnse restau ran t uit de omgeving. Afgezien 
van de bepaald im beciele naam (noemt het 
Belgische restau ran t in New York soms 
NONDEDJU?) en het onvoorstelbare K itsch-inte- 
rieur, zal elke rechtgeaarde carnivoor zich 
h ier m eer dan thuis voelen - op een stuk rund 
m eer of m inder wordt in de keuken imm ers 
niet gekeken. Aanbevolen zijn Parillada (uitge
breide mixed grill, 385fr.) en Churrasco (steak 
in kokosmelk 380fr.) - de kaart herbergt nog 
vele andere lekkernijen, m aar CARAMBA is 
echt te  duur, om e r elke dag over de vloer 
te  komen. O, noemde ik m aar P ierre Millionnai-

7.DA MEO ***-B 
Boondaalse Steenw eg 270

11. LA MANDARINE ***-B 
Kroonlaan 455

Een recen te  aanwinst van het lokale restau ran t- 
bestand. Klein, clean, behoorlijk gezellig, rtooit 
overbevolkt, én lekker. Laat de koetjes en de 
pasta (uitgebreid op de kaart aanwezig) in vrede: 
de u itba ters zijn Tunesiërs, en hebben een paar 
recepten  uit de Heimat meegesmokkeld - Cous
cous en Tajine (vanaf 270 fr.) zijn derhalve 
boven elke verdenking verheven. En de porties 
schijnen op dijkendelvers berekend.

12. LA MER DE JADE 
Boondaalse Steenweg 353

Eén van mijn favoriete  stokjesrestaurants. De 
klassieke rijsttoestanden, alleen hier ietsje  inven
tiever, ietsje  fijner en ietsje  smakelijker. Probeer 
Boeuf au.. Poivrons (280fr.) o f  Langouste au 
Jeune Mais (350fr.), en slik uw vooroordelen 
m.b.t. de O osterse keuken voorgoed in. Elke 
middag dagschotel è 200fr.

13. MIRABELLE 
Boondaalse Steenweg 459

Zonder discussie, het beste VUB/ULB restaurant. 
De kok is tê  geta len teerd  om hem met onbenul
ligheden lastig te  vallen (wie per se wil: steacks 
vanaf 240fr., spaghetti 140fr.) - doe u in plaats 
te  goed aan zijn W aterzooi (net zo romig als 
die van Mêre Culinaire - 265fr.), Lapin d la 
Gueuze (295fr.) of Brochette Macao (rundvlees, 
rijst, spiegelei, gebakken banaan - 275fr.). S tem 
mig, levendig, vriendelijk - de wat hogere prijzen 
betaal je derhalve steeds zonder morren. Wat 
doet u nog in een ander restaurant?

dan wel eens onverw achte dingen in je bord 
(fluorescerend oranje sausjes, bijvoorbeeld) - 
alles is, voor W esterse smaakpapillen, begrijpe
lijk. M eer nog, verrukkelijk. Ontzeg u Tandoori 
Chicken (geroosterde kip, gem arineerd in yoghurt 
-350 fr) of Gobi Gosht (stoofpotje lam, bloem
kool, gember - 400 fr) niet langer.

Ln neem, het spijt me, veel geld inee. Of tik 
een rijk lief op de kop. Bij dit e ten  worden 
zelfs lelijkaards mooi. Allez, bijna.

LE PICOTIN 
Kroonlaan 443

* * * * - B

1. APOCALYPSE ***-A 
Adolphe Buyllaan 20

Zijn culinaire horizonten verruim en, zonder 
failliet te  gaan, kan nog steeds - hier bijvoor
beeld. Apocalypse is de goedkoopste onder de 
talloze O riën talers uit de streek , en lang niet 
de s lech tste : dagschotel en de m eeste  hoofdge
rechten  aan 170fr. Dat het hier even gezellig 
is, als in de w achtkam er van Brussel C entraal 
neemt u e r  dan m aar bij.

2. LA BECASSE ****-C/D 
Boondaalse Steenw eg 476

Een res tau ran t, da t in deze omgeving niet erg 
thuishoort. Rustig, stijlvol ingericht, opmerkelijk 
verfijnd e ten  en duur. Wie veel geld voor zijn 
maag over heeft, aa rze lle  e c h te r  niet. Kleine 
kaart, m aar smikkelsmekke "suggestions du 
chef", elke week andere (300 to t 450fr.). Tip: 
ga op de e e rs te  verdieping z itten , stem m iger
♦ mooi u itz ich t (op het kerkhof van Elsene).

3. LA BELLE EPOQUE **-B 
Arnaud F raiteu rlaan  13

Het minst goede restau ran t uit d it lijstje. Nog 
lang niet slecht, m aar alles, van voedsel tot 
kelners, beetje  saai, bee tje  duf, b eetje  insp iratie
loos. Vlakbij de campus, vandaar wellicht de 
toevloed aan VUB-personeel allerhande. Jongens, 
steek de spoorwegbrug over, en loop 200 m eter 
verder: voor he tze lfde  geld wordt je maag stuk
ken be te r  verzorgd. En een b ee tje  oefening 
heeft nog geen mens kwaad gedaan.

4. CAFE DE L'UNIVERSITE ***-A 
Boondaalse Steenw eg 475

Het favoriete  res tau ran t van de Test Aankoop— 
ploeg, meen ik. Men serveert hetzelfde voedsel 
als de onm iddellijke concurrenten  (CAMPUS 
e t al) - niet fijn, wel hartig  - m aar rekent 
e r  wel een stuk m inder voor aan. Dankuwel. 
Mist wel een ech te  res tau ran tsfeer, m aar de 
n iet ongezellige cafédruk te , die e r  steeds heerst, 
m aakt veel goed.

Een doordeweeks restaurant, in de beste beteke
nis, d.w.z. heel lekker en toch betaalbaar. U itge
breide kaart (waarop echt weinig tegenslaat
- probeer de lam skotelletjes 'es, bijvoorbeeld), 
lieve kelners, aardig kader, met m ini-tuintje 
voor 's  zomers. Open to t een uur of twee ('s 
morgens), onverbiddelijk dicht op maandag.

Pierre Culinaire zoekt een spon
sor voor zijn journalistieke be
zigheden.

Gewapend inet al deze goede raad, kan uw 
rnaug de volgende weken nog weinig overkoinen. 
Rest ine derhalve nog slechts u veel eetgenoegen 
toe te  wensen.

15. PUNJAB 
Adolphe Buyllaan 19

Eindigen we in schoonheid, en in Pakistan -in 
één van de beste restaurants uit de buurt. Zelfs 
wie niet op O osters verlekkerd is, komt hier 
aan zijn trekken - de Pakistaanse keuken ver
houdt zich namelijk to t, neem, de Vietnamese, 
als de Italiaanse to t de Duitse. Er gebeuren

Met dank aan Mére en Pére  Culinaire, die de 
rekeningen betaalden, en aan MH, FC, JDB, 
ER, MP, KK, Ml), lb , GM, l.VO, RP e t  les 
au tres, zonder wie de tafe l dit academ iejaar 
lelijk ^eeg zou geweest zijn.

5. LE CAMPUS 
Kroonlaan 439

*-B

Een klassiek adres. Elke dag warme hap tot 
onwaarschijnlijk diep in de nacht. Best eetbaar, 
wat dat b e tre ft . Alleen, het is e r  vaak onplezie
rig druk, de kelners zijn danig onbeschoft (over
werkt, ik weet) en de kok soms een beetje

Een pizzeria (klem toon op laa ts te  i 't je , niet
op de e), die industriele Pizzalanden en -hutten
ver ach te r zich laat. Deegschijven in alle m aten
en smaken (12 varianten), uniform lekker en 
best be taa lbaar (200 & 270fr.).

8. EXODUS **■ 
Boondaalse Steenweg 358

Een restau ran t waarover weinig te  schrijven 
valt. Veel te  goed om over te  klagen, net niet 
goed genoeg om lyrisch over te  worden. Gewoon 
een degelijke Vietnam ees, misschien ietsje te  
duur. Het is e r  wel rustig en gezellig z itten .

9. LA GONDOLE ****-B 
Jaargetijdenlaan  4!

"Als we het deeg eens in een andere vorm 
goten?", moet een inventieve Italiaanse kok 
ooit geopperd hebben. De grootvader van die 
van La Gondole waarschijnlijk, want de pasta 
komt hier in alle denkbare welvinkjes, krulletjes 
en boogjes, en krijgt de mooiste naampjes (Pa- 
pardelle, S tro zzap re tti, Rigatoni, Tortelloni,...) 
en nog mooiere sausjes (doorgaans op roombasis) 
mee. Grensverleggend lekker en helem aal niet 
duur (pasta tussen 180 en 270fr.).

10. KING SPAGHETTI ***-B 
G eneraal Jacqueslaan 149

Het Rijk van de Dampende Deegsliert - spaghetti 
in talloze varië te iten  (vanaf 100 fr.), met daar
naast ruim aanbod onverm ijdelijke biefstukken 
(vanaf 230 fr.).
Voedsel is deugdelijk, interieur koel, m aar uit
b a a ts te r  erg vriendelijk, welhaast bemoederend. 
W aardoor je het haar nauwelijks kwalijk neem t, 
dat ze spaghetti al eens wat te  lang laat koken. 
Aardig tu in tje , voor de zonnige len te- en zomer
dagen.

Uw vertrouwde omgeving zoals u ze nog nooit zag: 
door de ogen van een culinair expert.
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Berichten uit de Nieuwelaan
MUIZENISSEN: MAN IN DE LA

Zo lucht Ludo zijn voeten.

Op onze journalistieke verkennigen doorheen 
de studentehom e op de Nieuwelaan zijn we 
al heel wat b izarre  personages tegen het lijf 
gelopen. Zodanig veel zelfs dat we met pijn 
in het hart hebben m oeten a f  zien van bepaalde 
interviews. Maar een kennsmaking m et de 
figuur Ludo Vanopdenberg konden we de lezer 
n iet onthouden.

Net zoals de andere Nieuwelaners b e trek t Hugo 
een gewoon kot. Het bijzondere aan hem is 
ech te r  dat zijn leefru im te vrijwel uitsluitend 
beperkt b lijft to t het in terieur van zijn bureau
lade. Een op zijn minst m erkwaardig verschijn
sel, oordeelden wij en besloten op een zekere 
avond Ludo daarover te  ondervragen. Jam m er 
genoeg verliep het gesprek niet in de om standig
heden die wij gewenst hadden. De lade van 
Ludo bleek namelijk klem te  z itten , zodat we 
alleen Ludo's schoenen te  zien kregen. Zelfs 
in de plaatsing en het to t ontploffen brengen 
van een kleine springlading, had als enig gevolg 
dat een m uziekliefhebber aan de deur kwam 
vragen welke LP we opgelegd hadden.

ED : In afw achting op het bijzondere reddingstea 
u it de Verenigde S ta ten , kunnen wij misschien 
van wal steken  m et de e e rs te  vraag die nogal 
vrij voor de hand liggend is. Hoe komt u er 
toe  uw leven door te  brengen in een lade?
Ludo Om dat een luciferdoosje te  klein is 
natuurlijk. Wat een domme vraag.
Ed : Zozo...
Ludo : Kijk, in deze afslu itbare  ru im te en op 
een gezonde hoogte boven de vloer ben ik veilig 
voor de muizen.
Ed : Ja , ja ...

Ludo : U gelooft mij natuurlijk niet. Kijkt 
u z e lf  m aar naar binnen. Wedden dat u geen 
enkele muis zal zien in mijn lade.
Willem : Hebt u a ltijd  in een lade gewoond?
Ludo Alweer zo'n domme vraag, natuurlijk 
niet. Een goed jaa r  geleden woonde ik net 
zoals iedereen  op norm ale w ijze in m ijn ,k o t. 
Tot e r  vanaf de krokusvakantie a f  en toe muizen 
in mijn kot begonnen te  lopen. Nu m oet ge 
weten dat ik destijds een groot dierenliefhebber 
was. Vooral voor kleine dieren had ik een 
zwak. Ik zag die muisjes dus graag komen. 
Ik heb e r  zelfs mijn kat voor in de soep gedaan. 
Elke dag strooide ik wat broodkruim eltjes en 
andere e tensresten . Al snel kreeg ik een paar 
m uizenesten in de kast en begon het aantal 
muizen om de tw ee weken te  verdubbelen. 
Op een zeker ogenblik m oeten er hier zo'n 
vijfhonderd hebben rondgelopen. Het gevolg

kunt ge al raden : "Piep" hier, "Piep" ginder,- 
"Piep" overal. Dat gepiep de hele dag was 
wel gezellig in he t begin, m aar op den duur 
werd ik e r  gewoon zot van. D 'r bleef, mij 
dan geen keus. Ik ben sancties beginnen uit 
te  voeren. Elke muis die tw ee keer "Piep" 
durfde te  zeggen in een tijdspanne van vijf 
seconden, ging onverbiddelijk de vleesmolen 
in. Zo nog een prim itieve, zonder e lek tric ite it, 
waar ge zelf m oet aan draaien, ge weet wel 
(voeten bewegen vrolijk heen en weer). Na 
een week werd "de s ta a t van beleg" verscherpt 
to t 2 keren "Piep" per m inuut, la te r 2 keren 
"Piep" om de ijf m inuten, en dan per uur en

zo voort... Na een maand m et de chrono in 
de ene en m et de vleesmolen in de andere 
hand. hadden ze het begrepen. Wat in zekere 
zin wel jam m er was, want met die gemalen 
muizen kon ik de rest weer voederen, welk 
een gevoelige besparing voor mijn budget bete
kende. Ook 's  morgens kon zo'n gemalen muisje 
ook smaken tussen de boterham .
Ed : Ik heb hier m aar weinig muizen gezien 
om te  zeggen geen.
Ludo : Laat mij dan u itpraten, stukske muizen- 
poeper dat ge zijt. (korte stilte) Goed, die 
m uizen waren dus nu stil, m aar er kwamen 
e r  als m aar bij. Op zeker ogenblik liepen ze 
h ier wel drie lagen dik. Daarom had ik vlak 
onder het plafond touwen gespannen. Zo kon 
ik mij dan hangend en slingerend door mijn 
kot verplaatsen zonder daarvoor een muis te  
m oeten vertrappelen. Tot dan toe geen probleem 
dus. Maar die beesten werden steeds m aar 
opdringeriger. Vooral wanneer ik sliep waren 
die beesten voor geen haar te  betrouwen. 
Op een goeie nacht voel ik mijn bed bewegen. 
Ik schiet wakker, zie dat mijn bed opgetild 
wordt door de muizen. Natuurlijk denk ik dat 
ik aan het dromen ben en ik val terug in slaap. 
Nog geen kw artier la te r wordt ik wakker door 
een hels kabaal. Lig ik met mijn bed toch 
wel zeker niet in de BSG-zaal. Okê, het was 
m aar een grap, en ik had me nog fantastisch 
geam useerd op die TD, en ik hou van humor 
en ik kan dus een grapje verdragen, zand erover 
dus. Maar die "grappen" kwamen als m aar 
m eer voor. Zo vond ik op een morgen mijn 
volledig u itg e tijp te  thesis, die nog niet gekopieerd 
was en waarvan ik he t klad had weggesmeten, 
in snippers gebeten terug. Gevolg ik bis nu 
mijn laa ts te  jaar. Uit pure kolère heb ik toen

honderd mormels door men vleesmolen gedraaid 
en e r  s'avonds spagettisaus van gem aakt en 
het was verdomd nog lekker ook.
Ed : Kunt u proberen het kort te  maken ?
Ludo Kort? Hier zie! (middelvinger wordt 
veelbetekenend uit de la gestoken) Is dat kort 
genoeg misschien? Aan wiens kant s ta a t gij 
eigenlijk, sm erige m uizenpoeper? Komaan, durf

e r  m aar voor uit komen! (lange stilte) Wel, 
als gij niks te  zeggen hebt, noteer dan liever 
wat ik te  zeggen heb. Intussen was het zover 
gekomen dat ik door mijn geburen, die ook 
last begonnen te  krijgen van mijn muizen, dage
lijks in m ekaar geslagen werd. Maar daar wende 
ik gelukkig nogal snel aan. Uiteindelijk kwam 
dan toch de druppel die de em m er deed over
lopen. Op zekere nacht had ik de droom van 
mijn leven, een super-droom gewoonweg: niemand 
minder dan Bo Derek werd door m ijzelf in 
hoogsteigen persoon op onvergetelijke wijze 
in haar form idabele kont geneukt! Het kon 
dan ook niet uitblijven: ik kreeg het orgasme 
van de eeuw. Mensen, wat een orgasm e... Toen 
ik ech te r  enkele sekonden la te r wakker werd, 
kreeg ik de ontnuchtering van de eeuw: het 
was een muis die mij afgezogen had. Toegege
ven, die muis kon e r  wat van, maar een mens 
h eeft ook nog z'n tro ts , niet waar? Ik heb 
die muis van mijn eikel gerukt en als eers te  
door de vleesmolen gedraaid. Nog duizend ande
ren zijn gevolgd to t de zwengel van de molen 
het begaf. Toen ben ik ze één voor één, to t 
de laa ts te  toe, de kop gaan afbijten. Zo'n tw ee
duizend nog, schat ik. Zeker 24 uur aan een 
stuk ben ik bezig geweest. Maar mijn wraak 
was zoet. Moe en voldaan ben ik dan midden

in het slagveld in slaap gevallen. (Stilte) Sinds
dien leef lk dus in deze lade.
Willem (onder de indruk) : Brengt het leven 
in een la dan geen beperkingen mee?
Ludo : Kijk, een gezond sexleven is e r  niet 
m eer bij natuurlijk. De la is nu eenm aal te  
klein voor tw ee. Gelukkig beschikken we heden 
ten dage over de belangrijkste uitvinding in 
de geschiedenis van de mensheid: het m asturbe
ren. N aast het studeren is dat ook mijn voor
naam ste tijdverdrijf. Voor de res t geen problemen 
m et deze vorm van huisvesting. Het z it zelfs 
een b eetje  in de familie.
Willem : kunt u daarover misschien ie ts  m eer 
vertellen?
Ludo : Wel, het noodlot wil dat het weer met 
een muis te  maken h eeft. Ge moet weten dat 
mijn ma elke morgen z it te  zeuren over het 
arom a van de koffie. Nu vond mijn vader-iem and 
die zeker het buskruit niet heeft uitgevonden-er 
niks b e te r  op dan op een zekere keer, in een 
wanhoopspoging waarschijnlijk, hieraan wat probe
ren te  verhelpen door een dode muis in haar 
tas  te  sm ijten. In tegenstelling to t wat mijn 
vader gehoopt had, dat mijn moeder voor de 
ee rs te  keer zonder zeuren haar tas  koffie zou 
opdrinken, had hij hierdoor het verborgen jachtin- 
stinkt bij moeder naar boven gehaald. Nadat 
ze een ijselijke kreet had geslaakt, graaide 
die imm ers het jachtgew eer van boven de 
schouw, grabbelde een doos patronen uit de 
kast en begon de achtervolging op mijn vader 
in te  ze tten . Tot groot jolijt van de res t van

het gezin natuurlijk. De jach t heeft uren aan 
een stuk geduurd. Regelm atig is mijn zuster 
patronen gaan bijhalen bij de wapenhandelaar. 
Mijn vader is ook verschillende keren dwars 
door het hoofd geschoten.

M aaar om dat daar niks in zit, is hij gewoon 
door blijven rennen. Toen het al laat begon 
te  worden, hebben we de jacht m oeten doen 
ophouden. Er kwamen steeds m eer burenklachten. 
We hebben vader daarom in de brievenbus ver
stopt, die ons moeder nog nooit in haar leven 
heeft open gedaan. Eerst vond ik het wel jam m er 
dat we daarvoor het m ezennest e ru it m oesten 
gooien. Maar het bleek toch een goede zaak 
ach teraf, want de mezen van het nest be
schouwen vader nog steeds als hun jong en 
voederen hem dan ook dagelijks m et wormen, 
zaden, insekten en dergelijke. Ook de postbode 
wil hem af en toe wel eens wat lekkers to este 
ken. Al twee jaa r  leeft hij nu in die brievenbus.

Intussen zijn de mensen van "Am erican Rescue— 
Service" binnengekomen om Ludo Vanbovenopden- 
berg m et hypermoderne apparatuur uit zijn 
geklem de s itua tie  te  verlossen. Blij m et de 
levenswijsheid die we van Ludo hebben m ee -  
kregen, nemen we dan ook afscheid.

Ed en Willem Bever.

Hier
en k o e s t  nu

Het is nu o ffic ieel alle professoren die op 
"vervroegd pensioen" zijn gegaan (c.q. 65 jaar) 
en de kaap van 70 jaa r  nog niet hebben bereikt, 
kunnen hun am bt terug  opeisen. Zo meldde 
vorige week woensdag m inister Coens in een 
om zendbrief n.a.v. de uitspraak van de Raad 
van S ta te .
In de Aktueel-uitzending op BRT-1 van d iezelfde 
woensdag opperde een assisten t van de reclitsfa- 
kulteit op de RUG da t dit ook gevolgen kan 
hebben voor de studenten.
Sommige professoren zullen nu hun ambt gaan 
opeisen en andere niet zodat de eksamenkom mis
sie niet voltallig zal vertegenwoordigd zijn. 
Dit be tekent, aldus Aktueel, dat de studenten 
die niet zouden geslaagd zijn, hun uitslag kunnen 
aanvechten. Maar, juich niet te  vroeg, diegene 
die wel geslaagd zouden /ijn , zouden een ongeldig 
d ip lona  in handen hebben. Om deze situa tie  
recht te  ze tten , zou een nieuwe wet dus noodza
kelijk zijn.
U bent dus gewaarschuwd.

Gul.

V R G , B e r g a f
Zelfs advocaatjes in spé hebben behoefte aan 
gezonde ontspanning. Zo vertrekken de le , de 
2e, de 3e, de 4e en zelfs de 5e klas met de 
bus naar de Alpen in Frankrijk (ja, die hebben 
ze daar ook!) om de bergflanken te  beskiën. 
De geïn teresserden  die niet van de rechten 
zijn kunnen nog aanspraak maken op een 5-tal 
p laatsen. Deelnam e in de onkosten bedraagt 
14000 Belgische franken waarbij alles ingekalku- 
leerd is, nl. skis en botten, skipas, verblijf 
in modern hotel dat gelegen is op een cen tra le  
plek (vlakbij de skipistes dus), morgen- en 
avondmaal (in 4 to t 5 gangen!) to t zelfs de 
drank aan ta fe l. Voor de beginners is er ook 
skiles inbegrepen. Hou je van skiën tegen voorde
lige prijs (om en bij de 14000 als je geen eigen 
m ateriaal hebt, en 12000 indien je zelf Rosignols 
bezit) en heb je tijd van 25 januari to t en 
met 3 februari 1986, grijp je kans voor 8 dagen 
intens skigenot en kon tac teer het VRG of de 
Praeses persoonlijk (Dirk Dielen) foyer 4C306 
tussen 12 en 14h, u iteraard  zolang de voorraad 
s trek t en voor 25 januari... Het zij U gezegd 
zijnde.

Robert P.



10
QPEN'l-«TRIBUNE

Al te vaak krijgt De Moeial n iet-ondertekende 
brieven toegestuurd. Wij willen e r  daarom nog
maals op wijzen dat berich ten  voor Open Tribune 
alleen kunnen gepubliceerd worden als naam 
en adres van de schrijver, o f van de verantw oor
delijke bekend zijn op de redaktie . Vnonieme 
brieven worden hier op de redak tie  onder a lge
m ene h ila rite it in de papierem m er gekeild. 
Op heel vriendelijk verzoek kan een  b rief wel 
onder een pseudoniem gepubliceerd worden. 
Met spreekt ook vanzelf dat de redaktie  geen 
enkele verantwoordelijkheid heeft ten  aanzien 
van de inhoud van een brief. Weet u, we /ijn  
niet gek.

H . S . W . - B i b

Stel je  voor, je bent laa ts te jaa rs  in het atheneum  
en je kom t naar de VUB op een Info-dag. Je  
wil er inform atie inwinnen over allerhande 
(nieuwe) zaken. Iemand tra c h t Je ook wat weg
wijs te  maken In wat op het e e rs te  gezicht 
een doolhof lijk t. Zo gebeurt he t dan da t je, 
als geïn teresseerde ln humane wetenschappen 
en misschien (zelfs) ln Germ aanse Filologie, 
de HSW -bibliotheek wordt binnengeloodst. De 
overweldiging ls groot; alle refe ren tie s  staan 
geklasseerd op m lcro-fiche, m aar voor de "nieuwe 
aanwinsten" kan je maar lie fst te re c h t op een 
term inal! Het kon n iet gem akkelijker, e ffic iën ter, 
en vollediger, denk je dan.

Maar ste l je  nu eens  voor da t jij die "iemand" 
bent die een rondleiding g ee ft in de HSW-biblio- 
theek, en in h e t bijzonder voor toekom stige 
studenten G erm aanse Filologie: "Oef, gelukkig 
zijn deze .ionge mensen zo gefascineerd door 
de technologie. Ik moet hen nu wel een  demon
stra tie  geven natuurlijk. Ik zou b e te r  inaar 
een overbekende naam indrukken (bv. NOAM 
CHOMSKY), dan ben ik tenm inste  zeker dat 
er refe ren tie s  van bestaan in "onze biblioteek". 
Dit ls Inderdaad het soort schaam tegevoel dat 
in je kan opkomen in zo 'n  s itu a tie .

De f ru s tra tie  wordt u ite raard  g ro ter als je 
als  student G erm aanse zelf boeken nodig hebt 
uit de HSW-bibliotheek. J e  beseft al gauw dat 
die term inal in jouw geval vrijwel overbodig 
is wanneer je  de geringe hoeveelheid aanwezig 
boeken aanschouw t. Wanneer een Am erikaanse 
professor je  v e rte lt  " th a t you have got a wonder- 
ful co llection  o f books on Hemmlngway In this 
library", dan is dat "for you" een "gelukkig 
toéval". Maar wanneer een VUB-professor aankon- 
digt dat hij een aan ta l werken heeft besteld 
maar dat hieraan helaas nog geen gevolg werd 
gegeven, dan is dat eerder een  schrijnende 
rea lite it.. .  Maar wat zit ik hier te  zeuren; 
e r  is toch de In terb ib lio thecalre  bruikleendienst 
via dewelke het mogeltjk is om boeken te  laten  
overkomen (voor 75fr. per exem plaar) u it andere 
bibliotheken?

A n n e lie s

Een gek In één of andere krankzlnnigeninstelling 
aan h e t woord? Nee hoor, bij mijn w eten zit 
hij toch niet ln een Instelling. Tot u spreekt 
Aloïs Gerlo, e re -rek to r, in een Vrije Tribune 
in De Standaard (2 /l/'8 6 ) onder de tite l: "Het 
noodzakelijke ooruimingswerk". 
we zijn veel gewoon van deze kranige bejaarde, 
m aar we begrijpen niet dat de zgn. 'k w alite its
krant* De Standaard  haar kolommen blijft open
s tellen voor G erlo 's sche Idk anno na des. In dit 
artikel wil Gerlo de nieuwe regering bij wijze 
van voorbeeld enkele e tte rbu ilen  aangeven die 
zij dringend moet wegsnijden. En alles wat 
niet past in zijn huidige ex treem rech tse  koers 
is zo'n e tterbuil.^  Het Vlaams Blok, de NSV 
en het CAW (Coördinatiecom ité Algemeen Wel
zijn: nog rech tser en racistischer, vindt zelfs 
de K atholieke ArbeidersVrouwen en de gods
dienstlessen in het katholiek onderwijs marxis
tische bolwerken) zullen weer tevreden zijn, 
in hun tijd schriften  betuigden zij reeds hun 
sym pathie m et Gerlo.
Inderdaad, G erlo is verdienstelijk geweest bij 
het to t stand komen van de VUB vijftien jaar 
geleden. Maar gezien zijn huidige standpunten 
en uitspraken had een  universiteit die het vrij 
onderzoek aanhangt en  een  universiteit voor 
iedereen wil zijn, zich heel wat terughoudender 
kunnen opstellen bij zijn em iraa t. Hén ru ikertje  
bloemen, één klein toespraakje en een vermelding 
van maksimum 10 woorden in het VUB-magazine 
hadden volstaan. Teveel lofbetuigingen aan het 
adres van G erlo geven hem een leg itim atie 
om aan verdere m ediavervulling te  doen en 
geven aan de buitenwereld de Indruk dat univer
s ita ire  geledingen nog steeds ach te r  zijn u itsp ra
ken staan ,

BH

2 0 0 ?  Welke telling?

V U B - J o b s

Als VUB-af gestudeerde krijg ik wel eens vacatu
res voor een betrekking aan de VUB ln d e  bus. 
Behalve dat die vacatures rljkelljk Iaat worden 
verstuurd ls er nog le ts  dat mij s to o rt. Om 
Je kandidaat te  ste llen  voor zo’n betrekking 
heb je o ffic ië le  a tte s te n  nodig: u ittrek se ls  u it 
de geboorteakte, het reg iste r van de burgerlijke 
stand en het m ilitair stam boek, en een  gew aar
merkt a fschrift van Je diploma, per so llic ita tie  
ben Je e tte lijk e  100 F r 's  kw ijt, lk vind dat 
de VUB het goede voorbeeld zou m oeten geven 
(voor Cén keer mag dat wel) en genoegen nemen 
m et gewone fotocoples. Dan m oet je  ze voor 
verschillende doeleinden slechts éénm aal aanvra
gen. De ec h te  docum enten kunnen dan gevraagd 
worden in een verder stadium van de selektlepro- 
cedure of bij de aanwerving.

BH

Kollokatie
Militie

V.O. en fi lm ?!
V.O. is een VUB-organlsatie die naast het geven 
van perskonferenties tegen de regeringsm aatrege
len en he t uithangen van posters tegen de opslui
ting van Ronald VDB, ook al eens een film 
voor de studenten program m eert. En het mag 
gezegd wezen, zlj laten zich niet alleen leiden 
door hun kom mercieel instinkt, maar proberen 
bij de keuze van een film naar kw alite it te  
zoeken ln het aanbod dat nog n iet op de VUB 
is vertoond. Het gaat hierbij m eestal om produk- 
ties  die ln het kom mercieel cirkuit, zoals dat 
dan h ee t, geen of weinig kansen heeft gekregen 
ondanks hun kw aliteiten (die doorgaans vee! 
hoger liggen dan die van de doorsnee-produktie 
in de bloskoop).
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE van Erlc 
Rohmer is, ondanks een  Franse film, zo'n voor
beeld, en zo ook THE TIMES OF HARVY MILK. 
Wie ln de kerstvakantie telev isie  heeft gekeken, 
herinnert zich nog wel die ongewone Franse 
praatkom edie "Pauline d la plage" die op de 
BBC zijn telev isieprem iére kreeg. Op een heel 
spontane en levendige m anier werd ons enkele 
dagen van enkele gewone mensen tijdens een 
vakantie geschetst. "Pauline & la plage" was 
Rohmers derde luik uit zljn serie "Comédies 
e t  proverbes". "Les nuits de la pleine lune" 
is de vierde in de reeks van persoonlijke en 
karakteristieke filmen, deze maal rond het 
tem a "Qui a deux femmes perd son 3me. 
Qui a deux maisons perd sa raison.". "Het ls 
een visuele m editatie  over liefde, vrijheid, frivo
liteit,ongebonden heid en zichzelf zijn" schreef 
de pers Indertijd.
Op een spontane en natuurlijke wijze laat Roh
mer zijn akteurs over he t scherm lopen. De 
toeschouwer wordt volledig opgenomen in de 
levendige wereld. Vooral Pascale Ogier (die 
trouwens kort na de opnamen stierf) wil alle 
aandacht voor haar en krijgt die ook.

Het gebeurt niet vaak dat dokum entaire films 
In bioskooproulatie komen. Het gaat dan ook 
niet om zo m aar een dokum entaire; het gaat 
om "The tim es o f Harvey Milk".

Vervangingsdienst voor gewetensbezwaarden 
in de sociaal-kulturele sektor: afschaffen.
- Recht op werkloosheidsuitkeringen voor school
v erla ters na enkele (?) maanden: afschaffen.
- Studiebeurzen: de profiteurs, als  ze he t ver
dienen m isschien een studielening.
- Nieuwe tew erkstelling  kreéren  in de non-profit- 
sek tor, de gezondheids- en welzijnssektor, de 
sociaal-kulturele sek to r enz.: wereldvreemd, 
reaktionair en onverantwoordelijk.

Harvey Milk werd begin 1978 de e e rs te  m ilitan te  
homo die een zete l veroverde in de stadsraad  
van San Francisco. Door zijn daadwerkelijke 
politieke Inzet werd hij een boegbeeld voor 
de homo-beweglng ln de VS to t hij, op het 
hoogtepunt van zljn karriere , samen met de 
burgem eester van San Francisco door een verbit
terd politieke rivaal (Dan White) werd vermoord. 
White werd na een kort proces wegens 'doodslag' 
(een handige advokaat was erin  geslaagd de 
oorspronkelijke aanklacht 'moord m et voorbedach
ten rade ' aanzienlijk af te  zwakken) to t slechts 
5 jaar veroordeeld.
Het gebeurt zelden dat een dokum entaire zich 
laat bekijken als een gewone speelfilm . Op 
een werkelijk fascinerende wijze rekonstrueert 
"The tim es of Harvey Milk" m et au tentlek  ar
ch iefm ateriaal de b lltz -k arrlé re  van Milk, de 
m oordpartij, het proces en de bloedige demon
stra tie s  na afloop van dat proces.
Alle eer van dit subliem dokument komt toe 
aan de makers Robert Epstein en Richard 
Schmiechen : zij kregen vorig jaar hiervoor 
een Oscar.

Gui.

In naam van de m eer dan 200 aanwezigen die 
An O fficer and a  Gentlem an bijwoonden en 
zelfs helem aal to t het einde bleven volgen 
(zonder de zaal af te  breken), dankt VUJO-VUB 
van h a rte  DE MOEIAL voor de aanbevelingen 
die ze aan de potn tlë le  toeschouwers m eegaf. 
M eer dan 200 man die hei hebben gewaagd 
het m achtige oordeel van ene "Gui" te  negeren. 
S tra ffe r  nog: 200 pro-Amerikanen en dat na 
5 jaar kritiek op Reagan. Er valt nog véél 
werk te  doen...

Concreet: deze film is niet pro-leger. Evenmin 
spreekt ze ook m aar in de geringste m ate over 
de rol van de USA in de wereld. Integendeel, 
het gebrek aan opvang op sociaal vlak in het 
A m erikaanse leger wordt dik in de verf gezet. 
En da t niet alle Am erikaanse officieren  tuig 
zouden zijn, ja, dat vinden wij ook een krasse 
bewering, m aar je weet muar nooit (mighty 
Gui schudt van nee).

T enslo tte  waarderen wij het niet om als een 
club voorgesteld te  worden die haar ak tiv ite iten  
zou beperken to t  he t alsm aar afdraaien van 
dezelfde film.
Met rancunes,

VUJO-VUB

2 4  uur
ZCEKÉRS A

OUDE LANDKAARTEN, groot o f  klein 
Sportievellngen aller facu lte iten  opgelet! Op 2Un welkom bij 
26 en 27 m aart mag u weer hijgen en puffen 
tijdens de 4“ 24-urenloop. Vergeet niet je t e  GEOGRAFIX 
laten inschrijven op het HILOK of op de Sport- Waverse stw g 1066 
d ienst. 1160 BRUSSEL

Goedkoop reizen
Studenten die goedkoop willen reizen  kunnen 
zich steeds een Internationale Studentenkaart 
aanschaffen. Voor 120 fr (♦ foto en copy van 
Je studentenkaart) krijg Je een kaart die het 
reizen veel goedkoper m aakt. De Internationale 
S tudentenkaart wordt uitgegeven door de Interna
tional Student Conference,, een Internationale 
v.z.w., die reizen voor studenten organiseert.

Meer Informatie kan je krijgen bij Studiekring 
Vrij Onderzoek 
Gebouw Y' 
te l. 641.23.28

Vredesweek

Wie van de mannelijke studenten het nog niet 
gedaan h e e ft moet h e t dringend doen: u itste l 
voor legerdienst vragen. Je hebt nog tijd  to t 
31 januari. Nadien ben Je onherroepelijk verloren. 
Wie m eer Inform atie wil over m llltle , u its te l, 
burgerdienst enz. kan daarvoor te re c h t bij de 
dienst UCOV, In gebouw Y (naast de Inschrijvin
gen).

BIJ UCOV kunnen ook alle buitenlandse studenten 
te re c h t. UCOV staa t n iet voor niets voor Univer
s ita ir  Centrum  voor Ontwikkeling en Vrede.
TEL. 641.23.13

Het ls weer zover, ook dit Jaar zullen e r  enkele 
a c tiv ite iten  doorgaan te r  gelegenheid van de 
"vredesweek". De vredesweek ls een gebeuren 
dat zich Jaarlijks afspeelt op tal van Belgische 
campussen. Aan dit in itia tie f werken zowel 
proffen, assistenten als studenten mee. U iteraard 
ls Iedereen welkom om zljn s teen tje  bij te  
dragen aan de voorbereiding van de Vredesweek 
'86. Als je wil meewerken of als Je voorstellen 
hebt neem dan eens contact op.

Op donderdag 23 januari gaat onze e e rs te  verga
dering door ln gebouw Y (vergaderzaal van 
het gezondheidscentrum) vanaf I2u30. Daarna 
zullen deze vergaderingen waarschijnlijk wekelijks 
plaatsvinden op Iedere donderdag In hetzelfde 
lokaal.
Je kan ook co n tac t op nemen met

Studiekring VrIJ Onderzoek 
Pleinlaan 2 
Gebouw Y' 
te l. 641.23.28

Ondertussen zljn we ook al op zoek naar mensen 
die zin hebben om mee te doen aan een sim ula
tiespel rond de bewapeningswedloop. Deelnam e 
hieraan kost wel SOfr. en het aantal liwchrijvln- 
gen ls beperkt to t 20. Het spel zal doorgaan 
op dinsdag 4 m aart op de VUB.
Voor het sim ulatiespel kan Je je inschrijven 
door 50fr te  storten  op rekening:
001/02853118/20 of door het bedrag binnen 
te  brengen op het V.O.-lokaal.

10 oude kaarten  - 1 nieuwe voor u!

Verkleumde dame uk de Peugot-reklam e aan 
het kruispunt van de Waverse stwg en de Géné- 
ral Jacques blvrd zoekt student om zich tijdens 
de spitsuren op te  warmen.

SYNTHESIZER

KORG MS 10 MONOPHONIC 
5000 FR
TEL 02/735 94 10 (na I9u)

lk zoeV 1 tot 4 m otozadels (oude vliegzadels).
Niet te  duur liefst, als je  wil kan ik ze even
tueel ook ruilen tegen  wisselstukken van brom
m ers of tegen een kadet (volledig, a lles erop 
en eraan  behalve de motor) van een Honda 
CD 50 (SS). Heb je zadels of weet je waar 
Ik er kan vinden, schrijf dan aan Pascal De 
Wilde, Breem bosstraat 48, 3053 Huldenberg, 
o f telefoneer (weekend) 02/687 48 92.

Moeial
S a m e n w e r k e n d  met V0, BSG en 

dr Dienst Kuituur.

R e d a k t i e  : P l e i n l a a n  2 

g e b o u w  Y ’

1050 BRUSSfl

l e l .: 02/641 2338

A b o n n e m e n t e n  : 150 fr. of 500 

fr. op reke n i n g  nr.

001 1386975-48 met 

v e r m e l d i n g  van naam en adres

v.u.: Robert Peeters

J. Vu y I s t e k e l a a n  I? Cl 
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