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Verkiezingsfraude aan de VUB
Zingende walrus vervalst verkiezingsuitslag

De verkiezingen zijn vervalst.
Wat is er gebeurd ?
Tijdens het tellen der stemmen na de 
tweede stemronde stelde men vast dat 
het quorum in twee bepaalde 
faculteiten, niet gehaald werd. So far, 
so good, ware het niet dat de Heer Jim 
Van Leemput, sekretaris van de Raad 
van Bestuur, zich persoonlijk met de 
zaak kwam bemoeien. Er werd immers 
beweerd dat indien het quorum niet 
gehaald . zou worden, er geen 
studentenvertegenwoordiging in de 
Raad van Bestuur zou zitten. Met alle 
gevolgen vandien voor onze schone 
volksdemokratie in het algemeen, en 
het imago van de VUB in het 
bijzonder. Er moest en zou een 
vertegenwoordiging in de Raad zitten. 
Wat deed de Heer Van Leemput dan 
maar ? Met de arrogante nonchalance 
e i g e n  a a n  e e n
hoogwaardigheidsbekleder van zijn 
niveau, kwam hij, alsof hij op de 
A n tw e rp se  v o g e lk e sm a rk t 
rondkuierde, doodgemoedereerd, een 
tiental blanco stembrieven toevoegen, 
zodat het quorum ineens wèl gehaald 
werd, en er geen vuiltje meer aan de 
lucht was.
■Wat een klucht zijn die verkiezingen 
toch!
De ene keer zijn de verkozen 
studenten een zootje uitvreters, die na 
een flitse n d e  carriè re  in 
anachronistische zuipclubjes als

studentikoze kringen hun cv'ke willen 
bekronen met een plaatsje in SoR of 
RvB, een andere keer zijn het 
nietszeggende figuren, die zonder het 
Sor-en RvBcircus gedoemd zouden 
zijn om.... tja, om wat eigenlijk te 
worden ? H andelsreiziger in 
tuinkabouters ? En meestal is de 
doorsnee studentenvertegenwoordiger 
een kruising van deze twee fijne 
ondersoorten. Zo hoeven we maar te 
denken aan het fraais dat tijdens de 
laatste legislatuur de voorzittershamer 
hanteerde, en iedereen weet wat we 
bedoelen.
Vanuit deze bedroevende optiek leken 
de huidige verkiezingen ietwat 
hoopvoller. Enkele nieuwe kandidaten 
van de Lijst (de tegenlijst kwam er, 
naar aloude traditie, niet aan te pas, 
v a n w e g e  v e r g e v o r d e r d e  
onbenulligheid) schenen over een iets 
frissere oogopslag te beschikken dan 
de belegen v o o rz itte r en 
ondervoorzitter (denk aan een 
gepensioneerde platvis en een 
uitgerangeerde bode IVe klas), tevens 
aanvoerders van kartel De Lijst. Er 
was wel nog wat we gemakshalve ‘*de 
Laatste Stuiptrekking van de 

-Gepensioneerde Platvis” zullen 
noemen : de eerste ronde van de 
verkiezingen werd nietig verklaard, na 
een onduidelijke klacht over 
onduidelijke procedurefouten (er zou

wiet gedronken zijn of zoiets). Maar 
passons. De tweede ronde - de nieuwe 
ronde zo men wil - was min of meer 
correct verlopen, en voor het eerst 
sinds lang scheen er licht aan het einde 
van de tunnel.
Totdat de Heer Van Leemput de 
circusring betrad, en doodleuk 
stembrieven kwam toevoegen.
Alle schijnwerpers werden op hem 
gericht, het orkest zweeg, en met de 
woorden “ik hoop dat ge er geen 
morele bezwaren tegen hebt”, toverde 
hij een fietsende walrus uit zijn snor, 
op deze manier zwaar een dubbele 
haarspeldbocht missend.
Neen mijnheer Van Leemput, het is 
niet netjes om zomaar wat stemmen 
toe te voegen, zeker niet voor een man 
van uw kaliber.
En neen, het argument dat het niet 
voor u, m aar voor de 
studentenvertegenwoordiging was, 
gaat ook al niet op. Als het quorum 
voor de RvB niet gehaald wordt, 
kunnen er doodeenvoudig via de 
faculteitsraad studenten afgevaardigd 
worden. Lees in het vervolg uw eigen 
regelementering eens door, dan zult ge 
zo geen stommiteiten meer uithalen. 
Waarna we overgingen tot de orde van 
dag.

Sven O

Ik zou me nog even willen mengen in 
de eventuele discussie. In mijn 
functie als coördinator van de Moeial 
kom ik wel eens in contact met de 
heer Van Leemput Ik vroeg hem dan 
ook - van zodra ik gehoord had van de 
fraude - om een reactie. Zijn 
antwoord verbaasde mij enigszins. 
Hij is de man die mij ooit informatie 
weigerde door met statuten en artikels 
te zwaaien. Hij was steeds de man die 
opkwam voor de bureaucratische 
werking van deze universiteit.
En dan vertelt hij me doodleuk dat ik 
heel de affaire toch in een correct 
daglicht moet zien. Is het namelijk 
niet zo dat de ongeldige en blanco 
stemmen niet bij het totaal geteld 
worden (met als logisch gevolg dat het 
wel iets moeilijker wordt het reeds 
beruchte quorum te halen)? En dus is 
zijn ingreep wel gerechtvaardigd en 
hoeft hij zich niet aan de regels te 
houden.
Fout! Deze regels werden in het 
verleden met een precieze bedoeling 
opgesteld. Zij diende tot bescherming 
van de studenten en hun 
afgevaardigden. Dat deze regels zich 
nu tegen hen keren hoeft geen wonder 
te zijn, aangezien men niet uit het oog 
mag verliezen dat deze mensen 
verkozen worden door een paar 
honderd studenten.
Frank Van Dessel

De Verborgen Geschiedenis
De Moeial sprak met Y1 en Y2 omtrent XI en de VUB

Onlangs werd ons Belgenlandje weer 
eens opgeschrikt door onthullingen 
gedaan door het dagblad De Morgen. 
In de nasleep van de affaire Dutroux 
startten zij een reeks gewijd aan 
de vergeten dossiers van Neufchateau. 
Eén van deze dossiers (zoniet het 
belangrijkste) handelt over een 
getuige die door toedoen van haar 
grootmoeder terecht kwam in een 
pedofïlienetweik. Zij acht zich - nog 
steeds volgens haar verklaringen - 
'verantwoordelijk' voor de dood van 
Christine Van Hees. De getuige zou 
verteld hebben dat Christine uit het 
netwerk wilde stappen en een 
dagboek had bijgehouden ...

Ik hoor de lezer reeds zuchten; jaja, 
dat hebben we allemaal reeds in de 
gazet gelezen. Maar waarom moet 
dit nu in mijn universiteitskrantje 
staan?
Toch zal blijken dat de VUB hier snel 
op de proppen zal komen, aangezien 
de moord op Van Hees plaatsvond op 
nog geen twintig (20!) meter van 
campus Oefenplein.
Dit vonden wij aanleiding genoeg 
om zelf eens een duik in het verleden 
te wagen en eens te bekijken in 
welke omstandigheden deze moord 
hier is kunnen gebeuren èn - niet te 
vergeten - onopgelost is kunnen 
blijven.
Met dit doel trok onze reporter naar

een bevoorrechte getuige. Een heuse 
verdachte in deze zaak. Een man die 
ten onrechte beschuldigd werd van 
deze moord (later zou blijken dat hij 
niet de enige was, maar daarover 
straks meer): Getuige Y l.

In het bewuste artikel (D.M. 
10/01/98; p. 27-28) doet XI immers 
een opmerkelijke uitspraak. Voor 
een goed begrip zullen wij deze 
passage volledig publiceren.
"Ik zal iets vertellen dat ik tot op 
heden niet aan de speurders heb 
gezegd. Gewoon om een idee te 
geven hoe ongenaakbaar ze zich 
voelden. Er was een weddenschap. 
Ze hebben gewed wie ze voor de 
moord zouden doen opdraaien. Ze 
wisten perfect dat die punks tussen 
die ruïnes rondhingen en ze wisten 
ongeveer wie ze zouden laten 
oppakken. Het was een sport. Voor 
hen was het zo gemakkelijk 
geworden om een lichaam te doen 
verdwijnen dat ze eens iets 
spectaculairs wilden doen. Zo zaten 
ze in elkaar. Altijd meer: meer 
spanning, meer adrenaline. Grenzen 
verleggen."

Het is juist door deze passage dat 
onze aandacht getrokken werd. Was 
er v roeger im m ers geen 
krakersbeweging actief aan de VUB? 
Wij doken in onze archieven en

stootten zodoende op enkele 
interessante figuren die rond onze 
universiteit circuleerden.
De verhalen die over deze mensen 
verteld werden bleken volgens onze 
(m isschien te oppervlakkige) 
poging om deze zaak in haar aard 
beter te leren kennen veelal bij de 
haren getrokken.
Men vertelde namelijk dat er hier een 
punkmilieu vegeteerde aan de VUB 
en haar gebouwen innam. Men liet 
zelfs een gebouw slopen omdat het 
'te erg werd'. Het mag duidelijk zijn 
dat deze verhalen met de haren 
getrokken zijn. Verschillende 
mensen bevestigden ondergetekende 
dat dit 'milieu' niet uit één specifieke 
groep krakers' bestond.
Men kan drie subgroepen 
onderscheiden: de eerste groep 
zouden dan gewone studenten zijn die 
zich een 'gewoon' kot niet konden 
veroorloven en zodoende uitkeken 
naar een goedkopere verblijfplaats 
(of mensen uit gegoede middens die 
overhoop lagen met de normen van 
ma en/of pa); de tweede groep 
bestond uit artiesten, kunstenaars die 
aan deze universiteit hun creativiteit 
ten volle konden botvieren; de derde 
groep zou dan bestaan uit hard-core 
krakers die enkel en alleen op zoek 
waren naar een verblijfplaats. 
Natuurlijk is deze indeling arbitrair, 
aangezien er bijvoorbeeld eveneens

studenten actief waren samen met 
krakers en kunstenaars (en 
andersom; sommige van de 
kunstenaars studeerden ook nog aan 
deze universiteit). Toch is het 
belangrijk deze situatie even te 
schetsen om duidelijk aan te geven 
wie er nu in die huizen rond de VUB 
verbleef. De huizen in kwestie - 
eigendom van de VUB - bevinden 
zich naast de Colruyt, en langs de 
Triomflaan, recht tegenover het 
Kultuurkaffee.

Eind jaren zeventig komen deze 
woningen in het bezit van onze 
universiteit. Men dacht toen immers 
dat de universiteit nog sterk zou 
uitbreiden en dat men de nodige 
ruimte wel zou kunnen gebruiken. 
Als u weet dat bijna gans het blok 
waarop de Schoofslaan gebouwd is 
eigendom is van de VUB en alsook 
de meeste huizen langsheen de 
triomflaan, dan komt men vanzelf uit 
aan  de nu b e ru c h te  
champignonnekwekerij. Deze was 
toen reeds enkele jaren gesloten, en 
stond evenals de gebouwen die 
eigendom van de VUB waren te 
verkommeren. Geen eigendom van 
de VUB, doch in een even 
verkommerde toestand als de reeds 
aangeduide gebouwen. De ganse 
buurt verkeerde dus in een staat van 

(vervolg op pagina 7)
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pagina I
Kan u zelf wel bedenken, niet?

pagina 2
Een bij/onder uit/onderlijke 
nieuwjaarsbrief van de redactie.
Wees ge/egend en voorbereid. Ach 
ja. onze coördinator doel er nog een 
schepje bovenop, alsol' u dat nog 
nodig had.

pagina 3
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haar geheimen priis. Vrije geesten 
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pagina 4
En om eens iets anders te brengen: 

f/ij die anders zijn richten hel woord 
tot u ... HLB is cool!

pagina S 
Het vervolg van liet grote HLB- 
interview. Be aware ...
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Verwacht van ons ook geen 
zekerheden. Oin het trouwens 
helemaal helemaal te gek te maken 
weten we zelf niet meer wie nu 
Woytila was. De technologie staat 
voor niets. (Eric Rosseel trouwens 
ook niet)
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Leve de subversiviteil en hel netwerk 
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aan de lraakse ambassade. Clinton 
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pagina K 
Roddels on Tom Lanovc. Wie 
sprak er ook alweer van het 
geweten van Vlaanderen? 
Verdwenen bijde/e.

pagina 9
Dope dope rhvmes and all that. 
T ry itandd ie . Moest dat niet 
gebeuren, gelieve de redactie te 
verwittigen. Kunnen we ook eens 
goedkoop trippen.

pagina 10 
'Professor nanienwirth geeft een 
bij/onder interview weg. Zoals hij 
het wil. Wij zijn hem dankbaar.
Een open man spreekt op een open 
manier over onze Vrije 
Universiteit.

pagina 11
En ja hoor, de kalender van dienst 
kuituur was weer eerder dan de 
Moeial klaar, waarvoor dank.

pagina 12
De rectorverkiezingen zijn nu toch 
ingezet. Lees een artikel uit ons 
archief en weet hoe je een 
machtsovername het beste leidt.
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N ieuwj aarsbrief
De Moeial

ENTER THE DRAGON

Ik kan niet anders ... ik had me 
nochtans voorgenomen er geen 
woorden meer aan vuil te maken ... 
De v e r k ie z in g e n  z ijn  
v e r v a ls t .
België anno 1998. De affaire 
Dutroux is nog steeds niet verteerd. 
Ons land wordt door de buitenlandse 
pers getypeerd als een natie op de 
rand van een implosie. De Belgen 
denken dat hun land, na Italië, het 
meest corrupte land van Europa is.
De witte mars op zichzelf was niet zo 
belangrijk, de week van rebellie die 
eraan voorafging daarentegen wel. 
Het toonde een België dat men zo 
snel mogelijk wilde vergeten. Een 
België van mensen (ik gebruik het 
woord burgers liever niet) die zich 
niet meer verbonden voelden met 
hun gezagsdragers.
Die gezagsdragers zitten nu 
natuurlijk met de handen in het haar: 
want hoe kunnen ze nu die band met 
de burger herstellen? (zij gebruiken 
het woord ‘burger’ te pas en te 
o n p a s ) . En ook de
studentenvertegenwoordigers vragen 
zich af hoe het vertrouwen van de 
‘kiezers’ kunnen terugwinnen. In de 
laatst verschenen ‘De Krant’ worden 
deze vertegenwoordigers trouwens 
zwaar onder vuur genomen - niet 
geheel onterecht naar mijn mening. 
Er wordt bovendien geciteerd uit hun 
‘sneuvelnota’ waarin staat dat het 
vertrouwen naar de kiezer terug moet 
aangehaald worden. Aanleiding van 
de hele zaak was natuurlijk het 
quorum dat amper werd gehaald. 
Herstel: het quorum werd helemaal 
niet gehaald.

Op de eerste pagina van deze Moeial 
werd dit gebeuren reeds uitgebreid uit 
de doeken gedaan.
Niet dat men daarover verbaasd is 
hoor, neen. Men weet het en men 
vraagt zich af hoe men dit kan 
rechtzetten. Door een persattaché 
natuurlijk.
Bullshit, denken die Boeren (let op 
de Bijbelse connotatie) nu echt dat 
men deze kloof kan dichten door een 
persattaché? Ze zouden beter eens 
gaan praten met de mensen in plaats 
van in hun bureautjes allerlei snode 
plannen uit te dokteren (denken we 
maar aan de boycot van deze 
publicatie verleden jaar), hun 
stemmen te verkopen aan de 
m e e s t b i e d e n d e  e n
inschrijvingsgelden ongevraagd de 
hoogte in te jagen.. Nu gaan ze dus 
trachten via ons (de pers, haha) de 
band met de kiezer te herstellen. 
Begin alvast maar te bloeden, want: 

Primo, de kiezer bestaat niet, er 
bestaan wel studenten, maar geen 
kiezers; en secundo, wij zullen zelf 
wel bepalen wat wij schrijven over 
jullie: doe jullie job goed, dan zullen 
onze artikels lovend zijn.

Genoeg geleuterd. Op naar het 
volgende spijsverteringsprobleem.

R a c ism e , een topic dat spijtig 
genoeg regelmatig verschijnt in 
mijn editoriaal, is ook nu weer aan de 
orde. Onlangs zag ik op Canvas (de 
naam vind ik bijzonder goed 
bekeken door die mannen, hoeven ze 
zich niet VRT2 te noemen) een 
stukje van Marlènes Vlaamse 
Adellijke Boerinneshow. Hierin 
werden migranten in een ‘gesprek'

Beste VUB,

(mevrouw de rector, mijnheer de vice-rector onderwijs, mijnheer de vice- 
rector onderzoek, mijnheren oud-rectoren, mijnheer de voorzitter van de 
raad van bestuur, mijnheer de ondervoorzitter van de raad van bestuur, 
mijnheer de regeringscommissaris, mijnheer de directeur-generaal, 
mijnheer de directeur financiën, mijnheren de decanen van de faculteiten 
en het Vesalius College, mijnheer de voorzitter van de sociale raad, 
mijnheer de ondervoorzitter van de sociale raad, mijnheer de coördinator 
Sociale Sector Studenten, mijnheer de secretaris van de raad, mijnheer de 
secretaris van de rector, mijnheer de ombudsman, mijnheer de voorzitter 
van het UPV, mijnheer de voorzitter van het OSB, mijnheer de 
voorzitter van de Cultuurraad,...)

Het betaamt iedere welmenende persoon om bij de eerste gelegenheid na 
de jaarwissel welgemeende wensen te uiten en de bijhorende goede 
voornemens wereldkundig te maken. De Moeial wil aan die traditie 
zeker geen afbreuk doen. De redactie wenst dan ook met volle 
overtuiging heel de VUB het beste toe en zal proberen al het mogelijke 
te doen om gedurende dit belangrijke jaar een bescheiden bijdrage te 
leveren bij de verwezelijking van de doelstellingen van onze Alma 
Mater.

1998 zal ongetwijfeld een jaar worden van verkiezingen. Niet dat 
gedurende 1997 geen bolletjes rood mochten worden gekleurd. Maar dat 
was voor de 'kleintjes'. In de maand mei vindt de rectorverkiezing plaats. 
Ondertussen worden de kandidaturen of de doe-ik-het-of-die-ik-het-niet- 
kandidaturen uitgebreid bekommertarieerd in de wandelgangen van onze 
universiteit. Waar de VUB zal staan in het volgend millenium is 
misschien wel de inzet van deze vooijaarse stembusgang.

tegenover xenofobe (“ik ben geen 
racist maar als ze zich niet integreren 
kunnen ze beter terugkeren”) 
Vlamingskens geplaatst. De 
‘discussie’ werd herleid tot pure 
horror. Een scheldpartij is de juiste 
benam ing voor d it soort 
gesprekken. Het is nog maar de 
vraag of dit niet vooropgezet spel 
was. De sensatiezucht van deze 
programmamakers doodt elke open 
en eerlijke discussie. In een wereld 
waar kijkcijfers god en gebod 
uitmaken zijn dit soort programma’s 
schering en inslag en het is niet 
verwonderlijk dat deze polarisatie 
(gestuurd door VTM) uitmondt in een 
nutteloze opruiing van imbeciele 
idioten die ook eens hun ‘mening’ 
mogen komen spuien op het publiek 
(je had die vuilbekken moeten zien 
hijgen en kwijlen tijdens hun 
‘betoog’). Wie is er nu in ‘s 
hemelsnaam zo gek om Blolckertjes 
tegenover gesluierde vrouwen te 
plaatsen met als doel een serene 
discussie te bereiken? VTM.
Deze strategieën hebben m.i. slechts 
tot doel een vernauwing van het 
debat te stimuleren, en daar kan geen 
enkele vrije geest mee akkoord gaan. 
Ook ik niet, ook de redactie niet. En 
naar ik hoop ook jullie niet.

En dan nu: het plan van baron 
Dillemans. Onlangs brachten we 
een speciale editie uit met 
achtergrond- (en voorgrond-) 
informatie rond dit plan. Een maand 
later is er weinig veranderd in deze 
zaak. De studenten zullen nog steeds 
de p ineu t z ijn , en onze 
vertegenw oordigers (o .a. de 
Vereniging van Vlaamse Studenten, 
een heuse studentenvakbond die u en 
mij tot hun leden plegen te rekenen) 
steunen dit plan. Ook op de VUB 
wordt er door enkele van onze 
v e rteg en w o o rd ig e rs  duch tig  
meegesleuteld aan dit plan, getuige 
het optreden van het Bureau van 
Studentenvertegenwoordigers. Ook 
zij verklaarden zich reeds in het 
verleden akkoord met de standpunten 
ingenomen door VVS. Ik zweer het: 
jullie zullen afgestudeerd zijn, maar 
diegenen die na ons komen zullen er 
zwaar de dupe van zijn. Het 
overlegmechanisme aan de VUB 
keert zich eindelijk tegen de VUB 
zelf. Aanvankelijk dacht men dat 
zulk een mechanisme (verkiezingen, 
overlegstructuren en dergelijke meer) 
een meerwaarde voor de echte 
bestuurders zou opleveren. Maar nu, 
w anneer de belangen van 
d e m o c ra tise rin g , VUB en 
vrijzinnigheid e indelijk  eens 
samenlopen keren enkele studenten 
zich om onduidelijke redenen tegen 
deze belangen. Het is een zeer 
spijtige zaak waar wij niets aan 
kunnen doen. Zij zijn immers 
verkozen, weet je wel. Eerlijk? Niet 
in deze wereld, wel in het 
hiernamaals ... en dan nog.

De JVloeialkwal,
uw  S a t e r  in het nieuwe ja a r

De VUB heeft de kaap van de 8000 studenten ruim overschreden maar 
toch blijft vandaag de dag de vraag actueel of de VUB als volledige 
universiteit incontournable is in ons Vlaams universitaire landschap. 
Denken we maar aan het Plan Dillemans' waar niet alleen vanuit 
Roomse hoek, onze erfvijand, maar ook vanuit technocratische lobby 
een georchestreerde vivisectie wordt geconcipieerd. De vraag hoe de 
VUB op dergelijke mokerslagen het best - en niet enkel vanuit 
strategische of opportunistische redenen - moet reageren, is tot op 
heden niet kristalhelder beantwoord. Uiteraard werden enkele stappen in 
de goede richting genomen. Maar in consequente en radicale reacties 
heeft de VUB sinds enkele jaren zeker niet uitgeblonken. Een 
aanvallende houding dwingt de VUB haar bestaansrecht met kracht en 
daad op te eisen. Bovendien kan men misschien zo een interne dynamiek 
en betrokkenheid van de - en laat ons daar toch de nadruk op leggen - 
hele universitaire gemeenschap worden geactiveerd. Confrontatie kan de 
VUB als leefgemeenschap dwingen om zich te verantwoorden zonder dat 
ze zich een of andere vorm van minderwaardigheidsgevoel hoeft aan te 
meten. Zo behouden we toch nog de hete adem in onze nek om te 
vermijden dat we in de val van zelfgenoegzaamheid zouden vallen.

Om op nog geen 30 jaar een universiteit uit de grond te stampen die in 
Vlaanderen maar ook in het buitenland als belangrijk kenniscentrum 
wordt erkend, is niet over één nacht ijs gegaan. Misschien is het wel 
omwille van die mensen die in de begindagen, de moeilijkste periode 
van de geschiedenis de VUB, hardnekkig bleven geloven in de 
maatschappelijke en intellectuele zin van onze universiteit dat 
waakzaamheid geboden is. In hun spoor kunnen we reflecteren over de 
eigenheid en de opdracht die voor een universiteit die stoelt op het vrij 
onderzoek toebehoort.

De Geest van de Moeialredactie
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De__ Moeial

Vive la République
IJDEL IS HET NAJAGEN  
VAN W AAN, W IJSHEID  

EN GENOT  
Opschrift en probleem:.

I De woorden van de prediker,
de zoon van David, koning van 
Jerusalem. 2 IJdelheid  der 
ijdelheden, zegt de prediker: 
IJdelheid, der ijdelheden; alles is 
ijdel! 3 Wat nut heeft de mens nu 
van al het zwoegen, dat hij doet 
onder de zon?

De maalstroom van al het 
aardse.

4 Het ene geslacht gaat, het andere 
komt; Alleen de aarde blijft. 5 De 
zon gaat op, de zon gaat onder. Zij 
ijlt naar haar plaats, en komt dan 
weer op; 6 Zij gaat naar het 
zuiden, en keert zich in het noorden. 
Rusteloos wentelend jaagt de wind, 
op zijn eigen wentelen keert de wind 
terug. 7 Alle stromen lopen naar 
zee, maar de zee wordt er niet vol 
van; Naar de plaats van hun uitgang 
keren ze terug, om opnieuw te 
vloeien. 8 Al die rusteloos 
werkende dingen Vermag de mens 
niet op te sommen. Het oog wordt 
nooit verzadigd van het zien. Het 
oor heeft nooit genoeg van het 
horen. 9 Wat geweest is,
komt terug; Wat gebeurd is, gebeurt 
opnieuw; Niets nieuws is er onder de 
zon! 10 Is er eens iets, waarvan 
men zegt: Zie dat is nieuw: Het was 
reeds lang in de eeuwen vóór ons.
II  Men denkt niet meer aan de 
mensen van vroeger; Evenmin blijft 
het volgend geslacht in herinnering 
bij hen, die later komen. '
(uil hel boek Prediker, Oud 
Testament. )

De Opkomst van Generaal Alcazar
De vlakte was als gehersenspoeld 
door een gestoorde hallucinatie. 
Waar eens de ratelslang toefde, 
verscholen in een gat of scheur, met 
een hongerige maag en klaar om toe 
te slaan, bevonden zich nu duizenden 
en duizenden lijken, op de meest 
gruwelijke wijze verminkt. Hoofden 
van dappere soldaten waren in 
stukken getrapt, hun ingewanden 
uitgesleurd als door een kind dat een 
lappenpop in stukken trekt, 
verbrijzelde, afgehakte ledematen 
her en der verspreid. De ondergaande 
zon smoorde het bloederige stilleven 
in gore, onbestemd oranjerosse 
zwachtels, maar kon niet het gekerm 
van de laatste stervenden stoppen, 
laat staan enig soelaas voor hun 
verschrikkelijk lijden brengen. 
Tussen de karkassen door werd af en 
toe nog wat gevochten. Het was 
echter geen strijd van man tot man, 
neen, het was een gevecht om dood 
vlees. Onbestemde vogels fladderden 
neer op de zieltogende resten, 
trokken enkele stukken vlees uit het 
lichaam, en weer weg, dan weer 
vlogen ze luid krijsend tegen elkaar 
op, pikten naar eikaars ogen, en dan 
weer weg. Het konden kraaien zijn, 
maar het konden ook doodsengels 
zijn, gezonden door hun heer, om het 
stof tot as te laten weerkeren. 
Tenmidden van dit Armagheddon 
stond een schim. Het was een grote, 
rijzige man, gehuld in een statige 
toga. Op zijn hoofd droeg hij een 
laurierkrans, en zijn naam was 
Alcazar. Ook hij was dood, maar 
anders dan de anderen, hij was 
tegelijk levend, en hij had geen 
gezicht. Enkel een helzwarte gloed 
straalde waar men zijn ogen 
vermoedde. Dit was de laatste slag 
geweest, het laatste Mayhem, de 
laatste intocht. Alles en iedereen was 
in de pan gehakt, en de aarde was van 
het aanschijn van de mens verlost.

Schreeuwend schoot Luitenant 
Rodriguez Alcazar wakker. Verward 
keek hij om zich heen, en zuchtend 
stelde hij vast dat hij nog steeds in

zijn bed in de kazerne lag. Het was 
03.45 ‘s ochtends, op de vijfde dag 
van de maand mei 19.. . Buiten was 
er, behalve het geslenter van de 
wacht, niets te horen. Rodriguez 
Alcazar stond op, verliet zijn barak 
en stapte naar de wacht toe. De beide 
mannen knikten elkaar toe. De wacht 
bood zijn luitenant een sigaret aan, 
die, na diep geïnhaleerd te hebben, 
hem toelachte.
Stilzw ijgend rookten ze hun 
sigaretten op. Dan verpletterde 
Luitenant Rodriguez Alcazar het 
gloeiende stompje onder zijn 
linkerlaars, zei tot de soldaat 
“Cinque de mayo, Pablo” en ging 
terug slapen.

Twee uur later vertrok er een 
pantserdivisie uit de kazerne 
Concepcion, richting centrum. Op 
datzelfde ogenblik verlieten de 
soldaten van de Division Especial 
hun kamp, voegden zich bij de 
keurtroepen van Luitenant Rodriguez 
Alcazar, en trokken naar het 
keizerlijk paleis. Tien minuten later 
bestookte een deel van de luchtmacht 
de basis van de Guarda Impérial, 
terwijl het andere deel een aanval 
inzette op de marinebasis.
Om 06.13 waren de loyale troepen 
van keizer Emilio III tot de laatste 
man om gebracht, en zonk 
vliegdekschip Antofagasta met man 
en muis naar de bodem van de 
oceaan. Om 0 6 .4 0  gaf de 
overblijvende Paleiswacht zich over 
aan de Division Especial, en om 
06.48 werd keizer Emilio III uit zijn 
kleerkast gesleurd. Een half uur later 
zonden de nationale nieuwsstations 
een speciale boodschap uit. Door de 
luidsprekers op de openbare plaatsen 
galmde de stem van Luitenant 
Rodriguez Alcazar.
" Onderdanen ! Vanaf heden, 5 mei 
19.. is de dictatuur omver geworpen. 
Ik, Luitenant Rodriguez Alcazar, heb 
de m acht gegrepen. Keizer, 
parlement en senaat zijn afgeschaft. 
Deze volksverlakkers, die jarenlang

ons schone land aan de Amerikaan 
verkochten, zullen straks, door mij 
pe rso o n lijk , s tan d rec h te lijk  
geëxecuteerd worden op de Plaza 
Imperial, vanaf nu Plaza Alcazar !! 
Alle media, die in het verleden een 
veile propagandamachine voor het 
perfide keizerschap waren, zijn onder 
mijn directe controle geplaatst. De 
komende maanden zal het land verder 
gezuiverd worden, van kerk tot boer, 
van school tot geest !!!!
Onder mijn leiding zal de vervlogen

glorie van ons land heropleven, met 
Alcazar wordt niet gespot !!!! Heil 
Alcazar !! Heil de Nieuwe Orde !!!!!"

Luitenant Rodriguez Alcazar trok 
zich na deze woorden terug in de 
vertrekken van Emilio III. De drie 
vrouwen van de onttroonde keizer - 
zijn wettige echtgenote en twee 
bijzitten - lagen naakt, met 
gespreide benen, vastgebonden op 
het reusachtige keizerlijke bed. 
Alcazar keek recht in hun wijd 
opengesperde ogen.
Buiten, op de Plaza Alcazar werden de 
v r o e g e r e  m a c h th e b b e r s

bijeengedreven, en hun smeekbeden 
om genade weerklonken tot in de 
kamer. Luitenant Rodriguez Alcazar 
staarde dromerig naar de drie 
vrouwen, en zijn ogen werden 
glazig. Plots dacht hij terug aan zijn 
zus Maria, aan haar heerlijke 
lichaam, en haar kosmische 
orgasmes. Hij dacht ook terug aan 
pater Zorrino, en hoe zijn 
opengekliefde schedel hem had doen 
denken aan de borsten van zijn 
moeder. Dan knipperde hij met zijn

oogleden, nam een mes, en sneed de 
touwen door waarmee de keizerin aan 
de sponde vastgeklonken lag.
“Gij zult de dood tesamen met uw 
man tegemoettreden”, sprak hij, en 
de vrouw werd door zijn adjudant 
weggevoerd.
Dan keerde hij zich naar de twee 
concubines. Hij deed zijn broek 
open, en begon voor hun angstig- 
rollende ogen de hand aan zichzelf te 
slaan. En net voor hij zijn climax 
bereikte, wendde hij zich in volle 
glorie naar het levensgrote 
statieportret van Keizer Emilio de 
Derde, en oversproeide diens

zelfvoldane tronie met zijn fiere 
zaad. Ver boven de Plaza Alcazar 
cirkelde een steenvalk in het ijle. 
Dromend doch voldaan slenterde 
Luitenant Rodriguez Alcazar naar de 
gigantische kleerkast van de 
onttroonde Keizer, en hij haalde er 
het schitterende generaalsuniform 
van de dwingeland uit.
“Vanaf vandaag, S mei, is het 
Generaal Alcazar. dames”, waarop hij 
zijn Berretta uit de holster nam, de 
loop van het pistool bij de jongste 
bijslaap naar binnen stak, viermaal 
de trekker overhaalde, en “vanaf 
vandaag is het Generaal Alcazar, 
slet”, zijn sabel greep, en de derde 
vrouw van kin tot kruis openhieuw. 
Het volgende ogenblik werd het raam 
dat uitgaf op het keizerlijk balkon 
geopend, en konden de eenzame 
keizer Emilio III, de honderd 
parlementariërs, vijftig senatoren en 
b ije e n g e s tro o m d e  m en ig te  
aanschouwen hoe Generalissimo 
Alcazar luid brullend twee naakte, 
stervende jonge vrouwen de diepte 
in gooide.

Dan was de mensenmassa klaar voor 
de finale slachtpartij, of het begin 
ervan, want zoals iedereen weet 
draagt elk einde een nieuw begin in 
zich. Een nieuw begin, dat onder de 
krachtige ochtendzon van die 
historische Cinque de Mayo 
aangekondigd werd door de 
terechtstelling, op voorouderlijke 
wijze, van honderdtweeënvijftig 
mensen.
En hun Nemesis was geen 
schrikdaemoon uit de apokalyps, 
zoals de priesters van een religie die 
haar wortels had in angst en haat 
geleerd hadden, maar een mens van 
vlees en bloed.
Generaal Rodriguez Alcazar rukte in 
eigen persoon, met de blote hand, 
het zwarte hart van elk van de eens 
zo hooggeplaatste mannen en 
vrouwen, uit hun vette lijf.

Generalissimo Alcazar

Een geile lexer is een levreden lexer* (H. Warren)
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De Moeial

Op elk potje past een deksel
Na een aantal onduidelijke afspraken 
en al even onduidelijke beloftes stapt 
Peter Libert, voorzitter van de 
studentenkring HLB (niet te 
verwarren met MLB, zoals in 
sommige gepubliceerde BSG- 
agenda’s) op eigen initiatief het 
Moeiallokaal binnen, nestelt zich in 
onze comfortabele zetel en wacht af. 
De afkorting HLB staat voor 
Homo’s, Lesbiennes en Biseksuelen. 
Deze studentenkring is bij het brede 
publiek vooral berucht om zijn 
spetterende TD’s waar sommigen 
onder u misschien wel eens met rode 
oortjes ‘onverschillig’ rondhingen. 
Naast deze geslaagde fuiven zetten de 
leden zich echter ook in voor meer 
sobere ac tiv ite iten  die de 
buitenwereld niet te zien krijgt. 
E n k e l de  w e lm e n e n d e  
geïnteresseerden ...
Peter Libert : Sinds het ontstaan 
van onze kring in 1990 werken we 
vooral rond drie vooropgestelde 
doelstellingen.
Het onthaal en de opvang van de 
m ensen , een  a lte rn a tie v e  
ontmoetingsplaats bieden en het 
ontkrachten van vooroordelen.
De Moeial : Hoe worden die 
d o e lste llin g en  in praktijk 
ingekleurd?
Peter : Het onthaal vindt één keer 
per jaar, meestal in de eerste maanden 
plaats. In de samengekomen groep 
kunnen ‘nieuwelingen’ allerlei 
vragen stellen of eventueel zelf over 
hun ervaringen vertellen. Daarnaast 
kan iedereen tijdens het jaar steeds 
contact opnemen langs onze postbus 
voor persoonlijke gesprekken en 
vragen, bijvoorbeeld over de eigen 
s e k s u a l i t e i t s b e le v in g .  De 
g esp rek k e n  w orden  a ltijd  
bijgewoond door iemand die de 
onthaalcursus gevolgd heeft bij 
F.W.H.
D.M. : F.W.H. ?
Peter : Federatie Werkgroepen voor 
Homoseksuelen. HLB is lid van deze 
overkoepelende verening. Via deze 
weg kan HLB in contact treden met 
andere verenigingen en bijvoorbeeld 
iemand met zeer specifieke vragen of 
problemen doorsturen.

HET e-fio b€}AA ftereK j
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D.M. : Wat moeten we ons 
voo rs te llen  b ij de tweede 
doelstelling, nl. een alternatieve 
ontmoetingsplaats bieden ?
Peter : Wekelijks trachten we een 
bijeenkomst te organiseren. Niet 
elke activiteit wordt uitgebreid 
aangekondigd. In principe mag 
iedereen komen. Zodra mensen info 
vragen, krijgen ze onze nieuwsbrief 
met alle activiteiten. Een bepaalde 
discretie is hierbij toch nodig. Het 
gevoel gediscrimineerd te worden 
blijft nog steeds aanwezig, daarom 
houden veel mensen hun geaardheid 
geheim naar de buitenwereld toe.
De bijeenkomsten zijn belangrijk, 
zeker in de aanvaardingsfase. 
Ervaringen met het outen worden 
uitgewisseld, hoe je  je het best kunt 
verdedigen of beter gezegd sterk in je 
schoenen staan tegenover mensen 
die nog vol vooroordelen zitten. 
D.M. : Wat is nu die homo of 
biseksualiteit die veel mensen 
eigenlijk niet kennen of misschien 
wel in zichzelf verstoppen? Wat is 
jullie visie hierop ?
Peter : Ik kan je hierop mijn eigen 
visie geven : als je gevoelens hebt 
voor iemand, dan moet je die kunnen 
ervaren, ongeacht het geslacht van 
die persoon.
D.M. : Het is toch nog altijd zo dat 
homoseksualtiteit niet echt aanvaard 
wordt in onze maatschappij ?
Peter : Ja, zeker, maar dat is dan het 
probleem van de maatschappij en 
niet van die personen. Zolang de rest 
er geen last van heeft, hebben ze er 
ook niets mee te maken.
D.M. : Maar het is toch zo dat 
homoseksualteit officieel heel lang 
niet erkend of zelfs verboden is 
geweest - denk maar aan bepaalde 
godsdiensten - omdat men daar 
aanstoot aan nam.
Peter : Seksualiteit is altijd een 
moeilijk onderwerp geweest en 
homoseksualiteit is daarenboven 
nog eens zoveel moeilijker geweest. 
D.M. : Jullie proberen dat dan te 
overstijgen door er op een lossere 
manier mee om te gaan of niet of...? 
Peter : Losser in wat ? In seks 
of...?
D.M. : Hm...in het denken, het 
praten over seks.
Peter : Ja tuurlijk, er is eigenlijk 
maar één bindmiddel en dat is juist 
die seks.
D.M. : U probeert toch niet te 
zeggen dat het enige wat twee 
mensen kan binden seks is...
Peter : Neenee. in alle kringen 
komen individuen samen verbonden 
door één ding, een faculteit of een 
stad of provincie. Bij ons is dat dus 
onze seksualiteitsbeleving. Zoals 
p o s tz e g e lv e rz a m e la a rs  hun 
ervaringen uitwisselen zo doen wij 
dat ook. En pas op ik bedoel daarmee 
niet alleen of altijd seksuele 
ervaringen ook alles wat je 
meegemaakt hebt dat daar uit 
voortvloeit. Hoe je ouders gereageerd 
hebben, hoe je verdere omgeving 
reageert, hoe je  daar zelf op 
gereageerd hebt,... Die ervaringen 
kun je meedelen aan anderen die er 
vaak ook iets aan kunnen hebben. 
D.M. : Hoe zou u dan naar onze 
lezers toe - want ongetwijfeld zijn er 
bij die met vragen zitten en die jullie 
nog niet kennen of nog geen lid zijn 
- raad geven, bijvoorbeeld waar ze op 
moeten letten. De universele norm 
bestaat natuurlijk niet maar...
Peter : Nee, je  kunt dat niet 
opdelen... Het is tegenwoordig zo’n 
trend dat je mensen gaat opdelen in 
vakken. Dc bedoel, je doet wat je wilt 
en als je toevallig - of niet - één 
homoseksuele ervaring meemaakt en 
je bent er tevreden mee, maar daar 
blijft het verder bij, mij niet gelaten. 
Er zijn  genoeg mensen die 
experimenteren met vanalles en nog

wat, dus waarom niet met seks.
D.M. : Maar als mensen daar dan 
beginnen over na te denken...
Peter : Ja, kijk wat ik persoonlijk 
zo’n beetje als criterium stel is of je 
al dan niet verliefd wordt op die 
persoon en of je je er daadwerkelijk 
tot aangetrokken voelt. Ik weet

bijvoorbeeld vrijwel zeker dat ik 
nooit seks zal hebben met een vrouw 
of het zou een experiment zijn om 
eens te weten wat het is.
D.M. : Gebeurt het niet vaak dat 
men pas achter zijn homoseksualiteit 
komt na seksuele ervaringen met het 
andere geslacht ?
Peter : Ja, zeker bij mensen van de 
vorige generatie ziet men bij veel 
homoseksuelen dat ze al getrouwd 
zijn geweest. Ik heb zelfs een 
getrouwd koppel gekend waarbij de 
vriend van de man gewoon mee in 
huis woonde. De vrouw had er geen 
moeilijkheden mee, maar ik moet 
toegeven, ik zou het niet kunnen 
moest ik in haar positie verkeren. 
D.M. : De mensen kiezen 
tegenwoordig blijkbaar ook voor 
m i n d e r  t r a d i t i o n e l e
samenlevingsvormen.
Peter : Dat moet zeker kunnen, je 
hoeft niet binnen de zeer strakke 
normen blijven.
D.M. : In de context van de 
gebeurtenissen van het laatste jaar,
o.a. de Dutroux-affaire, is er toch een 
trend naar meer normen en regels ? 
Peter : Er is even een kleine 
terugslag geweest.
D.M. : Af en toe werden trouwens 
ook homo's en pedofielen en... afin 
alles werd over dezelfde kam 
gescheerd.
Peter : Ja inderdaad, alles werd op 
één grote hoop gesmeten, dat hebben 
wij gevoeld op bepaalde plaatsen. 
D.M. : Hier op de VUB ook ?
Peter : Hier niet zozeer, maar er zijn 
dingen geweest... vorig jaar 
bijvoorbeeld een paar maanden nadat 
de Dutroux-affaire begon, had het 
Aidspreventieteam een standje in het 
station Antwerpen-Centraal. Ze 
hadden daarbij ook kinderanimatie 
voorzien. Volgens de NMBS kon dat 
niet, gezien de omstandigheden was 
dat niet gepast. De stand werd 
geweigerd en moest naar buiten 
verhuizen.
Daarnaast is er natuurlijk ook nog 
madam Colen met haar litanie van 
brieven en haar uitleg over homo’s. 
D.M. : Haar uitleg over homo’s ?

Peter : Ken je die niet ? Wel, door 
het hoge aantal echtscheidingen zijn 
er heel wat vrije oude mannen die op 
zoek gaan naar een nieuwe, vaak 
jongere vrouw. Daardoor ontstaat er 
een tekort aan jonge vrouwen en zien 
jongere mannen zich genoodzaakt 
om genoegen te nemen met andere

jonge mannen.
D.M. : Daaruit volgt de noodzaak 
voor import vanuit Afrika van jonge 
mannen...
Peter : H ahahahahaha, jonge 
vrouwen, haha 
D.M. : euhm...
Peter : Zo’n dingen zegt ze dus, 
volgens mij terend op de Dutroux- 
affaire. In andere omstandigheden 
had ze niet zoveel aandacht 
gekregen, dat geeft haar nu veel 
macht.
DJM. : Dat weet ik niet.
Peter : Meer macht dan je denkt. 
Het anti-discriminatievoorstel heeft 
zij kunnen doen kelderen, anders was 
het misschien goedgekeurd.
D.M. : Bestaat er geen wet op... 
Peter : Nee, er is wel een anti- 
racismewet, maar nog geen wet tegen 
discrim inatie van homo’s en 
lesbiennes. Coolen heeft onder 
andere brieven geschreven naar CVP- 
senatoren en naar ‘kerk en leven’, 
een parochieblad dat gereageerd heeft 
met een editoriaal geschreven tegen 
het voorstel, waarna de CVP zich 
plots teruggetrokken heeft. Er 
kwamen dan van die reacties ‘waarom 
mag een huisbaas niet weigeren te 
verhuren aan homo’s of lesbiennes, 
hij mag toch ook mensen weigeren 
met een hond’. Zie je, ze heeft in 
ieder geval veel invloed of weet hoe 
ze het moet aanpakken.
Haar broer is wel een homo (lacht) en 
ik weet niet of ze nog goed 
overeenkomt met haar vader. Die 
heeft nam elijk  een boekje 
uitgegeven met naaktfoto's. Bij haar 
thuis zijn ze allemaal naturisten, ook 
zij was het ooit.
Och ‘t is een rare familie als je het 
mij vraagt.
D.M. : Werken jullie rond het anti- 
discriminatievoorstel ?
Peter : Vooral het FWH werkt 
daanond, zij hebben een cel politiek 
die lobby t. W ij steunen 
vanzelfsprekend die actie.
D.M. : Lijkt het u niet zinvol er 
hier ook wat rond te doen. Een deel 
van de mensen die hier afstuderen 
zullen later toch ook in de politiek

stappen ? Ik weet niet hoe je zoiets 
moet aanpakken, maar...
Peter : Ik ook niet. Weet je, het 
probleem is dat mensen schrik 
hebben om naar ons te komen. Dat 
zie je bijvoorbeeld als we een standje 
hebben in de cafetaria. Bepaalde 
personen slenteren wel vijf keer 
voorbij om dan eventjes een blik te 
werpen. Ze durven echter niet 
dichterbij komen want zodra ze daar 
staan worden ze direct geassocieerd 
met homo of lesbienne zijn.
D.M. : Dat denken ze.

'Peter : Ja (aarzeling) je  ziet het 
direct aan de blik van de mensen uit 
de omgeving.
D.M. : Dan zal ik wel bijzonder 
ongevoelig zijn voor dit soort 
dingen want ik heb dat nog nooit 
gemerkt.
Peter : Nee ? Je moet maar eens 
twee uur achter die toog staan, (stilte) 
In ieder geval staan we daar in de 
eerste plaats om te laten zien aan de 
mensen dat we bestaan. Zo kunnen de 
mensen een gezicht plakken op de 
vereniging. Dat maakt de stap naar 
contact zoeken misschien toch iets 
kleiner.
D.M. : Toch zijn jullie TD’s steeds 
overbevolkt, ze staan immers bekend 
als de beste fuiven die er in de BSG- 
zaal gegeven worden.
Peter : Ja dat wel, ik weet ook niet 
waarom er zoveel volk komt. ik denk 
dat het vooral kom t uit 
nieuwsgierigheid.
D.M. : De sfeer zit er toch meestal 
wel stevig in.
Peter : We proberen daar aan te 
werken, door de muziek bijvoorbeeld 
en de versiering of soms een speciale 
act. Maar we krijgen tocii ook wat 
wij wel eens noemen pottenkijkers 
over de vloer.
D.M. : Potten-kijkers ?
Peter : Hahahaha, nu je  het zegt. 
Het hangt wel van jaar tot jaar af. Ik 
heb al eens meegemaakt dat het rond 
de dansvloer vol stond met mensen 
die gapen.
D.M. : Is de beste manier om met 
bepaalde dingen vertrouwd te raken 
dan niet gewoon de confrontatie 
Peter : Akkoord, maar sommigen 
blijven echt schaamteloos een hele 
fuif aan één stuk door staren. Of dan 
komen ze als hetero tonen dat ze ook 
wel eens iemand van hetzelfde 
geslacht een tong durven draaien. Dat 
is onnozel, daarvoor hoef je  niet naar 
ons te komen. We horen ook steeds 
van die cliché reacties. Zoals in De 
Krant bij een bespreking van één van 
onze TD’s iets werd geschreven in de 
trand van ‘het is wel stom dat je op 
zo’n TD geen avances kunt maken als 
jongen naar een meisje want het 
gevaar zit er in dat ze een lesbienne 
is’. Alsof dat op een andere TD niet 
het geval is.
DJVI. : We zullen proberen het wat 
serener aan te pakken, maar het is 
moeilijk om clichés volledig uit de 
weg te gaan omdat de onderwerpen 
waarover gesproken wordt sowieso 
vaak...
Peter : Tuurlijk, als je clichés wil 
ontkrachten moet je erover praten. 
D.M. : Zijn er ook leden onder het 
academisch personeel, professoren 
of assistenten ? We vragen hier niet 
om namen te noemen.
Peter : Dat zou ik ook niet doen... 
geen proffen, wel zijn er 
sympathiserende assistenten. Ze zijn 
niet dun gezaaid op de VUB mag ik 
wel zeggen.
D.M. : Opmerkelijk is wel dat ook 
mensen die reeds afgestudeerd zijn of 
niet meer studeren nog steeds op de 
activiteiten aanwezig zijn.
Peter : Dat is normaal daar HLB een 
vriendenkring is. Ikzelf heb 
bijvoorbeeld tegen bepaalde leden 
dingen gezegd die ik nooit tegen 
iemand anders zou zeggen. Daar krijg
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je  heel nauwe vriendschapsbanden 
door die niet zomaar stuk gaan. 
Daarbij komt dat HLB niet enkel 
open staat voor VUBstudenten, ook 
anderen kunnen ons benaderen. Ons 
adres staat in een aantal publicaties - 
waaronder Zizo - vermeld. Dat is ook 
de reden waarom we met een postbus 
werken. Die kan namelijk elk jaar 
hetzelfde blijven in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een kotadres.
D.M. : Komen de studenten reeds 
vanaf hun eerste jaar op de VUB bij 
jullie terecht?
Peter : Daar is een evolutie in op te 
merken. Vroeger kwamen ze pas 
vanaf de licentiejaren, nu inderdaad al 
vanaf het eerste jaar. Dit komt 
ongetwijfeld omdat er nu meer en 
opener over gepraat kan worden. De 
laatste vijf jaar zie je een enorme 
bloei van homojongerengroepen. 
Daarbij komt dat homoseksualiteit 
heel wat in de actualiteit komt, er 
worden campagnes gevoerd vaak met 
een contactadres bij.
D.M. : Wat denken jullie van het 
voorstel Seynaeve ? De CVP zou 
hieraan wel zijn steun verlenen.
Peter : Het voorstel Seynaeve 
houdt in dat homo's en lesbiennes 
een soort van geregistreerd 
partnerschap zouden kunnen aangaan 
dat gelijk zou staan met het 
burgerlijk huwelijk. Men zou echter 
geen kinderen mogen adopteren, 
daarbij komt dat het een apart statuut 
is enkel voor homo’s en lesbiennes. 
Dat is pure discriminaties, wij zijn 
blijkbaar niet goed genoeg voor een 
gewoon huwelijk. De homo- en 
lesbiennebeweging streeft naar een 
openstelling van het burgerlijk 
huwelijk en lobbyt voor een soort 
van samenlevingscontract maar dan

zowel voor hetero 's als voor 
homoseksuelen, iedereen gelijk voor 
de wet, iedereen dezelfde rechten én 
plichten, zonder aparte statuutjes. 
D.M. : Adoptie ...
Peter : Nog zo ’n voorbeeld 
waarover veel clichés bestaan. Twee 
mannen samen kunnen geen kind 
opvoeden of een kind dat opgevoed 
wordt door een homokoppel wordt 
vanzelfsprekend ook homo. Terwijl 
er genoeg voorbeelden bewijzen dat 
het kind in kwestie normaal wordt. 
D.M .: Zei u ‘normaal wordt’ ?
Peter : Oeps betrapt (lacht)... ik 
bedoelde natuurlijk  normaal 
opgroeid, waarbij de kans op hetero 
zijn even groot is als in een meer 
tra d itio n e e l gezin . M ensen 
argumenteren ook wel eens dat het 
kind daarmee zal gepest worden op 
school. Persoonlijk ken ik echter 
geen enkel kind dat nooit gepest 
werd, al was het maar om zijn of haar 
rode haar of omdat het te dik was,... 
D.M. : Bestaan er verenigingen die 
op scholen lezingen geven over 
homoseksualiteit ?
Peter : Ik heb op school nooit iets 
opgevangen over homoseksualiteit 
tijdens de lessen seksuele 
voorlichting.
Homojongerengroepen geven wel 
eens lezingen, doch dit kan 
natuurlijk enkel op uitnodiging. 
D.M. : Ook uit eigen contreien 
komt er wel eens kritiek op 
bijvoorbeeld travestieten. Hoe 
verklaar je  dat ?
Peter : (Aarzelt lange tijd...) Kijk, 
elk jaar wordt er een Roze Zaterdag 
georganiseerd - die gaat dit jaar door 
op 2 mei in Brussel ! - de kritiek die 
door homoseksuelen wel eens 
gespuid wordt is dat travestieten te

Na het grote succes van de Workshop, organiseert Sjerp, in 
samenwerking met Refleks Weerbaarheidscentrum een

CURSUS
ZELFVERDEDIGING EN WEERBAARHEID

W È Ê È B Ê o m

Voor Vrouwen

Deze zal doorgaan op maandag 2, 9,16, en 23 maart 1998, telkens van 17 tot 20 
uur in de Judo zaal - gebouw L (HILOK) - VUB-campus Oefenplein - Triomflaan 
- Toegang 8 - 1050 Brussel.

Gelieve in te schrijven vóór 16/02/98 bij Sjerp - VUB-campus Oefenplein - 
Triomflaan - Toegang 7 - Gebouw Y - 02/629.23.45 (max. 18 deelneemsters).

Bijdrage: 1200 Bef, vooraf te betalen bij inschrijving.

opzichtig zouden zijn en een slecht 
beeld zouden geven van de hele 
groep. Ik bedoel, het is ten eerste al 
een minderheid. Je hebt ook 
bijvoorbeeld de leatherboys zoals ik 
ze altijd noem. Dat zijn de mannen in 
‘t leer met hun snorren. Daarop komt 
vaak de reactie ‘moet dat nu echt in 
die optocht ?’. Voor mij mag dat 
gerust, ik heb er geen problemen mee 
dat er gezien w ordt hoe 
gediversifieerd de groep is. Wat me 
wel tegen steekt is dat men op het 
nieuws die diversiteit niet terug vindt 
in de berichtgeving. Je ziet enkel die 
travestieten en leatherboys en daar 
blijft het bij. Dat is de reden waarom 
één van de drie genomineerden Wim 
De Vilde is.
D.M. : Genomineerd waarvoor ? 
Peter : Het FWH reikt elk jaar een 
homofobie en een homofolie prijs 
uit Wim De Vilde heeft vorig jaar in 
mei een reportage gemaakt voor het 
BRTN-nieuws over de Roze Zaterdag. 
Het was een heel ander beeld, heel 
genuanceerd en redelijk objectief 
beeld. Dit in tegenstelling tot andere 
jaren en niet te vergeten tot VTM, 
waar ze nog steeds blijven steken bij 
de dragqueens en travestieten. Ook de 
zaak Lili kwam vorig jaar op een heel 
menselijke, niet sensationele manier 
naar voor op het nieuws.
D.M .: Waarover ging de zaak Lili ? 
Peter : Lili is een vrouw met 
kinderen die gescheiden is van haar 
man om daarna te gaan samenwonen 
met een andere vrouw. De rechter van 
deze zaak heeft besloten het 
hoederecht aan de vrouw te ontnemen 
puur en alleen op basis van seksuele 
voorkeur.
D.M. : Maar zij is nu in beroep aan 
het gaan tegen deze uitspraak ?
Peter : (Rood van opwinding) Ja 
maar ze heeft natuurlijk geen 
wettelijke bescherming tegen deze 
vorm van discriminatie. (Lange 
stilte) Ik vind het schandalig dat zo’n 
dingen nog steeds kunnen gebeuren. 
D.M. : Wie zijn de genomineerden 
voor de homofobie prijs ?
Peter : De manager van Get Ready, 
de NMBS eneuh... (denkt lang na), 
tja de derde ontsnapt me nu even. 
D.M. : Get Ready is het 
jongensgroepje waarvan een paar 
maanden geleden in het tijdschrift 
Zizo werd gepubliceerd dat ze homo's 
waren. Waar heeft de manager de 
homofobie nominatie aan te danken
7
Peter : We nemen aan dat de 
manager de jongens een contract 
onder de neus geduwd heeft waarin 
stond dat ze hun seksuele geaardheid 
geheim moesten houden, om beter in 
de smaak te vallen bij het 
vrouwelijke hetero publiek.
D.M. : Vindt u dat het ‘outen’ 
verplicht is ? Ik ga toch ook niet aan 
iedereen nadrukkelijk vertellen of ik 
nu hetero, biseksueel of lesbienne 
ben. Daarenboven bestaat er nog

Amnesty heeft je nodig
Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens door heel wat staatsleiders ondertekend om de eerbiediging ervan in de 
hele wereld te geranderen. Jammer genoeg is dit nog niet overal het geval.
Op 10 december 1998 willen een aantal Vlaamse organisaties de 
ondertekening van de Universele Verklaring herdenken. Amnesty 
International Vlaanderen is een van die organisaties. Samen met 100 Vlaamse 
jongeren tussen 18 en 25 jaar wil Amnesty International Vlaanderen laten 
weten dat mensenrechten belangrijk zijn en dat wij samen het verschil kunnen 
maken tussen het respecteren en het schenden van die mensenrechten. We 
doen dit via 1 evenement per provincie op het einde van 1998.
Om dat evenement voor te bereiden hebben we per provincie 20 jongeren 
nodig en iyij dachten dat een lezer van de Moeial daar de geschikte persoon zou 
voor zijn. Denk jij er ook zo over? Laat ons dan iets weten. Je kan 
telefoneren naar Vincent De Pauw op het nummer 052/ 35 71 52 (liefst tussen 
18.30 en 20.00 u.). Twijfel je en wil je wat meer informatie? Ook dan kan je 
bij Vincent terecht.

altijd zoiets als het recht op privacy, 
niet ?
Peter : Zeker, maar Bekende 
V lam in g en  h eb b en  een  
voorbeeldfunktie, er zijn altijd 
mensen die zich daaraan spiegelen. 
Waarom zouden zij dan niet als homo 
naar buiten treden ?
D.M. : Maar is dat nu echt 
belangrijk om te weten ?
Peter : Je moet je voorstellen, je 
bent veertien jaar oud en je twijfelt 
Je bent opgegroeid in een 
heterowereld en je weet niet waar 
naartoe. Je gaat er vooral niet mee 
naar je  ouders (lacht). De 
drempelvrees wordt kleiner als 
bekende mensen je voorgaan. Ouders 
zullen beter reageren. Kortom, 
iedereen die in zijn directe omgeving 
op één of andere manier met 
homoseksualiteit geconfronteerd 
wordt kan op die manier zien dat het 
‘iets’ is dat overkomelijk is.
D.M. : Akkoord, maar daarom kun 
je mensen toch niet verplichten zich 
te outen alleen al om het feit dat ze

bekend zijn ?
Peter : Omdat zij liegen en een 
totaal verkeerd beeld geven, ze doen 
zich anders voor dan ze zijn. Zo lijkt 
het alsof zij zich ervoor schamen.Het 
is een hele andere situatie dan zeggen 
‘ik praat daar niet over, dat is mijn 
privéleven’. (denkt na) Het is een 
lang proces geweest van vele 
beraadslagingen binnen Zizo voor de 
beslissing om het naar buiten te 
brengen genomen werd. ‘Jullie zijn 
homoseksueel' is het enige wat 
geschreven is. Ik vind dat dat kan. 
D.M. : Uw aanvaardingsfase is al 
achter de rug ?
Peter : Haha
D.M. : Ik dank u voor dit gesprek. 

Marjan

HLB-TD op donderdag 26 maart 
Roze Zaterdag 2 mei 
HLB-diner op woensdag 11 februari 
in de Stoa
Meer informatie : HLB Postbus 
32, 1040 Etterbeek 3
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De__Moeial,
Eric Rosseel

EEN ONDESKUNDIGE LEZING VAN DE 11 THESISSEN OVER FEUERBACH

Een nieuw perspectief voor het marxisme en het socialisme?
of

Het Eerste Nomadistisch Manifest

De Vierde Stellino over Feuerbach

4. FEUERBACH GAAT UIT VAN HET FEIT VAN DE RELIGIEUZE ZELFVERVREEMDING. DE VERDUBBELING VAN DE 
WERELD IN EEN RELIGIEUZE EN EEN WERELDLIJKE. ZIJN WERK BESTAAT ERIN DE RELIGIEUZE WERELD TOT 
HAAR WERELDLIJKE GRONDSLAG TE HERLEIDEN. MAAR DAT DE WERELDLIJKE WERELD ZICH VAN ZICHZELF 
LOSMAAKT EN ZICH EEN ZELFSTANDIG RIJK IN DE WOLKEN VESTIGT. IS SLECHTS VANUIT DE INNERLIJKE 
VERSCHEURDHEID EN TEGENSTRIJDIGHEID VAN DEZE WERELDLIJKE GRONDSLAG ZELF TE VERKLAREN. DEZE 
MOET DUS ZELF OP ZICHZELF ZOWEL IN HAAR TEGENSTRIJDIGHEID BEGREPEN WORDEN ALS PRAKTISCH 
GEREVOLUTIONEERD WORDEN. ZO MOET BVB. NADAT HET AARDSE GEZIN ALS HET MYSTERIE VAN DE HEILIGE 
FAMILIE ONTDEKT IS. NU DEZE ZELF THEORETISCH EN PRAKTISCH VERNIETIGD WORDEN.

Europese ‘afsterven’ zou. M.i. heeft de 
Europese reeds voor ‘afsterven’ gekozen. 
Daarom dat ik zo razend word als in De 
Standaard en soms zelfs in mijn 
‘geliefkoosde ochtendkrant’ (nu in de 
voetbalwereld een ‘bepaalde pers’ genoemd) 
president M useveni van Oeganda 
voorgesteld wordt als iemand die de 
mensenrechten niet respecteert. Omdat in 
Oeganda geen politieke partijen toegelaten 
zouden zijn (inderdaad zouden deze zoals in 
Rwanda toch maar sectair ethnisch of 
godsdienstig zijn gebaseerd). Trouwens zijn 
partijen in Oeganda wel toegelaten: mensen 
mogen alleen niet namens een politieke 
partij kandidaat zijn voor verkiezingen. 
Johan Van Hecke weet gelukkig beter dan De 
Standaard.

Ik geloof hoe dan ook niet in een evolutie 
naar rivaliserende culturen zoals de 
cu ltu u rs fe re n  van de G entse  
cultuurwetenschapper Rik Pinxten of de 
beschavingszones van Huntington (of wie 
was het ook weer). Maar ik kan dit ongeloof 
moeilijk argumenteren. Ik voel het gewoon 
zo aan.
In de 4de stelling is de eenheid van theorie 
en praxis weer aan de orde: in de situatie van 
potentiële bifurcatie tussen versnelde 
ontwikkeling (Revolutie) en zelfmoord of 
afsterven moeten de tegenstrijdigheden van 
de samenleving waar mensen leven, door 
hen inzichtelijk wordt gemaakt. Blijft het 
daar echter bij. Dan stevent de ontwikkeling 
op 'zelfmoord' af. In hun practisch handelen 
moeten de mensen ook op de voorwaarden 
van de deze tegenstrijdigheden zodanig 
inwerken dat nieuwe of verdere 
perspectieven niet alleen denkbaar zijn maar 
ook werkelijk worden gerealiseerd.
Marx geeft hierbij het voorbeeld van het 
burgerlijk gezin. Het gezin zal inzichtelijk 
(theoretisch) demystifieerd en ontmaskerd 
worden. Doorheen dit inzicht zullen nieuwe 
vormen van interpersoonlijk samenleven 
ontstaan. Dit revolutionair-praktisch proces 
is zich bvb. in West-Europa sinds 1950 aan 
het voltrekken. De basisvoorwaarde 
hiervoor was niet de wil van de mensen om 
het burgerlijk gezin op te heffen maar hun 
verlangen naar grotere individueel- 
autonome geografische, sociale en 
psychologische mobiliteit. Dat is wat ik in 
vroegere teksten heb aangeduid als de m.i. 
onstuitbare opkomst van het nomadisme, 
het feit nl. dat mensen in toenemende mate 
een geografisch, sociaal, professioneel of 
identiteitsvormend 'zwervend' bestaan 
leiden. Zij 'koppelen' zich snel aan nieuwe 
samenlevingsgenoten en ambiënties maar 
kunnen zich even snel weer ontkoppelen. 
Engels heeft dit proces geniaal zij het 
partieel voorzien in zijn 'Oorsprong van het 
Gezin, het Privé-eigendom en de Staat'.

(noot: Ik wens mij volledig te distantiëren 
van dit waanzinnig artikel. Waarom 
Pitteman geen forum geven, of een 
artikelreeks wijden aan de Metaphyisica ten 
tijde van het Grootmogolrijk ? Sven.)

De eerste twee zinnen geven informatie over 
Feuerbach’s werk. Ik kan dit niet checken 
vermits ik van Feuerbach niets gelezen heb, 
wel over hem. Marx geeft in de 3de zin aan 
dat Feuerbach's weliswaar materialistische 
wereldverdubbeling door deze zo wordt 
opgevat dat de wereldlijke en de religieuze 
wereld elk van een besloten toestand van 
innerlijke harmonie genieten. Er is geen 
inteme dynamiek binnen deze twee werelden 
en ook geen verdere dynamiek tussen beide. 
Marx merkt op dat de superstructuur slechts 
vanuit de innerlijke tegenstrijdigheden van 
de infrastructuur begrepen kan worden, zoals 
men dit in het klassiek marxisme zou 
zeggen.

De. innerlijke tegenstrijdigheid van de 
wereldlijke wereld verwijst naar de 
aanwezigheid van complementaire maar 
n ie t-co ö p era tiev e  m aatschappelijke  
krachten, die ze indien hun tegenspeler niet 
op het toneel aanwezig zouden zijn, de 
geschiedenis in totaal verschillende 
richting zouden stuwen. De in princiepe 
wisselende resultante van deze krachten 
maken dat de geschiedenis in geen enkel 
opzicht rechtlijnig is , want de krachten 
w isselen zelf in hun sterkte en 
verschijningsvorm. Krachten die elkaar zo 
neutraliseren dat ze steriel worden, kunnen 
maatschappelijke stagnatie veroorzaken en 
ervoor zorgen dat samenlevingsvormen 
fysiek uitsterven.

Ik ben er dus vast van overtuigd dat de 
Geschiedenis een richting heeft maar die is 
helemaal niet rechtlijnig. Vandaar dat deze 
richting wel gedetermineerd is maar toch 
niet historisch noodzakelijk. Ik val hier 
terug op M aturam a’s structuur- 
deterministische opvatting. In Maturana is 
de ‘drift’ van een systeem of entiteit niet 
exodeterministisch, in-form-malioneel, te 
verklaren door de eigenschappen van de 
externe krachten ( ‘perturbaties’, ‘inputs’) 
die op het systeem inwerken, maar 
endodeterministisch bepaald door zijn eigen 
structuur zo is wat wij zien. niet door de 
eigenschappen van de objecten die we zien 
maar door de structurele eigenschappen van 
ons zenuwstelsel. Een systeem is dus niet 
vrij om zich een willekeurige ‘drift’ uit te 
kiezen, te ‘construeren’ zoals in het radicaal 
constructivisme dat in sociologie en sociale 
psychologie opgang heeft gemaakt, wordt 
voorgesteld. Maar toch geniet het van een 
volledige vrijheid t.o.v. zijn omgeving. Zo 
kunnen we begrijpen dat de geschiedenis 
gedeterm ineerd is maar toch niet 
voorspelbaar, m.a.w. dat er geen historische 
noodzakelijkheid is.

Dit heeft vergaande gevolgen op het vlak 
van de socialistische actie die ikzelf nog 
volledig vatten kan en me soms 
intellectueel dol maakt. Een onderdrukte kan 
niet zomaar via een pure wilsuiting 
beslissen een revolutie door te voeren: de 
overgang van het kapitalisme naar het 
socialisme kan-niet op een pure wilsact van.

het p ro le ta r ia a t z ijn  gebaseerd  
(‘voluntarisme’) en toch kan het proletariaat 
niet wachten tot de Revolutie zich op een 
goeie morgen uit zichzelf aandient. M.a.w. 
de revolutionaire-socialistische actie moet 
zich via haar samenspel en interacties met 
geografische, fysische, technologische, 
soc io lo g isch e  en psycho log ische 
werkelijkheden zodanige voorwaarden

bekeken worden. Oorspronkelijke naast 
mekaar bestaande samenlevingsvormen 
ontwikkelen door hun interne structuur en 
door interactie met hun omgeving, creëren 
ontwikkelingslijnen met een verschillend 
tempo. Vooruitlopende sociale gehelen, 
systemen of netwerken kunnen stagneren 
als ontwikkelingslijn van de mensheid en 
door het gebrek aan verdere perspectieven

scheppen dat de Revolutie niet anders kan 
dan uit de actuele structuur van de 
samenlevingsvorm voortvloeien, zoniet 
‘zelfmoord plegen’. (Voor een dergelijke 
situatie staat Europa in de huidige periode 
1975-20?? dat voelt iedereen.) De Revolutie 
is dus niet afhankelijk  van de 
motivatiepsychologische toestand van de 
‘revolutioniaire klasse’, maar toch kan zij 
zich zonder een concrete en zichtbare 
inwerking van de ongeorganiseerde of 
georganiseerde op de voorwaarde van de 
tegenstrijdigheden in de samenleving niet 
voltrekken. Deze bifurcatie tussen Revolutie 
en zelfmoord bepaalt het fenomeen van de 
ongelijke ontwikkeling van de naast en met 
m ek a ar le v e n d e  v e rs c h il le n d e  
samenlevingsvormen. Het idee van de 
ongelijke ontwikkeling moet dus opnieuw

‘uitsterven’. Via een regressie zal zich dan 
v an u it een m inder gevorderde 
samenlevingsvorm of ontwikkelingslijn 
ergens 1 of meerdere nieuwe sociale 
gehelen, systemen of netwerken een nieuwe 
v o o ru itlo p en d e  o n tw ik k e lin g s lijn  
doorzetten omdat de verstikkende 
dominantie van de nu ‘afgestorven' lijn is 
weggevallen. Een nieuwe tak van de 
ontwikkeling verschijnt en revolutioneert 
tot ook zij eens ‘zelfmoord pleegt’. 
Meerdere ontwikkelingslijnen die samen 
opstaan, kunnen elkaar kruisen, e.d. Ik kan 
de toekomst niet voorspellen, maar ik denk 
dat de as Grote Meren - Zuid-Afrika (eerder 
dan Zuid-Oost-Azië waar iedereen zich blind 
op staart) rond 2000-2010 een ernstige 
kandidaat is voor het verschijnen van een 
volstrekt nieuwe samenlevingsvorm zo de

6 De M oeial 15 de jaargang nummer 6 2 februari 1998



De Moeial

NIET IEDERE TIMMERMAN HEET JOZEF
De Moeial sprak met Karim M., lid van HAMAS

Via het welgekende wereldwijde netwerk dat alle 
subversieve en staatsgevaarlijke organisaties verbindt, 
kwam uw Moeial Karim M. op het spoor. Omwille van 
evidente reden kunnen we zijn volledige naam niet 
geven. Karim die de strijdersnaam Abou Barak draagt, is 
lid van de revolutionaire organisatie HAMAS en 
verbleef gedurende de maand december enkele weken in 
ons land. Een goede aanleiding om eens te praten met 
deze man die ons het hoe en waarom van de HAMAS uit 
de doeken deed. Of het relaas van hoe een doodgewone 
timmerman een tikkende bom werd.

De Moeial: Hoe bent u bij de HAMAS terecht 
gekomen?

Abou Barak: In 1989 werd ik in mijn geboortedorp 
Rammala (nvdr. Bezette Gebieden, Westbank) opgepakt 
omdat mijn jongste broer een molotovcocktail naar 
Israelische soldaten had geworpen en een officier 
hierbij ernstig had verwond. Als repressaillemaatregel 
werd ik voor tien maanden zonder proces opgesloten. 
De zionistische overheid meende dat ik maar moest 
opdraaien voor zijn acties aangezien mijn broer was 
kunnen onderduiken. Ze hebben ook mijn atelier - ik 
stam uit een zeer oude timmermansfamilie - kort en 
klein geslaan.
Toen de Israelische militairen de schuilplaats van mijn 
broer niet uit mij gemarteld kregen, besloten ze maar 
om mijn huis preventief op te blazen. Mijn vrouw en 
kinderen kwamen aldus zonder enige bron van 
inkomsten te staan en bovendien dakloos.
Een lokale cel van HAMAS heeft toen mijn familie een 
nieuwe huisvesting gegeven en een sociaal vangnet 
opgestart om te voorzien in de verschillende noden van 
het gezin: werk, onderwijs, gezondheidszorg 
enzovoort.

De Moeial: Dus toen u eindelijk vrij kwam, was de 
stap om u aan te sluiten bij HAMAS bijzonder klein?

Abou Barak: Inderdaad. Zij hielpen waar het nodig 
was en namen ons gezin op in een echte en hechte 
leefgemeenschap waar solidariteit geen loos woord is. 
We werden dan ook stilaan meer en meer betrokken bij 
de verschillende activiteiten en acties van HAMAS. Zo 
kwam ik meer te weten over de onderliggende filosofie 
van de organisatie. Door een grondige studie van de 
Koran werden de historische wortels van het Palestijns 
vraagstuk ook duidelijk.

De Moeial: Hoe bedoelt u?

Abou Barak: Palestina is de navel van de wereld, het 
convergentiepunt van de continenten. Sinds de eerste 
dagen van de geschiedenis van de mensheid is deze 
streek dan ook voor velen het object van begeerte 
geweest. De huidige zionistische invasie werd o.a. 
vooraf gegaan door de kruistochten vanuit het Westen 
en door die van de Tartaren vanuit het Oosten. Op 
dezelfde manier als de Moslimwereld deze invasies 
ongedaan heeft gemaakt, zal zij erin slagen om ook een 
einde te stellen aan de huidige bezetting. Dit schrijft

zich voor ons moslim, gesterkt door Allah, in een 
historisch onvermijdelijke weg.

De Moeial: HAMAS heeft in het Westen geen 
onbesproken reputatie. Zou u de organisatie eens kort 
willen duiden?

Abou Barak: HAMAS is een afkorting voor Harakat 
Muquwama Islamiyya, wat zoveel betekent als 
Islamitische verzetsbeweging.
De revolutionaire organisatie werd in 1987 opgericht 
als een autonoom verlengde van de Palestijnse tak van 
de Moslim Broeders (nvdr. vooral in Egypte actief en 
aldaar verboden). Ons doel is het vestigen van een 
Islamitische Palestijnse staat op het gebied dat door 
imperialistische propaganda gemeenzaam Israël wordt 
genoemd.
Ons leitmotif is het volgende: Allah is ons doel, de 
Profeet is ons voorbeeld, de Koran onze grondwet, de 
Jihad is ons pad en sterven voor de zaak van Allah is 
ons meest sublieme geloof.
Wij zijn op verschillende niveaus actief: door 
aanslagen te plegen op de belangen van de Israelische 
bezetter en zijn bondgenoten, via verschillende sociale 
verenigingen, door het geven van lezingen enzovoort. 
De Jihad, de zogenaamde ‘heilige oorlog’, is meer dan 
een gewapende strijd alleen. Het is bovenal een 
ingesteldheid die bedoeld is om een zeker bewustzijn te 
bereiken. Dit kan gebeuren via opvoeding waar onze 
leraars en de vrouwen een belangrijke rol in vervullen, 
via publiciteit en media-aandacht opdat alle generaties 
Moslipis zouden kunnen begrijpen dat het Palestijns 
vraagstuk in de eerste plaats - en daar wil ik toch de 
nadruk op leggen - een religieus vraagstuk is.

De Moeial: Ziet de HAMAS een andere oplossing 
voor het Israelisch-Palestijns conflict dan het voeren 
van een Jihad?

Abou Barak: Neen. Alle initiatieven, voorstellen en 
in te rn a tio n a le  co n fe ren tie s  zijn slechts 
tijdsverspilling. Wij, het Palestijnse volk, hebben een 
te nobele inborst om onze toekomst, onze rechten en 
ons lot ondergeschikt te maken aan een nutteloos 
machtsspel.
Indien wij een deel van Palestina zouden opgeven, dan 
wil dit zeggen dat we een deel van ons geloof zouden 
opgeven. Palestina is een islamitisch gebied en zal dit 
ook blijven tot de Dag des Oordeels. Wij geloven niet 
dat een internationale conferentie met de vijand van 
gisteren en vandaag in staat is om een antwoord te 
geven aan onze eisen of om onze rechten terug te geven 
of om de onderdrukte gerechtigheid te geven.

De Moeial: Hoe verhouden jullie zich tot de 
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO?

Abou Barak: Uiteraard zijn wij nauw verwant aan de 
PLO. Maar de PLO staat achter de idee van een seculiere 
staaL Desondanks onze waardering voor de organisatie 
en voor haar historische rol in het Israelisch-Palestijns 
conflict, kunnen wij dergelijk staatsmodel niet 
onderschrijven ter vervanging van de van nature uit 
Islamitisch Palestina.
Bovendien wanneer we kijken naar het vrijage van de 
PLO met de bezetter en de verschillende toegevingen die 
haar leider (nvdr. Yasser Arafat, president van de 
autonome gebieden) de afgelopen jaren heeft gedaan 
zonder enig concreet resultaat, dan zou ik zeggen dat wij 
ons verhouden zoals een zoon ten opzichte van zijn te 
lakse vader.

De Moeial: U bent door de leiding van HAMAS naar 
'het Westen' gestuurd om jullie organisatie een beetje 
'positieve bekendheid' te geven. U bent duidelijk geen 
bommenlegger. Hoe staat u eigenlijk tegenover deze 
mensen die anderen op dergelijke laffe manier 
ombrengen?

Abou Barak: Daar vergissen jullie zich in. U moet de 
situatie aldaar niet onderschatten. Ook deze brave 
timmerman zal indien hem dat gevraagd wordt een 
levende bom zijn. Wij leven al generaties lang onder 
het juk van een genadeloze onderdrukker. Duizenden en 
duizenden mensen kunnen niet meer gaan naar de plaats 
waar hun voorouders zolang hebben vertoefd. Onze 
kinderen hebben geen enkele toekomst in een Palestina 
dat door Israelische soldaten wordt bezet. De huidige 
autonomie in enkele gebieden is niet meer dan de 
Israelische gevangenisbewaarder door een Palestijnse. 
Wij kunnen niet anders dan onze rechten op alle 
mogelijke manieren op te eisen. Palestina is nog steeds 
in oorlog, voor ons kent de bezetter geen genade.

De Moeial: Wij danken u voor dit interview.

(vervolg van pagina 1)

ontbinding, en het is opmerkelijk 
dat er nog mensen bereid waren 
energie te steken in het leefbaar 
houden van de buurt, inclusief een 
sociaal netwerk.

En hier komt onze getuige eindelijk 
op de proppen. Y1 maakte namelijk 
deel uit van de bewoners van deze 
leefruimte, waar het - voor zover wij 
het nu nog kunnen inschatten - niet 
al te leuk vertoeven moet zijn 
geweest. Toch klaagt hij niet over 
de tijd dat hij daar geleefd heeft: "Ik 
wil geen steen naar de VUB werpen, 
integendeel, zij stelden ons toen in 
staat te overleven. Ik heb zelfs nog 
een brief liggen waarin zij mij 
bevestigden daar te mogen 
verblijven", en hij wandelt naar zijn 
bureau en toont mij prompt het 
bedoelde document.
Dit is belangrijk: de VUB spande 
zich dus blijkbaar in om de krakers 
een juridisch instrument in handen te 
spelen zodat zij zich tegen een 
eventueel overheidsingrijpen (en dat 
de overheid gretig gebruik maakte 
van de wettelijke mogelijkheden 
mag geen wonder heten, zeker gezien 
de staat van de buurt - denken we 
maar aan Andelecht) konden 
verweren.
Toch m oeten er enkele  
kanttekeningen gemaakt worden bij 
deze misschien al te rooskleurige 
weergave van de werkelijkheid, 
aangezien de VUB er een ganse blok 
sloopte wegens overlast. Tussen de 
hierbovengenoemde groepen blijkt 
nog een andere groep aanwezig 
geweest te zijn met minder goede 
bedoelingen. A lthans, zo 
bevestigde mij ook getuige Y2 (ja, 
ja, er zijn wel meer mensen bij 
betrokken dan u op het eerste zicht 
zou denken). Deze mensen (zeker 
geen marginalen; eerder zoontjes 
van) vonden het blijkbaar leuk om af 
en toe mensen in elkaar te rammen, 
en er werd gefluisterd dat zij ook iets 
te maken zouden hebben met een 
golf van verkrachtingen die onze 
Alma Mater rond die periode 
teisterde.
In ieder geval, dit is de achtergrond 
waartegen het relaas van XI moet 
gezien worden. Tenminste, in 
verband met onze universiteit waar 
het allemaal gebeurde.
In het relaas van XI komt ook een 
pooier ter sprake die aan de VUB 
psychologie zou gestudeerd hebben 
om zijn slachtoffers nog beter te

kunnen controleren (waar onze 
universiteit allemaal niet goed voor 
is, nietwaar?). Die mensen die 
verantwoordelijk zijn voor de dood 
van Christine Van Hees moeten de 
VUB en zijn specifieke problemen 
en voordelen dus goed gekend 
hebben. Waren zij er immers niet 
van overtuigd dat de schuld van de 
moord in de schoenen van 
hierbovenvermelde groepen zou 
geschoven worden? Zij hadden ook 
al iemand op het oog, zo zei XI ... 
namelijk Y1 (dat zeggen wij, niet 
XI).
Het is echter wel zo dat getuige Y1 
niet stond te springen om te 
getuigen voor deze krant. Hij wees 
me herhaaldelijk op “een bepaalde 
pers die het niet naliet me met naam 
en toenaam te vermelden in hun 
artikels” . In het onderzoek 
toendertijd naar deze moord werd hij 
als eerste verdachte gearresteerd. 
Men had namelijk voor hem 
bezwarende documenten naast het 
lijk gevonden (Kan het zijn dat de 
daders deze documenten daar gelegd 
hadden? Zij hadden namelijk iemand 
op het oog ...). “Maar ik heb snel 
kunnen bewijzen dat ik op dat 
moment onmogelijk aanwezig kon 
zijn in Brussel, ik bevond mij toen 
in Antwerpen en heb dat dan ook met 
meer dan voldoende getuigen kunnen 
aantonen.”
Ook op de vraag of hij meer afwist 
van het gebeurde b leef hij 
oppervlakkig: “Ja ik ken the Dolo 
(café waar momenteel ook een 
onderzoek naar loopt in verband met 
de banden tussen Nihoul, corrupte 
po litiem en sen  en V anden 
Boeynants) maar daar weet ik niets 
van af en heb ik ook niets mee te 
maken.”
De rest van dit verhaal eindigt dan 
net zoal zovele Belgische sprookjes: 
Er worden een paar marginalen, 
punkers en wat klein krapuul 
opgepakt, verhoord, en weer 
vrijgelaten bij gebrek aan bewijzen.

De echte daders zijn tot op heden nog 
steeds niet gevonden.

Door deze affaire zijn we bovendien 
gestoot op enkele verborgen 
facetten van de huisvestingspolitiek 
van de VUB van pakweg de laatste 15 
jaar. Volgende Moeial zullen we die 
geschiedenis en de recente ontwik
kelingen uit de doeken doen.

Frank Van Dessel
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Tom Lanoye:
Het Goddelijke Monster
Dit moet zo ongeveer de vierde roman van de heer Lanoye zijn en de eerste die 
niet op een autobiografisch hoofdpersonage gebaseerd is. Na een aantal 
dichtbundels, stand-up shows, hopen columns en een vertaling van 
Shakespeares koningsdrama’s moet deze Vlaming zo stilaan zijn sterren wel 
verdiend hebben. Vele recensenten gewagen dan ook van een magnum opus, 
maar ik denk niet dat we al zo ver zijn. Sta mij toe u voor te stellen aan het 
plot voor te stellen...
Katrien Deschrijver, een Vlaamse schone van een jaar of dertig, jaagt haar 
man een kogel in de borst in de bossen die aan hun Zuid-Franse villa grenzen. 
Het is een ongeluk, maar Katrien weet onmiddellijk dat zowat iedereen haar 
van moord zal verdenken, waar de Belgische politie haar dan ook meteen voor 
arresteerd. Moord met voorbedachte rade nog wel.
Deze gebeurtenissen vallen samen met de actie van gerechterlijk rechercheur 
De Decker om de blocnotes van de dode echtgenoot. Dirk Verreicken, in 
beslag te nemen. Door deze actie begint de bal binnen de familie Deschrijver 
te rollen. Herman, invloedrijk bankier, ex-politicus en vader van Katrien, 
moet hals over kop naar Luxemburg en Zwitserland om het financieel 
gesjoemel van een aantal familieleden te bedekken. Leo, Europa’s grootste 
producent van tapis-plain, ongelikte beer en broer van Herman, zal 
ondertussen de zaken verzorgen in het vaderland.
Tijdens het verhaal passeren er een aantal randfiguren de revue, waarbij 
Lanoye spijtig genoeg snel in clichés verzinkt. Er is Hermans zoon Steven, 
een aan coke verslaafde homofiele megalomaan die het zo snel mogelijk wil 
maken in De States. Er zijn de drie zussen van Herman, drie oude vrijsters die 
inwonen bij hem. Een ander voorbeeld is Hermans vrouw, Elvire. Zij kwijnt 
weg in depressies, zelfmedelijden en complexen en is afhankelijk van 
peppillen, antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen en natuurlijk drank. 
De verhaallijn beslaat slechts een drietal dagen, maar Lanoye gaat 
voortdurend terug in de tijd zodat het boek eigenlijk twee generaties van een 
Vlaamse gegoede familie overspant. De voornaamste thema’s, die hierbij in 
de verf worden gezet zijn de corruptie zowel in de politiek als in de 
zakenwereld, die heel Vlaanderen lijkt te beheersen, maar ook het 
onvermogen tot communicatie en de bedrieglijk dunne band binnen een, op 
het eerste zicht, opvallend sterk aan elkaar gehechte familie.
Lanoye is een verteller en hij doet dat zoals gewoonlijk erg goed; het boek 
leest als een trein. Hij verbindt fictie met realiteit (Beaulieu-schandaal, 
Dutroux, Vlaamse politici zoals Mathot en Delcroix,...), terwijl humor de 
ondertoon vormt. Tom Lanoye maakt de lezer tot een alwetende luisteraar en 
presenteert de gebeurtenissen vanuit allerlei verschillende standpunten. Door 
de ogen van de dode Dirk, die als een schim door de realiteit dwaalt en alles 
wat geamuseerd gadeslaat. Maar we kijken ook mee door de ogen van Herman, 
zijn zoon, Katrien, De Decker,..., ze krijgen elk wat verteltijd. Dit is erg 
functioneel aangezien we ieders motieven op een zilveren blaadje opgediend 
krijgen. Langs de andere kant neemt dit erg veel mysterie weg uit het boek en 
blijkt het verhaal voortdurend goed in mekaar te passen, wat eel spanning 
wegneemt De lezer krijgt niet de kans bedenkingen te maken en voor open 
plekken is er in Lanoye’s laatste roman ook geen plaats.
Ik zou niet durven spreken van een meesterwerk. Het boek is volledig 
geconcentreerd op het plot en de verbindingen die Lanoye legt zijn al bij al 
behoorlijk voor de hand liggend. Soms heeft het boek iets weg van een 
stijloefening om zoveel mogelijk actualiteit iri een verhaal te integereren. 
Ontspannende lectuur, maar ook niet veel meer.

H ans

Lezersbrief
Naar aanleiding van de wedstrijd die de Sociale Raad (SoR) vorig jaar uitschreef 
om de VUB-studentenhuisen van een gepaste naam te voorzien, kreeg De Moeial 
volgende lezersbrief binnen.

Benaming Studentenhuizen: Wedstrijd SoR
Ik vind het werkelijk sympathiek dat er eens een rechtstreekse inspraak in de 
SoR beslissingen voor de studenten georganiseerd wordt waarbij we ineens ook 
ontdekken met welke belangrijke vraagstukken ze aldaar in de Raad worstelen.
En zeker nu, na een zware verkiezingsstrijd, waarbij de kritische en serieuze 
aandacht van de studenten werd gevraagd aangaande onze zware 
problematieken op de VUB.

Dit doet me zelfs denken aan het lovenswaardige ‘brood en spelen' beleid van 
Caesar Nero, want die schonk toch ook veel aandacht aan nieuwbouw.

Onze allerbefaamste stripheld indachtig daarom volgende inzending, ter ere van 
hem en onze gemeenschappelijke taal:

Schoofslaan: Studentenhuis ‘Rufus Devose’

Oefenplein: Studentenhuis ‘Emmerexxia’

Nieuwelaan: Studentenhuis ‘Ellendulum’

Dit zijn alleszins betere creaties dan het afgrijselijke Convivium en het 
onuitspreekbare Stoa, het resultaat van een gelijkaardig initiatief, die vorig jaar 
toegekend werden aan andere patrimonia op de VUB. De winnaar was zelfs een 
totaal onbekende en onbenullige student wat het democratisch karakter nog eens 
benadrukte.

Nog een voordeel is de uitspraak, die niet zo veel verschilt van bekende 
begrippen in het VUB-vocabularium, en de hier aanwezige tijdsgeest benadrukt. 
Enkel mijn laaste voorstel is hiermede enigszins niet op zijn plaats, maar wie wil 
er nu peter zijn van dat laatste studentenhuis, dat zeker een recentere naam 
verdient dan het onbetamelijke ‘Nieuwe’laan. Dus (voorlopig) geen studentenhuis 
Marcelensis, Aerdenni of iets dergelijks!

Hierbij hoop ik dat mijn keuze positief en enthousiast onthaald zal worden.

Karei Versteels

Win een etentje in het Convivium met het

Grote “Waar of Niet Waar?”Spel
Wie nu nog durft beweren dat de Moeial uit de tijd is, moet een verstokte VTM-kijker zijn.
Uw nieuwe schalkse partner laat de VUB-gemeenschap meespelen met het Grote Waarheidsspel.

Welke van de volgende artikels zijn waar of niet waar:

1. Heeft Jim Van Leemput werkelijk de verkiezingen vervalst? (zie pagina 1)

2. Bestaan getuigen Y1 en Y2 echt? (zie pagina 1 en pagina 7)

3. Sprak de Moeial echt met Abou Barak, lid van HAMAS? (zie pagina 7)

Uw antwoorden kan u in een gesloten enveloppe sturen naar:
De Moeial, gebouw Y’, Pleinlaan 2, 1050 Brussel of aldaar in de bus deponeren.
U kan ons ook mailen op moeial@vub.ac.be

De onschuldige hand van onze verantwoordelijke uitgever zal uit de juiste inzendingen een gelukkige trekken, die hij dan zal 
meenemen voor een gezellig etentje in het befaamde Convivium.

De _Krant
Informatie van de academische overheid

Volgens hardnekkige berichten, wil 
barones Els Witte zich opnieuw 
kandidaat stellen voor een tweede 
regeerperiode.

Enkel vanuit deze optiek kan de 
heersende malaise bij de Vlaamsche 
Socialisten verklaard worden; naar 
het schijnt denkt Louis Tobback 
eraan om een nieuwe partij op te 
richten, die naar de naam "Voor Outer 
en Heerd" zou luisteren.

Bij de laatste verkiezingsronde voor 
studentenvertegenwoordigers in SoR 
en RvB, werd door niemand minder 
dan Jim Van Leemput (secretaris van 
de RvB, wat dit ook moge 
betekenen), fraude gepleegd. Twee 
kandidaten van de Lijst dreigden het 
vereiste quorum om verkozen te 
worden, niet te halen. Waarop onze 
olijke Antwerpenaar dan maar zelf 
een tiental stembrieven aan het 
totaal toevoegde.

Nog verkiezingsnieuws : sinds de 
helft van de veestapel van 
Studiekring Vrij Onderzoek verkozen 
is, is de andere helft werkloos 
geworden. De verkozen dames en 
heren hebben zich sindsdien immers 
niet meer in hun praatbarak 
geëngageerd.
Hadden ze al veel eerder moeten doen.
Kwatongen spreken in dit verband 
van een coup d'état door de familie 
D., die, na eerst de Studiekring 
getransformeerd te hebben tot hun 
propagandabasis, nu ook langzaam 
maar zeker de hoogste regionen van 
ons univke aan het innemen zijn.
Hamvraag blijft, of dit verschijnsel 
typisch voor onze gecorrumpeerde 
alma mater is, of dat dit meer vertelt 
over de kwaliteit van het DNA van de 
familie D.

Naar verluidt is Jim Van Leemput 
afkomstig uit het Antwerpse, waar 
hij een carrière bij het Antwaarps 
Volksteaoter gemist heeft als 
zingende walrus.

Toen deze flamboyante sinjoor Jean- 
Luc Dehaene een zeehond zag kussen, 
moet hij wel gevloekt hebben.

Rond Raf Devos is het sinds zijn 
vernederende verkiezingsuitslag 
onrustwekkend stil geworden. Waar 
zijn vroegere lakei Eric die Aerde 
M aeck te  nog re g e lm a tig  
gesignaleerd wordt, is de fiere Geus 
Devos volledig van het toneel 
verdwenen.

Zou het toch kloppen dat Raf Devos 
slechts een alter ego was van 
mijnheer Marcelis, bijgenaamd de 
Poppenspeler, en dat deze twee 
karakters dus één en dezelfde persoon 
zijn ?

Ook de Grote Agoog lijkt definitief 
de pedalen kwijt. Op het 
personeelsfeest (die nieuwjaarlijkse 
boerenkermis in het Kuituur Kaffee) 
kon hij zijn poten niet van een 
studente van zijn spitsbroeder 
houden. Toen de jongedame in 
kwestie hem hierop attent maakte, en 
eraan toevoegde dat ze hier niet mee 
gediend was, ontstak het zwijn in 
toorn, en slingerde hij een pint naar 
haar hoofd.

Maar het kan nog veel gekker. 
Volgens een recent onderzoek van de 
Universiteit van Uppsala (Zweden) 
heeft niet minder dan 65 % van de 
Zweedse mannen tussen 25 en 44 nog 
nooit een zeehond gekust, laat staan 
een walrus gezien. Dit in schril 
contrast tot de hoge Zweedse 
consumptie van TV-worstjes. Het is 
immers bekend dat het verbruik van 
TV-worstjes in correlatief verband 
staat met de fauna en flora van het 
arktische poolgebied, in het 
bijzonder met zeehond en walrus. 
Wat daarenboven, zo mogelijk, nog 
meer reden tot onrust kan zijn, is het 
feit dat, nog steeds volgens de 
Zweden, dit percentage blijft 
toenemen. Zo zouden de jonge 
Zweden (0 tot 25) zelfs nog niet van 
Jim Van Leemput of Raf Devos 
gehoord hebben.

Wist u dat het voor het eerst in 
160.000 jaar geregend heeft op de 
Noordpool ?

En wist u dat er, in de kelders van het 
Kuituur Kaffee, een spook zit ? Neen
?
Nog steeds volgens de Universiteit 
van Uppsala waart hier de geest van 
de grootvader van Eric die Aerde 
Maeckte rond. De grootvader van 
Eric die Aerde Maeckte, een gevierd 
17e-eeuwse kermisreiziger en 
potsenm aker (vandaar z ijn  
familienaam die Aerde Maeckte), trok 
op een gure herfstdag met pak en zak, 
uit Broeksele (het huidige Brussel) 
weg naar het verre Waver, waar in die 
periode veel maagden waren.
De grootvader van Eric die Aerde 
Maeckte (zijn voornaam luidde Isaac) 
was immers op het hoogtepunt van 
zijn roem en mannelijke kunne, en 
achtte dus de tijd rijp om zich voort

te planten. Hiertoe begaf hij zich 
naar Waver. Maar nauwelijks had hij 
de Naamse Poort achter zich gelaten, 
toen hij ter hoogte van de kapel van 
Sint Gudula op de Waverse steenweg 
(toen slechts een miserabel wegeltje) 
buikkramp kreeg.
Isaac hield halt trok zich terug in het 
struikgewas, en leegde zijn 
verkrampte darmen.
Het hierbij gepaard gaande geluid, 
schrok echter een slapende bruine 
beer wakker, die hoogst ontstemd en 
met weinig poespas, resoluut ten 
aanval trok.
Met veel misbaar werd Isaac die Aerde 
Maeckte een flink pak slaag 
toegediend.
Uiteindelijk slaagde hij erin uit de 
klauwen van het ondier te 
ontsnappen, en halsoverkop 
vluchtte hij weg. Nauwelijks was de 
arme man op adem gekomen, of een 
bende struikrovers sneed hem de pas 
af. De schurken eisten Isaacs geld of 
zijn leven, waarop de getergde 
reiziger met graagte al zijn dukaten 
had afgestaan om zijn vege lijf te 
redden, ware het niet dat hij zijn 
beurs tijdens het treffen met de bruine 
beer kwijtgespeeld was.
Het tuig sneed zonder veel omhaal 
zijn keel over, en sindsdien dwaalt 
op deze plaats de geest van Isaac die 
Aerde Maeckte rond.
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Na in het eerste deel van onze reeks over alternatieve drugs het bedwelmend effect van absinth en hop besproken te hebben, zal nu de exotische tour opgegaan worden met de Kava Kava wortel en, weliswaar 
minder exotisch. Wild Lettuce. Een uitstekende reden om aan mamapapa, opa en meter te vragen om een reisje te financieren naar aangenamere oorden in het kader van een veldonderzoek voor je thesis. Wie jong 
is wil toch ook reizen, of niet soms?

va kava wortel

De Kava Kava wortel, afkomstig van de eilanden in de Stille Zuidzee, bevat een hele waaier van verschillende psychoactieve stoffen, bekend onder de verzamelnaam Kavapyrone. Sommige zijn onderzocht, maar 
van een aantal werkzame stoffen in de Kava Kava wortel is nog weinig bekend.
Het kan het beste gebruikt worden op de zogenaamde “traditionele manier”, nl. door 15 tot 20 gram gedroogde wortel tot pulp te kauwen en in een kommetje uit te spuwen. Vervolgens moet deze brij vermengd 
worden met 2 of 3 dl water of kokosmelk en, na gedurende 3 uur gerust te hebben, filtert men het mengsel en is het klaar voor gebruik. De enzymen in het speeksel zorgen voor een snelle opname van de 
werkzame stoffen.
Iets aangenamer, maar ook minder sterk, is de moderne methode. Hierbij wordt de Kava Kava wortel vermalen en 24 uur in 2 of 3 dl koud water of kokosmelk gedompeld. Na al dan niet gefilterd te zijn, is dit 
mengsel klaar voor gebruik. De wortel kan ook als thee gedronken worden, alsook in gerechten verwerkt worden.
Na ongeveer een half uur ervaart de gebruiker een gelukzalig en ontspannen gevoel. Na nog eens een half uur kan de ervaring langzaam verschuiven naar een meer verdoofd, maar nog altijd euforisch gevoel. Het 
lichaam, en de zenuwen, zijn ontspannen maar het denken blijft onverwacht helder. Na 2 tot 3 uur is het uitgewerkt, en hetgeen overblijft is een tevreden gevoel, en soms wat slaperigheid.
Overmatig en langdurig gebruik (=dagelijks gedurende een aantal maanden) kan wel nevenwerkingen met zich meebrengen, nl. een slechte huid, diarree of verzwakte ogen. Deze verschijnselen verdwijnen zodra 
het gebruik gestopt wordt.

w , ild Lettuce

Wild Lettuce, of in het Nederlans gifsla, is verwant aan de sla die je hier op de markt kunt kopen. Deze soort bevat echter opium-achtige stoffen die een lichtere, maar vergelijkbare roes veroorzaken. Deze plant 
groeit in Zuid- en Centraal-Europa evenals in Noord-Amerika. Tot aan de uitvinding van synthetische middelen, zoals methadon, werd Wild Lettuce eeuwenlang gebruikt als middel om van een opiumverslaving 
af te komen. In de jaren zeventig was de plant vrij populair in de Verenigde Staten.
Er bestaan 3 gebruikswijzen van Wild Lettuce, nl. roken, een nacht laten weken in sterke drank (ca. 10 gram in 3 dl.) of bereiden op “apothekers’ wijze”. Deze laatste techniek houdt in dat men zoveel mogelijk 
sap uit de plant probeert te trekken via bvb. een elektrische sapcentrifuge. Dit kan je opdrinken of je kan +/- een halve liter laten indrogen in de zon of onder een hete lamp. Als alle vocht verdampt is, hou je een 
bruin-groen residu over. Dit kan met een keukenmes van de bodem geschraapt en vervolgens in een opiumpijp gerookt worden, waarbij men de witte rook diep inhaleert. Let wel op: rechtstreeks contact van de 
vlam met het residu moet je altijd vermijden.
In tegenstelling tot echte opium is de kans op lichamelijke verslaving onbestaande. Andere eventuele schadelijke bijwerkingen zijn tot op heden onbekend.

Studiebeurzen: The only wav is up!
De Sociale Raad van de Vrije Universiteit Brussel vroeg ons middels een officiële brief onderstaande petitie met 
een begeleidend artikel te publiceren. De Sociale Raad roept de hele VUB-gemeenschap op om deze petitie te 
ondertekenen. 
Op de vraag naar een begeleidend artikel verwijzen wij graag naar de eerste Moeial van dit jaar waar wij de 
ABW -jongeren aan het woord lieten i.v.m. hun eisenpakket in verband met de studiebeurzen. Zij verspreiden 
trouwens net dezelfde petitie als degene die nu wordt gepubliceerd.
En dan nu, de petitie:

Zeven eisen in verband met de studietoelagen

Teken deze petitie!

Sedert Vlaanderen zelf voor zijn onderwijs zorgt is het aantal beursstudenten aan de universiteiten gedaald van 22 % tot 
15 % en aan de hogescholen van 35 % tot 25 %. De bedragen van de studietoelagen dekken bovendien een steeds 
kleiner deel van de studiekosten.

De Sociale Raad van de Vrije Universiteit Brussel, samen met de ‘overleggroep studietoelagen’ wil dat de Vlaamse 
overheid het stelsel van de studietoelagen vrijwaart. Het geld dat ze er de jongste jaren op bespaarde, moet ze er 
opnieuw in investeren! Daarom zeggen we:

• De studietoelagen moeten de reële 
studiekosten volgen door een automatische 
indexering en door de bedragen aan te passen op 
basis van een nieuw en onafhankelijk 
kostenonderzoek.
• De inkomensgrenzen die de toelagen bepalen, 
moeten omhoog zodat er meer studenten het 
recht hebben op een toelage, en meer studenten 
een maximumbeurs krijgen.
• De toelagen moeten verbeterd worden ten 
voordele van de laagste inkomens: ook onder de 
minimuminkomensgrens moeten ze geleidelijk 
stijgen. Lage kadastrale inkomens mogen geen 
rol spelen bij de berekening.
• Recht op een éénmalige toelage voor 
bisstudenten, onder zeer strenge voorwaarden.
• Een verhoging van de toelagen en de 
inkomensgrenzen in het secundair onderwijs.
• Een gebruiksvriendelijk aanvraag- en 
verwerkingssysteem.
• Rekening houden met het meest recente 
inkomen bij “v rijw illig” verminderde 
arbeidsprestaties zoals loopbaanonderbreking 
en deeltijds werken.

Ju. ook ik steun bovenstaunde eisen
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De Moeial

Professor Namenwirth; een geweten en een ziel
Of hoe het verleden het heden stuurt

Prof. Namenwirth (verder in het interview N.): Ik ga volgend jaar 
met pensioen, na vijfentwintig jaar hier hou ik er mee op. Het 
emiretaat werd jaren geleden afgeschaft. Toen konden professoren tot 
op zeer hoge leeftijd blijven lesgeven. Wanneer men er dan 
uiteindelijk mee ophield, kreeg men zijn volledige loon verder 
uitbetaald. Nu stopt men op vijfenzestigjarige leeftijd en krijgt men 
zoals iedereen een pensioen. Maar ik klaag er niet over hoor, ik heb 
een bevoorrecht leven gehad.
De M oeial: U bent op deze universiteit een bekende figuur en dat zou 
mede te maken hebben met het feit dat u onafscheidelijk bent van uw 
hond.
N .: (zichtbaar verbaasd) Mijn hond? (lacht)
D .M .: Ja, de professor met zijn hondje. U moet toegeven dat hij vaak 
bij u is, zelfs bij het afnemen van examens.
N .: Gut, als dat het enige is... (lacht)
D .M .: Neenee, op de rest komen we straks wel terug.
N .: Nou, je wil weten hoe dat gekomen is met die hond ?
Mijn vrouw is jaren geleden erg ziek geworden en gestorven. Ja, toen 
zat ik met een hond thuis. Ik kon met die stomme hond in het begin 
niet uit de voeten en die heb ik dan maar meegenomen naar mijn 
werk. De meeste mensen vonden dat best, mijn collega's hier in de 
bibliotheek vonden dat prachtig. Maar een heel enkele keer kwam er 
wel eens een student op het examen die echt bescheten bang was voor 
honden (lachend) en dan moest er een speciale regeling getroffen 
worden. Maar ik ben nu weer getrouwd en de hond is normaal gezien 
thuis, maar vandaag is mijn vrouw de hele dag weg. Ik neem hem nu 
niet meer zoveel mee. Ach, het is een zoete hond, ik hou er veel van. 
Ik heb altijd een hond gehad.
D .M .: Oja ? Hebt u dan het boek van prins Laurent gelezen ?
N. : Nee, daar weet ik niks van. Over honden ? Dat heb ik blijkbaar 
gemist (lacht)
D .M .: Wat hebt u gedaan voor u kwam werken op de VUB ?
N .: Nou moetje luisteren. Zoals je aan mijn spraak kunt horen ben ik 
in Nedereland geboren. In een joods gezin; dus ik heb in de tweede 
wereldoorlog moeten onderduiken, dat was erg moeilijk. Na de oorlog 
zijn we naar Amsterdam verhuisd en heb ik middelbare school 
gedaan. Daarna ben ik op het conservatorium viool en fagot gaan 
studeren. Ik heb ook gedirigeerd en gecomponeerd.
D .M .: Ook altviool ?
N. : Dat is pas later gekomen. Na die beroepsopleiding heb ik in 
orkesten gespeeld, lesgegeven, gedirigeerd, vanalles gedaan en dan 
ben ik op een gegeven moment - eigenlijk door toevallige 
omstandigheden - naar Amerika gegaan. Ik ben daar 
muziekwetenschappen gaan studeren en ik ben daar blijven hangen, 
alles bij elkaar zo'n twintig jaar.
D .M .: U hebt er ook les gegeven ?
N. : Lesgegeven, ja. Ik heb gestudeerd op de universiteit van 
Minnesota, ik ben ook op Indiana geweest op Harvard en op 
Berkeley. Ik had een baan in Berkeley toen ik een brief kreeg dat de 
Brusselse universiteit ging splitsen en dat ze dringend een 
hoofdbibliothecaris nodig hadden. Ze vroegen me of ik niet 
geïnteresseerd was. Tja, ik woonde toen in Califomië (heel ver weg 
van Europa) met twee kleine kinderen ... en ja, (lachend) er werden 
heel veel joints gerookt in onze buurt en wij waren er niet zo gerust 
op. We wisten ook niet of we werkelijk altijd in Amerika wilden 
blijven. Nou, toen ben ik - in 1973 - naar Brussel gekomen.
Eén van de dingen die mij heel erg opviel is dat toen - nu is dat ook 
niet meer - de oude mensen hier 's avonds rond tien/elf uur vrolijk in 
het park rondliepen en op een bankje zaten. Dat was in Amerika 
ondenkbaar, het was zo gevaarlijk als de pest Nou, ik vond het hier 
wel gezellig. Ik kreeg bovendien ook de kans om een nieuwe 
bibliotheek op te bouwen, daarnaast kon ik hier ook lesgeven. Die 
combinatie vond ik wel interessant
D.M. : Berkeley is toch een universiteit met enige naam die niet te 
vergelijken valt met...
N . : Nee, nee, dat is waar. Het is altijd hetzelfde, bij elke verandering, 
bij elke beslissing die je neemt heb je een zekere mate van winst en 
een zekere mate van verlies. Ik heb mij hier altijd heel prettig gevoeld. 
De VUB is heel sympathiek. Ik heb me steeds ingezet om de 
universiteit te steunen waar ik maar kon. Maar ik heb natuurlijk ook 
wel eens stiekem omgekeken naar mijn tijd in Harvard en Berkeley. 
Het is heel anders. Het zijn echte kwaliteitsuniversiteiten, dat is... ja, 
het is hier allemaal veel kleinschaliger. Dat heeft zo zijn voordelen : je 
leert je collega's beter kennen, ook studenten door bijvoorbeeld 
thesissen te begeleiden op een manier die op een grote universiteit 
praktisch onmogelijk is. Dus... er zijn ook voordelen... het wonen in 
België. Ik ben al in ‘58 uit Nederland weggegaan en de familie van 
mijn vader kwam uit Antwerpen. Ken je Eveline Namenwirth die 
Frans geeft aan het ITO ? Dat is een volle nicht van mij, van de 
Belgische familietak. Och, ik vind het gewoon fijn om hier te wonen, 
ik voel me hier kiplekker. Enne de universiteit ja tuurlijk, het is een 
nieuwe universiteit dat is wat anders dan een gevestigde universiteit 
Er zijn momenten geweest dat ik wel eens dacht 'had er maar, was er 
maar...' en op andere momenten heb ik hier dingen kunnen realiseren, 
nou...
D.M .: Bibliothecaris is eigenlijk nu uw beroep...
N .: Dat is een deel ervan hé, ik heb duidelijk een dubbele opdracht. 
D.M. ; Maar de bibliotheek is opgestart uit het niets, dat wil dus 
zeggen dat op korte tijd enorm veel boeken zijn aangekocht Hoe hebt 
u dat aangepakt ?
N .: Moet je luisteren, toen ik hier kwam, bestond de bibliotheek al. Er 
was een legertje met vijf generaals, allemaal mensen die meenden dat 
ze verantwoordelijkheid droegen. Dat gaf wat ruzie, één van de 
redenen waarom ze mij hebben laten komen is dat er orde op zaken 
gesteld moest worden. Het waren wel goede mensen, maar er was 
geen helderheid over hoe de verantwoordelijkheidsstructuur in elkaar 
zat Toen ben ik dus gekomen en het eerste wat we gedaan hebben is 
de boel gereorganiseerd, een beetje structuur gecrëeerd. Ik had in een 
paar uitstekende bibliotheken gewerkt, ik had het vak echt goed 
geleerd. Nou, dat was helemaal niet moeilijk, maar het moest allemaal 
toch gebeuren. Er moest een reglement worden opgesteld en een 
beleid uitgestippeld, bijvoorbeeld met betrekking tot centralisatie,

decentralisatie... Ook de mate van democratisering moest bepaald 
worden. Met dat laatste hebben we trouwens nog steeds gedonder : er 
zijn nog altijd professoren die niet kunnen aanvaarden dat zij - net als 
de studenten - hun boek op tijd moeten terug brengen. Gelukkig heeft 
de Raad van Bestuur me daarin gesteund.
En in het begin is er natuurlijk zwaar aangkocht. Er was dus al wel 
wat omdat sommige afdelingen al heel vroeg een eigen 
Nederlandstalige opleiding verzorgden en hun boeken hadden 
meegebracht De germaanse bestond al een tijdje, ook de geschiedenis

Eén van de grote problemen van de VUBbibliotheek - volgend op de 
traditie van de ULB - is dat er in Brussel ook al een Koninklijke 
Bibliotheek bestaat alle ministeriebibliotheken, de bibliotheken van 
de Europese instellingen en ga zo maar verder. De leiding van de 
VUB heeft altijd een beetje het idee gehad onze bibliotheek niet te erg 
uit te bouwen, want er zijn immers al zoveel faciliteiten aanwezig in 
Brussel. Maar de studenten hebben daar natuurlijk geen bal aan. Er 
zijn een heleboel studenten die geweerd worden ... Als je rechten 
studeert moet je niet in de parlemententsbibliotheek de wetten 
bestuderen en met de Europese instellingen is het in wezen ook zo, 
tenzij je kunt aantonen dat je serieus onderzoek doet Het is wel waar 
dat het allemaal niet zo ver ligt maar er wordt toch van ons verwacht 
dat wij tenminste een bibliotheek hebben die het onderwijs en het 
licentieniveau ondersteunt Een nieuwe universiteit kan nooit alle 
dimensies van het onderzoek adequaat ondersteunen, dat hoeft ook 
niet meer want de wereld is ondertussen natuurlijk sterk veranderd 
(Prof. Namewirth doelt hier duidelijk op de technologische 
vooruitgang, nvdr.). Maar we hebben al die jaren toch de grootste 
moeite gehad om de leiding van de VUB ervan te overtuigen om toch 
een minimum hoeveelheid geld aan ons te geven om voldoende 
tijdschriften aan te kopen. Het blijft trouwens nog steeds een 
probleem. Het verschilt een beetje van rector tot rector. Er zijn 
vreselijke jaren geweest met rectoren die de bibliotheek werkelijk de 
das wilden omdoen en andere rectoren, zoals mevrouw Witte, die de 
bibliotheek steunen. Dat biedt dan mogelijkheden.
Anderzijds, toen ik hier kwam, was de bibliotheek al begonnen met 
automatisatie door middel van een badgesysteem. U weet wel, 
ponskaarten en microfiches, maar totaal niet te vergelijken met het 
huidige systeem.
D.M. : De VUB had als één van de eersten een geautomatiseerde 
catalogus, VUBIS genaamd. Is dit ontworpen op deze universiteit zelf
7
N .: Eén van de redenen waarom ik hier werd gevraagd is omdat ik al 
heel vroeg ervaring had met bibliotheekautomatisering. In de 
Amerikaanse universiteiten werkten ze natuurlijk met enorme 
middelen. Ik realiseerde me echter dat het mogelijk was geworden om 
met kleinere computers - PC's bestonden toen nog niet - online te gaan 
werken. Door toevallige omstandigheden hebben we, toen we 
verhuisden naar de nieuwe campus, geld gekregen om een 
automatiseringsproject te beginnen. We hebben een goede portie 
geluk gehad, een aantal goede keuzes gemaakt en daaruit is VUBIS 
dan ontstaan. Het is dus ontwikkeld binnen de bibliotheek.
D.M .: In samenwerking met een firma ?
N. : Nee, euh ... in eerste instantie in samenwerking met een firma. 
Dat heb ik in Amerika ook allemaal geleerd, dat je contracten moet 
aangaan die je voldoende beschermen. We hadden dus een contract 
waarbij zij ons het nodige leerden, waarbij zij leiding gaven. 
Bijvoorbeeld hoe je files moest ontwikkelen werd door hen 
aangedragen. Wij hadden hele knappe en enthousiaste jonge mensen 
om daaraan te werken, maar die hadden natuurlijk helemaal geen 
ervaring met zoiets, die hadden dat nog nooit in hun leven gedaan. Die 
firma heeft ons daarin zo goed mogelijk geholpen, maar het produkt 
was van ons. Na een jaar begon het systeem goed te draaien, we 
waren één van de allereersten in de wereld die een publieke online 
catalogus aanbood ! Dat was allemaal heel opwindend. En er waren 
natuurlijk heel wat moeilijkheden. Bijvoorbeeld het feit dat computers 
nog niet de set van characters zoals accent aigu, grave enzovoort 
hadden. Ik heb dat in die tijd allemaal zelf met de hand getekend.
We hebben heel veel steun gekregen van het rekencentrum en van de 
dienst informatica. Het was echt allemaal heel spannend hoor, we 
waren één van de eersten.
D.M . : Via online gesprekken ben ik te weten gekomen dat 
bijvoorbeeld op de Technische Universiteit Eindhoven de VUB 
gekend is om het VUBIS-systeem.
N. : Nou ja, tuurlijk. Wel, ik zal je erover vertellen ... De Technische 
Universiteit Eindhoven is een heel speciaal geval want zij zijn mede- 
eigenaar van VUBIS. We hebben namelijk samen de latere versies 
van VUBIS ontwikkeld. Maar in het begin had die Amerikaanse firma 
het recht om onze producten te verkopen. Ze hebben drie jaar 
geïnvesteerd in de verkoop, maar ze hebben geen enkel systeem 
verkocht. Het was gewoon nog te vroeg, weet je. Bibliotheken waren 
nog niet rijp om met zoiets te beginnen. Ik herinner me nog een groot 
bibliotheekcongres hier op de VUB, waarvoor we bussen hebben 
ingelegd. Er zijn toen duizenden en duizenden mensen naar hier 
gekomen. Die waren allemaal reuze-enthousiast maar geen enkele 
bibliotheek heeft VUBIS aangeschaft. Tja, en wij waren klein, we 
hadden zelf niet de nodige mensen om het product te 
commercialiseren. Maar toen zijn we heel langzaam tot een aantal 
doorbraken gekomen. De universitaire bibliotheek in Antwerpen, de 
openbare bibliotheek in Turnhout.. Eén van onze mensen is directeur 
in Eindhoven geworden, die heeft hen daar overtuigd om VUBIS te 
gebruiken en samen met ons een modernere versie te ontwikkelen. 
Diezelfde persoon is later een firma begonnen - die heeft er zijn baan 
voor opgegeven, heel moedig ! - en die is toen VUBIS gaan verkopen. 
Nu zijn er meer dan vierhonderd bibliotheken en instellingen, vooral 
in de Benelux, die het systeem hanteren. Toch hebben we de ULB 
bijvoorbeeld nooit kunnen overtuigen en die zitten naast ons 
(grinnikt).
D.M .: Er is ondertussen ook een net-versie ?
N. : Jazeker, langzamerhand zijn we bezig onze diensten uit te 
breiden. We hebben nu een server die cd-rom bestanden aanbiedt We

hebben ook de intemet-pe's en je kan nu vanuit je eigen kantoor zaken 
opvragen. Er wordt binnenkort een interbibliothecair systeem geladen. 
Er wordt ook gewerkt aan het electronisch maken van artikels, zodat 
die ingescand kunnen worden en electronisch kunnen worden 
opgestuurd. Meer en meer tijdschriften worden nu trouwens ook in 
electronische vorm aangeboden. Maar het kost allemaal handenvol 
geld. Dat is het grote probleem, we zijn een betrekkelijk kleine 
universiteit en er zijn natuurlijk nog andere prioriteiten.
D.M. : U haalde het zelf al aan, technologie staat niet stil, de tijd ook 
niet u gaat met pensioen. Wie komt er in uw plaats ?
N. : Daar is een vacature voor uitgeschreven. Kijk men heeft lang 
nagedacht ikzelf ben hoogleraar en geef dus ook veel les. Dat maakt 
dat ik absoluut niet voltijds beschikbaar ben voor de bibliotheek. De 
vacature die nu is uitgeschreven is een ATP-vacature (academisch- 
technisch-personeel; dit houdt dus in dat de functie van de heer 
Namenwirth na zijn pensioen zal aanzien worden als een louter 
technische functie, nvdr.). Men heeft iemand op het oog, een 
uitstekende persoon van buitenaf. Maar er zijn examens 
uitgeschreven, dus weten we nog niets met zekerheid. We zullen 
moeten afwachten. Ik vermoed dat het in orde komt het is wel heel 
belangrijk want ik ga nu met pensioen en ik heb voortreffelijke 
medewerkers.
Aangezien ik zelf geen technologische achtergrond heb vraag ik hen 
constant hoe dit nu werkt of hoe dat systeem in elkaar z it Ik ben 
muzicoloog zie je. Ik heb wel een goed idee over wat er zoal te koop 
is, maar alles verandert zo snel dat ik het vanuit dat standpunt wel 
welletjes vind. Het is een goed idee dat er eens iemand anders komt 
die misschien een wat sterkere achtergrond heeft op technologisch 
vlak.
D.M .: Waarom in technologie ?
N .: Dat is zo'n dominante factor in het bibliotheekvak.
D .M .: Bon, laten we een ander deel van uw persoon nu belichten. U 
staat er ook om bekend dat u geen blad voor de mond neemt 
N .: (wederom verbaasd) Ja ? Dat wist ik niet!
D.M. : Wel, we denken bijvoorbeeld aan de jaarverslagen van de 
bibliotheek.
N .: O? (dan verzekerd) Ja, zeker, dat ben ik wel met je eens. Ik denk 
dat het het beste is om open te zijn over dingen, dat komt misschien 
door mijn Nederlandse en Amerikaanse achtergrond, 't Is ook gewoon 
mijn persoonlijkheid. Ik kan als hoogleraar gewoon zeggen wat ik op 
mijn lever heb, dat is natuurlijk een voordeel. Hoewel ik over het 
algemeen redelijk beleefd ben, ik ben niet iemand die vaak schreeuwt 
of die zich overdadig boos maakt
Er zijn op de VUB altijd critici geweest van de bibliotheek voor 
onduidelijke redenen. Sommigen zijn het niet eens met de politiek, 
met het beleid : die zouden bijvoorbeeld liever hun eigen 
faculteitsbibliotheek hebben of de leenperiode langer willen zien. Je 
kunt onmogelijk iedereen gelukkig maken. Maar anderzijds is er 
volgens mij geen enkele dienst op de VUB die zo alles op tafel legt. In 
ons jaarrapport staat werkelijk alles, financiële transacties. Echt alles 
wat we hier doen wordt daarin meegedeeld. Ik geloof dat die openheid 
belangrijk is, en als mensen vinden dat ik het verkeerd doe dan mogen 
ze altijd iemand anders zoeken, ik vind het best. Maar dit is mijn 
houding, dit zijn mijn prioriteiten, dit is mijn beleid, 't Is natuurlijk 
niet mijn beleid alleen, ik heb voortreffelijke medewerkers en er is een 
bibliotheekcommissie.
D.M .: Maar u bent verantwoordelijk ?
N .: Tuurlijk en ik heb dus altijd geprobeerd een richting te geven aan 
de bibliotheek, in de zin die mij de juiste leek. Die verdedig ik 
natuurlijk altijd, maar ik val niemand persoonlijk aan ofzo, dat heb ik 
nog nooit gedaan. Ik zeg gewoon waar het op staat. Ook in de 
faculteit op vergaderingen zeg ik gewoon wat ik denk. De zou het 
gewoon niet anders kunnen.
D.M .: U heeft ook de gesprekken i.v.m. het arsenaal gevolgd ?
N .: Nou, niet echt. Kijk, ondanks het feit dat we niet veel geld krijgen 
groeit de bibliotheek toch langzamerhand. We krijgen ook giften 
waarmee we boeken kopen; of als een professor ermee ophoudt 
krijgen we een telefoontje kom de spullen maar halen' en dat zijn dan 
tweeduizend boeken, paf. Dus de bibliotheek die groeit toch. Tja, na 
een tijdje heb je dan natuurlijk een gebrek aan ruimte. We hebben nu 
een aantal magazijnen, maar ook dat is weer te klein aan het worden. 
In die context is er met ons gepraat over een mogelijke vestiging in 
het arsenaal, maar er is gewoon niet genoeg ruimte. Er is wel sprake 
dat er een nieuwe bibliotheek zou komen tussen de M en de gebouwen 
van het Hilok, maar daar is slechts heel vaag over gesproken. Het is 
aan mijn opvolger om dat verder uit te werken. Ik ben er trouwens niet 
echt voorstander van dat er weer een echte bibliotheek zou gebouwd 
worden. Ik vind dat het nu tijd is om een learningcenlre(italisch door 
de redactie) te bouwen. Daarmee bedoel ik dat alle leeractiviteiten: 
dus de computerzalen, het taalinstituut en de zelfstudiecentra 
gecentraliseerd worden. Boeken staan namelijk niet los van al die 
leermethodes, dat moet samengebracht worden in één gebouw. Maar 
het arsenaal, nee. Wat er nu in het arsenaal zou moeten komen ? Ik 
heb voorgesteld om het voetbalveld naar daar te verplaatsen, dan komt 
die centrale ruimte vrij (lacht). Ik ben niet echt bij het dossier van het 
arsenaal betrokken, ik hoor dingen uit de tweede hand en daar stopt 
heL
Ach, ik pleit er al jaren voor in het jaarrapport maar er is natuurlijk 
geen kat die het leest. Ook niet de mensen die het zouden moeten 
lezen omdat ze geen tijd hebben of omdat ze weten dat ik toch weer 
over geld ga zitten zeuren (grinnikt). Maar misschien is het nu 
gewoon niet het juiste moment.
D.M .: Misschien juist weOer wordt volop gepraat over bouwplannen. 
Er zou een gebouw bijkomen naast de aula en ook één naast de 
Colruyt Campus Rode zou worden verkocht....
N .: (dromerig) Ik weet het ik weet het...
D.M .: Dat is ook voor uw opvolger ?
N .: Ja want ik ben weg.
D.M .: (lacht)
N .: Ik verheug me er ontzettend op. Niet op weggaan, want ik heb het 
hier heel goed gehad. Maar ik verlang er gewoon naar om het een 
beetje rustiger aan te gaan doen. Het is erg zwaar: de combinatie van 
lesgeven en hoofdbibliothecaris. Het is een beetje zoals proffen die 
decaan zijn, maar dan decaan voor het leven. Het is bijna niet te doen. 
D .M .: Wat zijn uw verdere plannen eens u op pensioen bent ?

lees verder op de volgende pagina
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trefcentrum Y 
dienst kuituur 
02/629 23 25

concerten

RED ZEBRA (B)
A dead Zebra is natuurlijk geen Red Zebra. Dat wisten wij ook. I can’t 
live in a livingroom. Waartoe dient dan wel een livingroom? Deze band 
was een van de idolen van de muziekliefhebbers uit de jaren ‘80. Na 
een aantal jaren stilte begonnen ze er 3 jaar geleden weer aan. Volle 
zalen en festivalgronden waren hun deel alhoewel we dat niet ver
wachten van een oude groep. De nieuwe CD ‘Mimicry’ ( wat is nieuw?) 
klinkt dan ook als Red Zebra in de jaren '90 moet klinken. De naam 
Perverted zou ik hier willen vermelden. Vis zelf maar uit waarom. Ik 
kan me best voorstellen dat dit een van de betere optredens in het KK 
gaat worden. En als het daarvoor niet is, dan zal het zeker voor de 
tapper uit het KK zijn dat U komt kijken en luisteren

Peter Slabbynck: vocalen 
Geert Maertens: gitaren 
Nicolas Delfosse : gitaren 
Jurgen “KK" Surinx : bas 
Johan Isselée : drummen en percussie

donderdag 5 februari 1998-Kultuurkaffee-inkom gratis-21 u

.BAR8.(B)
Een eigenzinnige groep die niet zomaar in één of ander muzikaal 
kastje kan geplaatst worden. Ze kunnen misschien nog het best 
omschreven worden als een speelse combinatie van mooie pop
songs en filmisch instrumentale nummers. “AS IF SILENCE’S 
GOING TO BREATHE LOUDLY"

Bart De Sm et: piano, fender Rhodes, zang
Wouter De Beider: viool, gitaar
Marianne Depraeter: cello
Kevin Tinnell: viool, keyboards
Stefan Blancke : sopraan sax, tenor sax, trombone
Jeroen Bruynooghe: bas
Tim Cole: drums

donderdag 12 februari 1998-Kultuurkaffee-inkom gratis-21 u

HERDENKINGSCONCERT 
JEF VAN EXTERGEM

"EXTERGEM" OPUS 23 - HOMMAGE AAN EEN MENS DIE NIET 
MEER IS EN EEN WERELD DIE NOG NIET IS.

Jef Van Extergem speelde een belangrijke politieke, sociale en cul
turele rol in de vooroorlogse periode. Hij stierf, trouw aan zijn ideaal, 
in het nazi-concentratiekamp van Elrich. Op 18 februari 1998 zou hij 
100 jaar geworden zijn. Om deze dag te herdenken brengen we in 
het kader van de Q-concerten een muzikale en verbale evocatie van 
het leven van Jef Van Extergem.

Jules Gilles schreef hiervoor speciaal de partituur. De begeleidende 
teksten en gedichten werden samengesteld door Wilfried Adams, 
Vera Beerten en Jules Gilles.
De muziek wordt gebracht door 7 solisten van het VUB-Ensemble al.v. 
Jurgen Wayenberg : Joeri Alleweireldt, klarinet, Koen Toumel, klarinet. 
Maiüen Caelen, klarinet, Jacques De Ruyck, klarinet, Karl Stroobants, 
viool, Frans Van Roy, altviool en Henk Bataille, contrabas.

GAL SPUWT
Al meer dan 30 jaar tekent Gal zijn commentaar bij de gebeurtenis
sen in binnen- en buitenland. Kwaliteit en vasthoudendheid zijn zijn 
handelsmerk. Hij geeft niet toe aan defaitisme en fatalisme. Wars 
van alle taboes schopt hij Vlaanderen al jarenlang een geweten.

vernissage : maandag 2 februari 1998 om 18.30u
Sprekers
Prof. dr. Rik Van Aerschot, voorzitter Raad van Bestuur VUB 
Prof. dr. Silvain Loccufier, ere-rector & voorzitter UPV 
Prof. dr. Willem Elias, voorzitter Cultuurraad VUB

(i.s.m. UPV, VO, Charles de Costerkring Elsene, SCS)

Op woensdag 4 februari zal Prof. dr. Hubert Dethier een lezing 
geven over 'Ethiek & 20e eeuw'
Onder de Aula, gebouw Q, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

VAN DEN STORME
De im agina ire (on)w erke lijkhe id  van Edward Van 
Den Storm e beklem toont de nu tte loosh e id  van 
wanverhoudingen in onze wereld. Sommigen ervi 
werkt hij u it. Vooral z ijn  tekeningen z ijn  de 
w eersp iege ling van een o n tege nspreke lijke  
fa n ta s ie  die d ikw ijls  gebru ik t is met da gelijks  
u to p ische  w erke lijkheden. De tite ls  z ijn  er een 
onderdeel van en geven aanle id ing to t het 
begrijpen, glim lachen. 

11 februari 1998 tot en met 27 februari 1998-Galery’-van 11.30u tot 17u

JAN BURSSENS
Het oeuvre van Jan Burssens is zo intens ontroerend uit het (ir)reöle 
dagelijkse leven gegrepen dat het niet in woorden te vatten is. Bij 
het kijken naar de werken van Burssens blijft er alleen een fascinatie 
over die invreet op je geheugen ... en dit gebeurt slechts uitzonder
lijk ... alleen bij heel grote kunstenaars.

vernissage : woensdag 21 januari 1998 om 18.30u stipt 
gebouw M - Rectoraat - 5e verdieping

Welkomstwoord : Prof. dr. Els Witte, rector 
Inleiding : Prof. dr. Herman Balthazar, 
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

22 jan. t.e.m. 20 februari 1998-Rectoraat-iedere werkdag van 9u tot 17u

$
film in KK

Woe. 18 februari 1998 - Aula QA 20u - inkom 300 /150 BEF-org. ism. UPV van 3 tot 12 februari 1998-onder de Aula-elke werkdag van 12 tot 17u

FILM IN KK 
JACQUES TATI

Mon Oncle (1957)120'
De zwager van Monsieur Hulot is directeur van een plasticfabriek. 
Zijn neefje groeit op in een huis waarin alles technisch is voorgepro
grammeerd en wordt navenant opgevoed. Om de invloed van zijn 
oom weg te nemen krijgt hij een baan in de fabriek.
Een chaotische satire op de industrialisatie en de moderne pedago
giek die nog brandend actueel is

maandag 9 februari 1998-Kultuurkaffee-inkom gratis-21u

VRIJ PODIUM
Onbekend is onbemind. Een gezegde dat in het Kultuurkaffee niet 
van toepassing is. Naar goede traditie organiseren we tweeweke
lijks op maandagavond een vrij podium.
Concerten, toneel, poëzie, acrobatie,... alles is mogelijk.
Dit jaar is het vrij podium meer dan een lokaal gebeuren binnen 
de V.U.B. Elke editie wordt vanaf nu afgesloten door één of meer
dere telgen uit de Belgische rockscène. Maandagavond in het 
Kultuurkaffee: de bakermat van nationaal talent!
Heb je verborgen talenten die je aan een enthousiast publiek 
wenst te tonen? Aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact 
op met Dienst Kuituur. Bereid je alvast voor op het venijnige beest 
'plankenkoorts' genoemd...
Op 1 april heeft er ook een vrij podium plaats in de tent van de 
12-urenloop i.s.m. HILO. Geïnteresseerde groepen kunnen hun 
demo of concertagenda kwijt op Dienst Kuituur, 
met vermelding “12-urenloop"

maandag 2 & 16 februari-Kultuurkaffee-inkom gratis-21 u

EDWARD

1;-,
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De__ Moeial

Indien de VUB toch ten onder moet gaan, dat het dan toch gebeurt als een universele, wereldhistorische, metafysisch grondvestende Daad, en met een beetje stijl 
alstublieft. Als multidimensioneel organisch universeel intellektueel-orgastisch epicentrum faalt de VUB als grondwet gevende en zingevende entiteit van het 
universum. Dit wetende nemen wij volgende beleidsopties voor de Universiteit

I. Uitgaande van de oereenheid van de Universiteit worden alle fakulteiten versmolten tot De Fakulteit (ontologisch samenvallend met het wezen van de Universiteit), 
gegrondvest op het filosofisch principe van de chaotisch-anarchistisch-orgasmatische extase, de bron van alle creativiteit. Dit impliceert de uniciteit van de 
rechtspersoonlijkheid van de Universiteit
II. De verwijdering van alle middelmatigen, hypokrieten> onwetende schijnheilige xenofobe en homofobe lafaards, kontkruipende zichzelf belangrijk achtende 
studenten, assistenten, vorsers, professoren, personeelsleden, administratoren, ATP-ers, ZAPpers, rektoren, voorzitters, studiebegeleiders en niets-anders dan zichzelf- 
vertegenwoordigend amorf ersatz-wetenschappelijk gepeupel. De verwijdering van alle intelligenten die als gevolg van hun zompige ruggegraatloze arrivistische 
klotenloze beredeneeerde degeneratie zich verlaagd hebben tot het ten eigen bate deelnemen aan het reptielachtig korrupt hoerig spel van de geïnstitutionaliseerde 
macht
Dit betekent de onmiddellijke en krachtdadige uitdrijving van al diegenen die een pseudo-efficiente, pseudo-internationale, pseudo-intellektuele, pseudo-produktieve 
kommerciële, technokratische, manicheïstische, poujadistische. hersenloze niet-substatiële, ongedefinieerde onuniversitaire Particulariteit nastreven.
III. De uitvoering van het driepuntenplan Installatie-Emmanatie-Annihilatie onder auspiciën van het creatief-destructief-revelatief kosmisch gegeven.

A. Installatie: in-bezitneming van de centrale gezagsinstanties der Universiteit te weten: het rektorschap (geen vice-rektoren!) en de verschillende relevante 
voorzitterschappen en direktoraten, toeëigening van de cruciale financiële centra in en buiten de Universiteit ter verwezenlijking van de causa finalis, het uiteindelijke 
Doel.
B. Emmanatie: de eenmalige, onherhaalbare energetische uitbarsting van scheppingsdrang als onvermijdelijke realisatie van de dan aanwezige waarlijk-individuele 
(zeker niet-financiële) scheppende menselijke fundamentele potentialiteiten ten gevolge van de installatie.
C. Annihilatie: de ultieme, vemietend-vemietigende, orgastische, bacchanale, chaotische, eenmakende, finale, prachtige, eksploderende en alles-overstijgende 
definitieve opheffing van al het oude zijnde: de betekenisloosheid van alle termen, het einde van elk begin.

Peter van Hoesen,
Koen Lefever,
Karin Vereist

Uit De Moeial 10e jaargang nummer 4-25 januari 1993

vervolg
interview

T R c F r  V .v J . f b  .

N. : Nou (aarzelt lang), kijk aan deze 
universiteit hadden we geen team van 
muzikologen, het is heel anders dan 
werken aan een grotere universiteit 
waar muziekwetenschappen als 
hoofdvak gedoceerd wordt. Ik was 
helemaal alleen, dus het onderzoek 
wat ik gedaan heb was, tja, 
alleenspul.(italisch van de redactie) 
Dus wanneer ik met pensioen ga 
verandert er eigenlijk helemaal niks. 
Ik heb mijn boeken, ik heb heel veel 
te lezen en te schrijven. En ik ga ook 
zeilen. Mijn vrouw is Amerikaanse, 
we hebben daar ook een huis en we 
zullen dus ook daar vèel zijn.

D . M . : U gaat ook verder 
wetenschappelijk onderzoek doen ?
N .: Ja, ik heb in de loop der jaren heel 
wat voordrachten gegeven waar ik 
verder aan zou willen werken. Maar ik 
zal zeker niet de nadruk blijven leggen 
op intellectueel werk. Ik hou van 
wandelen en ik hou van zwemmen en 
ik wil ook wel eens thuis zijn. Nee. ik 
heb er helemaal geen problemen mee. 
Ik heb gisteren een email gekregen 
van een vriend die net met pensioen is 
gegaan, maar er erg tegen opzag en 
het dan ook zo lang mogelijk heeft 
uitgesteld. Nu schreef hij me dus een 
jubelende brief dat hij het zo heerlijk

vindt dat er geen druk meer is en dat 
hij toch nog zat dingen te doen heeft. 
Hoe ouder je word, hoe langzamer je 
gaat leven. Niet dat ik daar nu al last 
van heb, maar dat zal gebeuren. De 
tijd die vult zichzelf. Het leven is zo 
spannend, er zijn veel interessante 
dingen. Ik lees graag de krant en ik 
ben dol op de film. Dat is geen enkel 
probleem, ik maak me daar niet 
nerveus over.
D.M. : Bedankt voor dit bijzonder 
fijne en hartsverwarmende gesprek.

Marjan en Prank

Hartelijk dank.

Dries Vandewoude 
Penningmeester

En dan positief nieuws: uit een 
onderzoek van de Gentse 
studentenkrant Schamper blijkt dat het 
VUB-restaurant werkelijk het 
goedkoopste en meest kwaliteitsvolle 
restaurant van alle universiteiten 
heeft. Bravo voor ons! Het moet dus 
erg gesteld met de maaltijden in 
Leuven en Gent Wij scoren het beste 
op de grootte van de portie, de prijs 
(vooral het systeem van de 
maal tijdkaarten stak hun de ogen uit), 
en de kwaliteit (de microgolfovens 
bleken een troef)- Wel zijn onze 
snacks duurder dan de hunne, maar 
bon, dat is dus de profitsector. 
Gelukkig verzeilden ze niet in het 
conivium, want daar werd met geen 
woord over gerept

Informatie Informatie Informatie

Artikel onder verantwoordelijkheid van de studiekring vrij onderzoek

Wiet or no wiet, that’s the question...
Sinds enige tijd bestaat er in het V.O. de werkgroep Drugs. Deze lag tot voor kort eigenlijk nog ergens op zolder. 
Graag hadden we deze werkgroep van onder het stof gehaald.
D.w.z. dat we deze willen opfrissen, maar daarvoor zouden we wel wat meer man-en vrouwpower nodig hebben. Daarom 
nodigen (eigenlijk smeken we) je uit om ons te helpen met het (her-)opstarten van deze werkgroep. Mogelijke 
activiteiten zijn de volgende : een busreis naar Nederland (lezingen reeks in Rotterdam,...), een discussie/lezingen 
reeks op de VUB, een maatschappelijk debat over dit onderwerp, eventueel een tentoonstelling,enz.
Deze werkgroep heeft als voornaamste doelstelling om tot een, tijdelijk, besluit te komen over vnl soft-drugs (maar 
andere drugs weliswaar ook). Dit gebeurt via de principes van het Vrije Denken en het Vrij 
O n d erzo ek  I !
Zodanig wilen we de discussie op de VUB stimuleren en hopen we dat de VUB hierbij een vooraanstaande rol inneemt in 
het maatschappelijk debat. Het is tenslotte een Vriie universiteit waar iedereen er een gerespecteerde mening kan en 
mag op nahouden, of vergis ik me nu ?

EN WAT MIJN 
NAAM BE
TREFT... ZEG 
MAAR CHANG I

T w r
tel. : 02/ 629.23.28 

E-mail : stkvo@vub.ac.be
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