
J P  for P res id e n t
Het ls bijna zover. D e strijd  om het rec to r
schap gaat heel binnenkort van start. D e in 
d eze  rubriek reeds eerder verm elde kompanen 
Bollaert (H ilok), L occu fie r  (ESP) en Szafran 
(G K ) hebben er een v ierde rivaal b ijgekregen: 
P ro f. De W aele (PenO ) goo it zijn  vollen  g e 
w icht in de schaal als o ff ic ië le  kandldaat-rec- 
tor. D it ln de praktijk niet zo verdraagzaam  
psychologisch exem plaar dat z ich ze lf "m arx ist" 
p leeg t te  noemen leg t alvast v e e l l e f  aan 
boord door zich kandidaat te  durven stellen. 
Dat recht hee ft ie  nu eenm aal. In adm inistra
t ie v e  kringen van gebouw M begint men al 
schrik te  krijgen dat P ro f. D e W aele  al dan 
n iet bij w ijze  van grap to t rec to r  zou verko
zen worden. Dan m oet men er namelijk a lle  
deuren verbreden, de llftkabels verstev igen  
en de trappen grondig onderstutten. Een goed
kope rec to r  zou het a lvast niet worden. H oog
leraars a lle r  landen, veren igt u! S tem t K am e
raad De W aele to t Volkskommlssaris van de 
VUB!!! Kam eraad Frans
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Plant een boom.
15 m aart 1985: 16 kruisraket Jes verla ten  hun 
vaderland en nestelen zich op Belgische bodem. 
V an a f d e ze  dag wordt het W aalse dorp je F loren - 
nes het strijdperk  voor vredeswandelingen, men- 
senkettingen , blokkades en andere akties. Ook de 
repress ie  vindt e r  zljn weg: tien ta llen  mensen die. 
e r  opgepakt werden staan vandaag bekend als 
s la ch to ffe rs  van de voorlop ige  hechtenis, een  ge - 
rech tsm iddel w aarvan het misbruik steeds m eer 
s tijg t.

16 m aart 1986: H e t ls I3u., campus oefenp ie ln  
baadt in een  vro lijk  len tezonn etje. M et z'n  33-en 
nem en w e  de bus: op naar F lorennes. Aan  boord 
een ie tw a t bedrukte stemm ing, nu ja, daar was 
e igen lijk  n iet zo ve e l van te  merken, w e w isten 
dat e r de v o r ig e  dag 150 mensen waren opgepakt 
blj een v reed zam e  blokkade van de basis, en dat 
2 vrouwen na re llen  ln het ziekenhuis opgenom en 
hadden d ienen te  worden. D e w erke lijk e  draag
w ijd te  van het po litieop treden  werd ons pas dui
d elijk  toen een  van de gearresteerden  een vers lag  
kwam brengen. W ij g ingen in F lorennes een  v re - 
desbos p lanten . H et was een zogenaam de d e lega - 
t ieak tie , w aarb ij het de bedoeling was dat zo vee l 
m ogelijk  veren ig in gen  een Japanse kerselaar zou
den planten op  het v e ld je  In het park van F lo 
rennes. Toen  w e  ln F lorennes aankwamen moesten 
we, na uit de bus te  zijn  gestapt, de naam van 
on ze  veren ig in g  ln het G ro te  Gastenboek schrij
ven, waarna door de luidsprekers galm de: "S tud ie

kring V rij Onderzoek, D e M oeia l, V A K A -V U B  en 
wereldw inkel D iepenbeek z lj gea rr iveerd ". Rondom 
ons bem erkten w e o.a. K arei Van M iert, Louis 
Tobback, Louis Van G eyt en enkele A ga lev -ers  
d ie lk helaas door de analogie van hun baarden 
nlet uit elkaar kan houden. Maar ze  waren er! 
In een korte  b etog ing trokken w e dan van de 
"P la c e  V e rte " naar het boom -p lan t-ak tleveld je . 
Daar was zo 'n  typisch "R ock -W erch ter-zon der- 
- ro ck "-s fee r t je . WIJ klommen op een muurtje en 
lie ten  de toespraken van onder andere André Bo
gae rt (de v o o rz it te r  van V A K A ) m et het briesje 
door on ze haren waaien. Er sprak een m eisje dat 
de vor ige  dag was opgepakt. Z e  hadden de drie 
ingangen van de basis geblokkeerd. Aan één In
gang stonden alleen  maar kinderen, d ie werden 
m et rust gela ten . D e mensen blj de tw ee  andere 
ingangen, in het to taa l zo 'n  150 mannen en 
vrouwen werden hardhandig opgepakt en op ka- 
mions gegoo id . H et m eisje dat sprak was daarna
16 uur lang m et 26 andere vrouwen ln een ce l 
van 2 op 3 m eter opgesloten  gew eest. D it b e te 
kent 16 uur lang nlet liggen, nlet z itten . D e ce l 
was ijskoud, naar dekens, e ten  en drinken kon 
men flu iten. H et duurde uren voor men naar het 
to ile t mocht gaan.
Daarbij werden de gearresteerden  geslagen, geïn 
tim ideerd  en vernederd. T w ee  vrouwen dienden 
als g evo lg  van de m ishandelingen in het zieken
huis te  worden opgenomen. Na d it relaas was er 
een optreden van Charles C orn ette  van de In ter
nationale N ieuwe Scène, wiens voeten  we, on
danks de duizelingwekkend hoge zitp laats, nlet

konden zien. Daarna speelden voornam elijk  C h i
leense strijd liederen  door de boxen, te rw ijl de 
boompjes werden geplant. Daar w ij w isten dat 
het te  beplanten ve ld je  nogal klein was, hadden 
we er  z e l f  voorzich tigheidshalve geen m eege
bracht. Toch zorgden al d ie dunne k leine boom 
pjes op d eze  zondag, ln kom binatie m et de 
prach tige muziek, voor een ontroerende ervaring. 
Nu ja, we zaten dus op d ie  muur, komt er op 
eens iemand aangerend: "K om  vlug kijken, de 
rek tor h ee ft hier ook een boompJe!"WiJ holden 
het pad a f, een berg je op, een brugje o v e r  en 
inderdaad, een boompje! Aan  elke tak een w it 
lin tje, en op een van de lintjes: "R ek to r  VUB,
O. Steenhaut." W ij vormden een kring om het 
boompje, noemden het Oskar en spraken het 
v riendelijk  toe, opdat het goed zou groeien . Ook 
werd het enkele malen g e fo tog ra fee rd . Toen  v e r 
trokken w e om de p laatselijke middenstand nog 
even te  steunen. U itelndelijk  klommen w e dan 
w eer op de bus naar Brussel, waar w e ons e rg e r 
den aan de verslaggeving van de nieuwsdienst, 
en dat te rw ijl de nieuwe CVP-Jongeren voo rz it te r  
zijn  boom pje vee l langer mocht op ze tten . Onze 
ergern is verdween al gauw blj de Dikke, de Dun
ne, Van K ooten  en De Ble.

Blaadje

De Vredesdagen zijn voorbij.
Zie pag. 2.

Pag. 4 : Star Wars.

EDITO
Ze zijn niet neer weg te denken uit 
de politieke gesprekken op de VUB. 
Ook in de Moeial zijn ze het gelief
koosde onderwerp in de polemieken in 
onze ''Open Tribune". In CM 11 waren 
maar liefst 5 brieven aan hen gewijd. 
Bon, gelukkig zijn de MLB-ertjes met 
deze gang van zaken niet. Getuige 
daarvan is hun 'aanvulsel' bij EM 11, 
waarin een door ons 'geweigerde' 
brief af gedrukt werd. Nu, dit valt 
gemakkelijk te verklaren. Ten eerste 
hebben wij zowiezo niet de gewoonte 
an lezersbrieven van 5 bladzijden te 
publiceren. Als recht op antwoord 
kwam het helemaal niet in aanmerking, 
ten tweede was het juridisch niet in 

ten derde was er geen enkele 
èchte aanleiding tot zoiets. Maar 
goed, mensen die minder in de 'in
crowd' van het politieke leven zitten 
zullen zich wellicht afvragen waar 
het hier allemaal cm draait. Nu, het 
MLB heeft (altijd al?) de laatste 
tijd de neiging haar autoritaire 
kantjes te veel in het daglicht te 
stellen. Wil het lukken dat er nogal 
wat mensen op deze VUB zijn die dat 
niet pikken, zij nemen de vrijzinnig
heid (of noem het Vrij Onderzoek) no
gal au sérieux. Dat wil zeggen dat 
zij niet alleen totalitaire trekjes 
van rechts, maar ook van links ver
werpen. "Voila, goed gezegd", denkt 
U. Maar het probleem stelt zich kcro- 
plekser, want het MLB, en dat moet 
gezegd, is altijd al een van de meest 
aktieve politieke kringen geweest en 
hebben dus ook goede dingen verwezen
lijkt. Maar...Het is juist in deze 
aktiviteit dat het addertje onder het 
gras is gekropen. Is het nu door een 
daling in werkzaamheid bij de andere 
kringen (we laten dat even buiten 
diskussie), maar het MLB slaagt er 
de laatste tijd in alle akties naar 
zich toe te trekken en er haar auto
ritair stempeltje op te zetten en zo 
nogal wat potentiële medewerkers af 
te schrikken. Het MLB moet maar eens 
beginnen inzien dat niet iedereen met 
zulke (stalinistische) ideeen als de 
hunne rondloopt, dat samenwerken met 
andere politieke kringen inhoudt dat 
er ook water in de wijn van hun star
re partij-politieke ideeën gedaan 
moet worden. Zolang er een schijn van 
democratische gevoel in onze aderen 
zit, zullen wij ons blijven verzetten 
tegen dictatoriale, autoritaire, im
perialistische of fascistische ten- 
denzen.
(Weet MLB, een recht op antwoord mag. 
maxinim even lang zijn als het arti-
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Vredesdagen
In tegenstelling tot de vorige jaren zijn de Vredesdagen '86 op de 
VUB vrij geruisloos overgewaaid. Op de enkele aktlviteiten, het 
SDI-debat, de studiedag voor gewetensbezwaarden en het bewape- 
ningssimulatiespel waren nauwelijks enige studenten aanwezig. Oor
zaak van dit alles: de voorbije jaren waren de universitaire vredes
dagen op de VUB uitgegroeid tot een protestweek tegen de geplande 
installatie van kernraketten. Die raketten staan er nu al een jaar 
maar de werkgroep rond de vredesdagen heeft nog geen echt nieuw 
mobiliserend thema gevonden. Een probleem waar ook de Vredes
beweging mee te kampen heeft.

DE REKTOR: BOMEN EN EUREKA TEGEN RAKETTEN.

Studenten+ politiek

Traditioneel hoort blj de Vredesdagen een debat, 
lie fs t m et prom inente sprekers, o ver één o f  an
der onderwerp dat rech tstreeks m et bewapenen 
(o f soms ze lfs  ontwapenen) ln verband staat. T ra 
ditioneel is ook dat zulk een debat nooit o ver 
b ijvoorbeeld: "M ilita ir  Onderzoek aan de V laam se 
U n ivers ite iten " gaat. D e laatste  tw ee Jaar was 
he_t steeds de plaatsing van kruisraketten in Bel
g ië  w aarover gedebatteerd  werd. D eze  debatten 
lokten nog behoorlijk  wat volk want w ijlen K U L — 
rektor De Somer (ln '84) o f  oud-VU B-rektor G erlo  
('85) waren a ltijd  wel goed voor een paar rake 
uitspraken.

D it Jaar werd het dus tijd  voor een nieuw onder
werp. H et lag voor de hand dat d it SDI zou wor
den. Een interessant onderwerp maar niet bepaald 
een publiekstrekker. D e sprekers, v rij trad itioneel 
gekozen, waren Kolonel Van Loocke (Koninklijk 
Hoger Instituut voor D efen sie), Bernard Tuytens 
(S .P.), K arei De Gucht (P .V .V .), R ektor Steenhaut 
en V .U .B .-polem oloog Berloznik. Vrij klassiek ook, 
was de a fw ezigh e id  van Frank Sw aelen (C .V .P .) 
die wel u itgenodigd was maar n let kon komen.

A ls  Po lem oloog  had Berloznik d rie  voorname pun
ten van k ritiek  op Star Wars. H et systeem  zou 
te  v ee l kosten. De haalbaarheid van een perfek t 
waterdicht a fw eersysteem  (zoals Reagan het z ie t ) 
lijkt onwaarschijnlijk en bovendien zou Star Wars 
een destab illzerende invloed op de Oost-W est po
litiek  hebben en dus de atoom drem pel naar be
neden haalt.

Ook de kolonel leek nlet erg  opgeze t m et de 
Star Wars-plannen. A ls  Star Wars, e r  komt dan 
zal men binnen de N A T O  te  maken krijgen m et 
een fundam entele ongelijkheid tussen de A m eri
kaanse en de Europese p ijler. H et SDI-systeem  
zou A m erika  b eve iligen  tegen strategische raket
ten terw ijl Europa bloot b lijft  staan aan zow el 
korte- als lange-afstandsraketten. D ie  ongelijkheid 
zou volgens som migen het W esters Bondgenoot
schap wel eens kunnen opblazen.

De Gucht en Tuytens die, te rw ijl de anderen aan 
het woord waren, zich als belhamels gedroegen 
door voortdurend te  z itten  kletsen (hetgeen voor 
een Irritant geruis door de luidsprekers zorgde) 
gingen vooral ln op de po litieke kant van de hele

"Heb Je problemen met Jezelf o f met Je centen 
De Sociale Sector vangt Je wel op I"

Dat zou eventueel waar kunnen zljn, de realiteit 
ls echter anders. De sociale dienst ls meer dan 
een liefdadigheidsinstelling en staat voor meer 
dan Je ooit zou kunnen verwachten.
Bij het ontstaan van de autonome VUB in het 
academiejaar 1969 - 1979 werden aanvankelijk 
heel wat organen en structuren van de unitaire 
unlversltelt overgenomen.
De sociale dienst (financiële hulp aan studenten) 
was de eerste dienst die de autonome VUB op- 
rlchtte. Andere diensten werden verzorgd door 
de VZW * Studentendienten - Services Etudlan- 
tes", die beschikte over een psycho-medlsch cen
trum en een dienst voor ontwikkelingsproblema
tiek (CISCOD).

De beslissingen aangaande de Sociale Sector 
Studenten werden In dit stadium genomen door 
de Raad van Beheer. De Sociale Commissie, voor 
de helft samengesteld uit studenten, was enkel 
een adviesorgaan.

Op in itiatief van de toenmalige rector Van Geen, 
werd op 14 februari 1976 een 'Ronde Tafelcon fe
rentie' gehouden over de socioculturele sector 
van de VUB. Doel van deze conferentie was 
voorstellen te doen aan de RvB inzaken inhoud, 
beheer en beleid van de Sociale Sector Student
en. De besluiten van deze conferentie leidden tot 
de statuten die nu nog In grote lijnen de struc
tuur van de Sociale Dienst vormen. De essentie 
van deze beslissing was de oprichting van een 
onafhankelijke socioculturele sector voor de stu
denten, geleld door een orgaan dat zou bestaan 
uit een meerderheid van studenten en dat van 
de RvB een ruime besllsslngsdelegatle zou krijgen 
en de Integratie van de VZW 'Studentendiensten' 
in de Sociale Sector Studenten.

De practlsche uitvoeringen van deze principiële 
beslissing volgen elkaar vlug op :
- het Organiek Reglement van de Sociale Raad 
Studenten, het beheersorgaan van de Sociale Sec
tor. wordt goedgekeurd en

zaak. De Gucht antwoordde op de aan zich z e l f  
ges te ld e  vraag o f  Europa een antwoord op het 
het Am erikaanse SDI moet formuleren. Met 
andere woorden: "m oet Europa Eureka roepen?" 
Volgens de P.V .V.-Europarlem entarlër hangt het 
antwoord a f  van hoe de hele problem atiek evolu
ee rt. Indlen de USA ln de toekomst helem aal 
door SDI afgescherm d ?ou worden dan moet 
Europa antwoorden. Op dit ogenblik z ie t  De 
Gucht ech ter nog geen rede om naar een Euro
pees antwoord te zoeken. Volgens hem Is een po

litiek  antwoord nog steeds b eter dan een tech- 
n isch-m llltalr. Waarom ls de P.V.V. nooit op dit 
Idee gekomen tijdens de rakettendiskussle ln het 
parlem ent?

Tuytens had het eveneens over de zones van on
ge lijk e  verded lglng_ die door SDI op het N A T O — 
grondgebied gekreëerd  zouden worden. Volgens 
hem ls de houding tegen over SDI van minister 
voor D efen sie  De Donnéa, weer typ Isch B e lg lsch , 
"N le t Ja en nlet nee..." G root B rittanlë daaren
tegen  h ee ft duidelijk Ja gezegd . Wat volgens de 
SP -vertegenw oord lger de ech te  oorzaak van het 
ontslag van Hesseltim e was. Tuytens beschouwd 
het Am erikaanse Star Wars Program m a als een 
uitvinding van Silicon V alley  en nlet van het 
Pentagon. H et ls m akkelljker om geld los te 
krijgen voor m ilita ire  dan voor wetenschappelijke 
studieprogramma.

A ls  laatste kwam rek tor Steenhaut aan het 
woord. HIJ was zow at de enige die vo lled ig  ach
ter  Eureka, het Europese antwoord op SDI, stond. 
Volgens de rek tor hebben de Am erikanen het 
SD I-onderzoek gesta rt om hun technologische 
achterstand op de Japanners en ze lfs  op de Euro
peanen, ln te  halen. SDI zal volgens Steenhaut 
nooit een m ilita ire  toepassing krijgen omdat er 
dan een robot o ver het al dan niet beginnen van 
een oorlog  zou beslissen. Iets wat geen zinnig 
mens kan toela ten . Het SDI-onderzoek ls dus 
enkel ekonomlsch en n let m ilita ir. Daarom mag 
volgens de rek tor Europa n let achterb lijven  en 
m oet het antwoorden m et Eureka dat een kom
m ercieel en nlet een m ilita ir onderzoeksprojekt 
is. Laat Berloznik en Tuytens maar beweren dat 
Star Wars de atoom drem pel om laag haalt.

P ie rre  Nucléa ire

- de VZW Studentendiensten worden in eigen be
heer overgenomen door de VUB. Vanaf 1977 
wordt Jaar na Jaar systematisch de nodige infra
structuur opgericht en uitgebouwd. Te Jette 
worden een studentenwijk (248 pL), een restau
rant, een kinderdagverblijf en een nieuwe ves
tiging van het consultatiecentrum SJERP 
opgerlcht, terw ijl op het Oefenpieln de bestaande 
Infrastructuur wordt ultgebreld met een cultuur- 
en trefcentrum.
De SOR Is het beheersorgaan van de Sociale Sec
tor, waarin de helft van de leden uit studenten 
bestaat. De SOR is samengesteld uit 12 leden,

6 studenten rechtstreeks verkozen, volgens een 
kiesreglement goedgekeurd door de RvB, 2 afge
vaardigden van de RvB, 2 afgevaardigden van de 
vakbonden VSOA en ACOD, 1 afgevaardigde van 
de rector en 1 afgevaardigde van de voorzitter 
van de RvB.
De SOR heeft bevoegdheid inzake de sociale sec
tor, d.w.z. alle diensten, verenigingen en raden 
die zich bezighouden met sociale, culturele en 
sportactiviteiten ten voordele van de studenten. 
Dit zljn restauratie, sociale dienst studenten, stu
dieadvies, Jobdienst, sjerp, vubtiek, dienst cul
tuur, sport en vrije tijd, kinderdagverblijf, UCOV 
en de studiekringen.

Krachtlijn van het beleid ls ervoor te zorgen dat 
de VUB toegankelijk wordt en b lijft voor ieder
een, volledige democratisering van het onderwijs 
dus. ln de praktijk komt dit er op neer dat huis
vesting, eten, drinken, sport e.d. financieel toe
gankelijk zijn.
De Sociale Sector hoopt vla de campagne (gehou
den ln de week van 24.3. tot 28.3.) de studenten 
beter te informeren over haar structuur en werk
ing.
Tenslotte zljn deze voorzieningen ln het voordeel 
van de studenten, zonder welk onderscheid dan 
ook te maken. Na de campagne wordt er een 
rondvraag gehouden naar de (eventuele ?) resulta
ten. Hopelijk zljn er dan een paar vooroordelen 
en een hele hoop onwetendheid uit de campus 
geholpen.

Na een onderbreking van enkele M oelals vo lg t 
dan nu het (langverw achte) vervo lg  van onze Stu- 
denten& Polltlek  reeks.
D eze  week krijg t U het LVSV (L iberaa l Vlaams 
Studenten Verbond) aan het woord. Het LVSV 
sprak blj monde van haar voo rz it te r  (Ie t  op het 
taalgebruik) Wim van Dam me.

M oeial: H et LVSV, sinds wanneer en zljn er  ban
den m et politieke partijen?
LVSV: Wel, het LVSV ls opgerlcht en 1930 in 
Gent, in '32 zljn  w ij aangesloten bij het L W ,  
het L iberaa l Vlaams Verbond en ln '37 werd het 
LVSV-VUB opgerlcht, en zo zljn  wij de oudste 
po litieke kring op de VUB.
Wat de banden b e tre ft w il ik e r  op w ijzen dat 
w ij to taa l onafhankelijk zljn van de PVV, we 
hebben daar wel een vertegenwoordlglngsrecht, 
maar we zljn to taal onafhankelijk.

M oeial: Wat is dan de ideolog ie van het LVSV? 
LVSV: Wat ik in d it in terv iew  zou w illen beklem 
tonen ls het verschil tussen de PVV-JO  en het 
LVSV.
W ij streven een sociaal-liberallsm e na. W ij gaan 
er dus van uit dat geen enkel individu gelijk  is 
aan een ander Individu in de maatschappij. Maar 
gaan er wel van uit dat iedereen gelijke  s ta rt
kansen m oet hebben. D it houdt dus ln dat wij 
streven naar een vrije , gelukkige mens ln een 
vrijgevochten  staat. De w elvaart van de eco 
nomie, econom ische theorieën en ideologieën zijn 
daaraan ondergeschikt, het zljn slechts middel en 
om dit doel te  bereiken.
Ideo logieën m oeten dus steeds herdacht, her- 
gew aardeerd en gecorrigeerd  worden. W ij w illen 
dus op een posltive manier m ee te  werken aan 
ldeologiën. W ij doen aan ideologie-vorm lng in 
plaats van Ideo log le-etlkerlng, zoals de politieke 
partijen dat doen.
A ls  voorbeeld: de P W -J O  zeggen "geen  over- 
heldssektoren, enkel privé", te rw ijl w ij opteren 
voor wat het beste werkt, wat dat ook Is.
Nu, het verschil met de P W -J O  ls, dat deze 
zich baseren op het 'Radlkaal M anifest van K ort- 
r ljk ', waarin het neo-llberallsm e naar voor g e 
bracht word. m et Am erika als het g ro te  voor
beeld. WIJ gaan daar voor een deel met akkoord, 
maar er zljn drie g ro te  verschillen: ten eers te  
streven wij naar een sociaal-liberallsm e. Ten 
tw eede voelen w ij ons verloren In de opening 
naar de katholieken, wij streven eerder naar de 
bescherming van de vrijz innige liberalen. Ten 
derde vinden wij de to ta le  a fw ijz in g  van enig 
co llec tiv ism e te radicaal, w ij kunnen ons daar 
nlet achterstellen. D it heeft te maken m et het 
Idee dat w ij geen Ideologie w illen afbreken om 
de onze ln waarde te doen stijgen.

M oeial: M eer concreet naar de VUB nu en daarin 
spelen de geplande regeringsm aatregelen een vrij 
belangrijke rol.

LVSV: Eerst globaal; Iedereen w eet dat de Belg i
sche staat met een enorme schuldenlast zit, er 
m oet dus gespaard worden.
Aan de andere kant moeten de gelijk e  startkan
sen van het Individu ln beschouwing genomen 
worden, dus ook voor unlversltalren.
Daarom zljn we grosso modo voor het elsenplat- 
form van het Nationaal A k tleK om ltee , z lj het 
m et enkele nuances.
B ijvoorbeeld de Indexering van dc Inschrijvings
gelden, dat moet kunnen voor de rijkere studen
ten, maar de m lnderbegoeden m oeten daarvan 
gevrijw aard  blijven.
Wat de Sociale Sektor op de VUB b e tre ft, w ij 
vinden dat die moet behouden blijven. En aange- 
zlen er een g ro te  Inspraak van de studenten 
m ogelijk  ls, zljn w ij ook bereid daar ln het ver
vo lg  met mee te  werken, op een positieve 
manier weliswaar. W ij verwerpen dus het principe

van het d e fic ita ir  werken. WIJ zouden ln de SoR 
ook m eewerken als student en nlet zo zeer  als 
liberaal, om een verdeling tussen links en rechts 
te  verm ijden.

M oeial: H oevee l leden te lt  het LVSV?
LVSV: D eze vraag sluit heel goed aan blj de 
vorige.
In het begin van dit jaar waren wij m et v i j f  (5!) 
leden. Maar toen is er le ts  gebeurd dat voor een 
to ta le  om wenteling hee ft gezorgd .
Op persoonlijk In itia t ie f van één van die v i j f  ls 
er, samen met de PVV-JO  (z ie  daarvoor ook 
M oeial 6) een pam flet u itgedeeld met een oproep 
de SoR -verkiezingen te  boycotten , m et de naam 
van het LVSV eronder.
Zoals reeds gezegd  h ee ft  d it gezorgd  voor een 
Innerlijke om wenteling, en lk kan nu verte llen  
dat w ij reeds meer dan 100 leden hebben, m eer 
dan de P W -J O  dus.
H ierdoor zullen w ij ln het vervo lg  ook wat aktle- 
ver uit de hoek kunnen komen.

M oeial: Hoe zit het m et de samenwerking met 
andere politieke kringen?
LVSV: lk ben dus eigen lijk  pas voo rz it te r  gew or
den ln december, en mijn eers te  zorg  was dus 
de boel terug op te  bouwen, waar we nu in g e 
slaagd zljn. Er kan dus m et ak tiv lte lten , en dus 
ook samenwerking begonnen worden.
W ij zijn  eigen lijk  voor een samenwerking met a lle 
po litiek e strekkingen, o f  d ie nu links o f  rechts 
zijn, het NSV bulten beschouwing gela ten  natuur
lijk.
M et d eze  kringen w illen wij b ijvoorbeeld  het pro
bleem  van de to ta lita ire  kringen aanpakken, want 
nlet a lleen het NSV ls to ta lita ir . M et name het 
MLB Is lets waartegen gereageerd  m oet worden. 
Gelukkig hee ft men dit In linkse middens ook 
ingezten, want hadden w ij begonnen m et zoiets 
te  zeggen, dan hadden we waarschijn lijk het e t i
ket van 'R ech tse R a tten ' m eegekregen .
Wij willen dus wel een onderscheid maken tussen 
tolerante, democratische groeperingen en z lj die 
to ta lita ir  tewerk gaan. A l was het maur om 
praktische redenen, als Iemand nlet bereid ls 
naar andere Ideëen te  luisteren dan kan je  een 
samenwerking wel vergeten .D at to ta lita ir  denken 
is trouwens een aanfluiting van de principes van 
Vrij Onderzoek, en dus van de gehele VUB.
Verder w illen wij m eer m eewerken aan de VUB- 
politiek, de SoR, Vrij Onderzoek enz...
Tenslotte  willen wij de vrijz innigheid ook wat 
naar voor brengen, omdat w ij vinden dat dat een 
beetje  ln de vergeethoek is terechtgekom en, wat 
voor een deel misschien logisch is m et die rege 
ringsm aatregelen en zo.
Misschien nog even verm elden dat het symbool 
van het vrijheidsbeeld dat w ij soms gebruiken 
staat voor vrijheid en dus nlet voor Am erika. 
Dat dollarb ilje t op de achterkant van ons pam flet 
was een ludiek fe it ,  geen ophem eling van het 
Amerikaans systeem . Van de P layboy a ffa ire  ten
s lo tte  (z ie  hun a fflsch es nvdr.) weten w ij hele
maal niets, een lasterkampagne van iemand?

M oeial: En wat vinden ju llie  van de Moeial?
LVSV: In ieder geva l lezen  w ij de M oeial altijd  
en hebben w ij een enorm e bewondering voor het 
fe it  dat Jullie er steeds w eer in slagen de enor
me energie op te brengen om zo 'n  krantje ln e l 
kaar te  steken.
Hoewel, e r  zljn  natuurlijk -niemand is volm aakt- 
een heleboel dingen op te merken, de stuntelig
heid van de agenda soms, b ijvoorbeeld. Maar, 
over het geheel kunnen w ij niets dan respekt op
brengen.
Wij hopen ln het v ervo lg  wel betere  kontakten 
te kunnen leggen om een konstruktieve bijdrage 
te kunnen leveren aan de M oeial.

F.H.

Sociale S e k to r: zielepoot
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Marcel Liebman: the lone rider.
In de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 maart overleed na een sle
pende ziekte Marcel Liebman, professor aan de fakulteit Politieke 
Wetenschappen van de ULB en VUB en één van de belangrijkste 
linkse historici. Wat ik me van hem uit mijn eigen ervaring herin
ner is de reaktie van deze hoogleraar op de grote vredesbetoging 
van 25 oktober 1981. Toen het duidelijk was dat zondag 25 oktober 
'81 voor iedereen en ook voor de komende generaties een datum 
is die blijven zal, werd in het laatavondjournaal van de RTBF his
toricus Liebman voor de kamera gehaald en door twee journalisten 
over de gebeurtenis ondervraagd. Liebman beklemtoonde het Vlaams 
aksent dat de pacifistische machtsontplooiing kenmerkte, schetste 
het traditionele anti-m ilitarism e van de Vlamingen en weerlegde nog 
maar eens alle dooddoeners die lansknechten en "Luns"knechten b lij
ven afvuren. D eze interventie is me altijd bijgebleven omdat ze zo 
boven de middelmaat u itstijgt in een sudderland als België, waar 
het politieke bedrijf wordt verward met een Fancy Fair. Een por
tret van deze opmerkelijke figuur.

H et p rob leem veld  "Is raë l-Pa les tln a " b li j ft  d eze  o ver Lentn naar T ro tzk l. Z ljn  stellingen bevinden
zich h a lverw ege de K P  en de SA P  (ex -R A L ). 
V roeger  h ee ft hij en ige  tijd  in de socialistische 
partij g ezeten . Daar va lt hij te  situeren in de 
u iterst linkse vleugel (La  Gauche en Links). Het

onverm oeibare m ilitant en groo t In te llek tuee! al
tijd  Intrigeren. T ijdens de A lgerijn se  onafhanke
lijkheidsstrijd onderneem t L iebm an stappen om 
Joden en A rab ieren  In A lg e r ije  samen te  brengen 
om zo de Franse koloniale macht te  bestrijden. 
Z ljn  houding tn verband m et de derde Israël Ische- 
-Arablsche oorlog  zou 1967 zo rg t e rvoor dat L ie 

bman nog m eer po litiek  geTssoleerd raakt. Zljn 
m arginale positie b ezorgt hem vee l pesterijen, 
persoonlijke vijanden, Ja, ze lfs  doodsbedreigingen. 
Een uitgesproken kritische geest (z ljn  zin voor 
kritiek  d ie ten d ienste stond van eerlijk  engage
m ent) en een kom prom lsloze houding gen ieten 
blijkbaar nergens vee l krediet.
La te r  z e te lt  Liebm an in het Bestuurkomltee van 
de "Un ion des progressistes Julfs de Belgique" 
en wordt hl] a lgem een-sekretarls  van de "Bel- 
g lsch e-Pa lestljn se veren ig ing". D it onderstreept 
nogm aals zljn  engagem ent. LIebmans hele leven 
w ordt gekenm erkt door een ekstreem  engagement 
in de u iterst linkse bew eging m et scherpe kritiek 
op re fo rm ism e en com prom isbereidheid.
D oor de m oord op Natm Khader, vertegenw oordi
ger van de PLO  ln Brussel, ln 1981 (de aanslag 
werd opgeïst door de terreurgroep  van de beruch
te  A b oe  N ida l) ve rlie s t Liebman een goede 
vriend. Liebman bew erkste lligde de eerste  ont
m oeting tussen de Israëlische generaa l M atti Pe- 
led  en de Internationale woordvoerder van Yasser 
A ra fa t , Issam Sartaw i. D eze  tw ee  waren voor
standers van een w ederzijdse erkenning van het 
Pa lestijnse en het Israëlische volk . Issam Sartawi 
zou ln 1983 h e tz e fd e  lo t ondergaan als Naïm 
Khader.
Ook ln de Belgische po litiek  was Liebman dak
loos, geïso leerd . L iebm an was een overtu igd 
marxist, wars van klassiek refo rm ism e (de so- 
ciaa l-d em okra tle ) en stalin ism e. H ij had een k ri
tische en tege lijk  bevestigende houding ten op
z ich te  van revo lu tionair marxisme. Liebman is 
te  situeren ln de trad itie  van Rosa Luxemburg

Né j u i f
'W at men ech ter ook doet, de w erkelijkheid  zal 
a ltijd  het klassenonderscheid tussen m achtigen 
en -.wakken, rijken en armen, burgermensen en 
pro letariërs vertonen, dat de oorlog  ongem oeid 
lie t en versterkte. Door mijn Jeugd werd het ve r
huld, maar Ik werd er  n let tegen  beschet nc*.'
Een c itaa t uit de ep iloog  van 'N é  Juif'. auto
biografisch boek van Liebman, waarin ’u. \ ge 
volgen van WOII voor een k lelnburgclljk  looó.s g e 
zin beschrijft. H et ooggetu igenvers lag  vi-r' .ie Jo
denvervolg ing ln B elg le  past ln een glob;...i 'ee ld  
van de reak tie  van de joodse b e vo 'K i',  -p de 
fascistische terreur: de passieve houd:. ; vnn een 
deel van de joodse br-urgeolsle *:>:• ' geplaatst 
tegen over het ak tieve  ve rze t var. bijv.-.crbuo -i het 
C om ité  de D éfense des Julfs (waarontie- veel 
kommunisten). Hce! boeier.d is dc epiloo,-. de 
auteur bespreekt de huidige tendenzen binnen de 
Joodse gem eenschap. Ook m otiveert hij h V r  zljn, 
in Jm ds-trad ltlonele kringen vaak geiaa t hou
ding ten o p z ich te  van de Pa lestijnse b e . ijdings- 
bew eglng. N le t  ondanks, maar Juist als ge>'.>lg van 
de moord op zljn  broer door de nazi's, distan- 
c le e r t hij zich van het zionisme, dat assim ilatie 
ve roordee lt en zo  een kunstmatig Isolem ent ve r
oorzaak t. Door d it sociaal Isolem ent was het 
voor de r.arl's  m inder m oeilijk  om de deportaties 
te  ondernernsn. Liebman besluit dat, hoewel het 
antisem itism e verm inderde, h e tz e lfd e  nier geldt 
voor racism e in het a lgem een: nllnen /ijn nu de 
gastarbeiders de zondebokken.

Arlane De Borger.

boterde ech te r  nlet zo  goed tussen deze vleugel 
en de partij en op het kongres van Kerstm is 1964 
werd Liebman (samen m et o.a. pro f. Mandei) u it
gesloten. Daarna vindt hij onderdak blj de UGS— 
Brussel. H ij evo lu eert ech ter nlet ln de richting 
van de ideeën van de v ierde internationale, zoals 
Mandei. D eze  speelt een g ro te  rol blj de oprich
ting van de R A L .
Liebman staat bekend voor zljn vormingswerk in
zake het socialism e en het kommunisme. Hij 
schreef een "Geschiedenis van het Belgisch kom
munisme" en het eers te  deel van_ de "G eschiede
nis van het socia lism e ln B elg ië tussen 1885— 
1914" werd eveneens gepubliceerd. H et tw eede 
deel za l waarschijn lijk nlet m eer kunnen verschij
nen wegens zijn vroege  dood. O ver het Belgisch 
socia lism e h ee ft Liebman een genuanceerde 
opin ie. HIJ nuanceert zljn radikale politiek  van 
vroeger om w ille  van de kom plekslteit van de g e 
schiedenis. Natuurlijk h ee ft hij veel kritiek  op 
de BWP van toen, maar gevulgariseerd, komt zljn 
ste lling  hier op neer:'B eter een s lech te socialis
tische partij dan geen socia listische pa rtij'. In 
de periode 1885-1914 h ee ft er zich ten dele een 
m aterië le , m orele en ln tellek tuele  ontvoogding 
blj een deel van de arbeidersbeweging voorge
daan. Aan deze  ontvoogding zijn ech ter een aan
ta l begrenzingen: enerzijds is er de m aterieel 
ekonomische grens (verbeteringen  zljn er  pas 
m ogelijk  als e r  ekonomische g roei ls) en anders- 
zijds b li j ft  de strukturele grens een gro te  hinder
paal. De strukturen van de instellingen zijn nlet 
neutraal en staan nlet boven de klassen. Er b lij
ven fundam entele voorrech ten  bestaan.
Wat de buitenlandse politiek  b e tre ft, verdedigen 
Liebm an en Mandei (d ie, nadat Liebman op één 
cursus na, vo lled ig  aan de ULB  ging doceren, zijn

S e k r e ta r ia a t
Het eerste  zonnetje steekt de kop op, de lente 
Is ln het land, de iw a re  w interperiode Is achter 
de rug en de natuur bereid t zich voor op nieuw 
leven.

Maar hoe z it het nu m et het Nationaal A k tie  
K om itee  dat ons m oet hoeden voor de tornado 
Danlella (ly tlsche benaming voor Martens VI haar 
uit te  voeren m aatregelen  voor de soc ia le  secto
ren van de un iversita ire instellingen). De a fge 
vaardigden van de reg io 's  Brussel, Gent en Leu
ven gingen h ierover beraadslagen ln de ASR-ves- 
tlng (waar Veto, het Leuvense studentenblad, ge
maakt wordt en de soc ia le  raad van Leuven ook 
onderdak vindt). U it d eze  samenkomst hebben 
we volgende stand van zaken kunnen optekenen:

Gent

O ver de m aatregelen werd hier en daar al gedis
cussieerd tussen L iberalen , Christen-dem ocraten, 
V laam s-Naticnalisten en de verschillende fraktles 
van Links. De p e tit ie  met het e lsenplatform  van 
het "eenheidsfront" is hier nog niet rond g e 
weest. D e en ige "a k tie " die de Gentse studenten 
konden ontwaren was de verhoging van de maal- 
tijdprijzen  en dru ppelsgew ijze afdankingen van 
personeel door middel van natuurlijke afvloeïngen 
en andere truukjes om massaal protest zoveei 
m ogelijk  te  mijden.
H et traag op gang komen van de discussie is 
vooral te w ijten  aan het felr dat er nog steeds 
studenten zljn die niet overtu igd  zijn dat Index
ering van de inschrijfgelden een aanslag op de
m ocratisering van het onderwijs ls. (D e noodzaak 
van dem ocratisering van het onderwijs wordt 
soms ook b e tw ijfe ld  !!). Zolang de studenten 
h ierover palaberen, krijgen de "techn ocraten " vrij 
spel , om te  zorgen dat hun budget binnen de 
toekom stige perken b lijft  en de gedupeerden lek 
ker ln de kou blijven  staan.

co lleges  op de VUB overnam ) ln g ro te  trekken 
deze lfd e  stellingen. De g ro te  opties zljn ln o v e r 
eenstem m ing m et het revo lu tionair marxisme. D it 
ge ld t vooral op gebied van de solidarite it met 
de bevrijd ingsbewegingen en de Derde W ereld 
(A lg e r ije , Cuba, Palestina, Vietnam, N icaragua,...) 
In zljn  belangrijkste werk "L e  Lénlnisme sous 
Lénine" (2 boekdelen, die in 1973 verschenen) 
legt Liebman de nadruk op de 'libertijn se kompo- 
nenten' ln Lenlns denken en praktijk die vooral 
tijdens de revo lu tionaire massabeweging van 1905 
en 1917 to t uiting kwamen alsook in Lenlns werk 
"S taat en R evo lu tie ". HIJ bevecht de dooddoener 
als zou het stalin ism e een logisch produkt van 
het leninisme zljn . Dankzij een m inutieuze analy
se van Lenlns teksten komt hij to t een Inzicht 
over tsaristisch Rusland, de oktoberrevo lu tie  en 
de eerste  Jaren van het S ovjet-reg lm e. Liebman 
legt de problem en bloot van een steeds toen e
mende bureaukratlserlng, maar hij besteed even 
eens aandacht aan de eerste  socia le en cu ltu rele 
rea lisaties van het socialistisch regim e. D eze  stu
die is één van de w ein ige onderzoeken die op een 
vo lled ige  manier Lenlns denken en handelen be
handelt (het kommunisme Im p liceert trouwens dat 
denken ook handelen ls, dat het denken to t de 
praxis behoort)
O ver het verschil tussen het stalin ism e en leni
nisme sch rijft Liebman het volgende ln zljn  werk 
"L e  Lénlnisme sous Lénine": 'SI le stalin ism e fl- 
nalement, c 'es t le lénlnisme dénaturé par ie na
tionalism e; s 'll est le  lénlnisme plus l'a rb ltra lre  
adm ln istratif.s 'll est le lénlnisme plus la terreur 
bureaucratlque, il est le  lénlnisme molns le dla- 
lectlque"(p235). Onder het bewind van Stalln wer
den enkele g ro te  veranderingen doorgevoerd, ln 
1928 werd het eers te  vijfjarenplan afgekondlgd 
dat to t doel had de Industrie en vooral de zware 
tak daarna ln snel tem po uit te  breiden om de 
gro te  achterstand op het Westen te  verkleinen. 
Ontelbare boeren werden van de ene dag op de 
andere fabrieksarbeiders. Een Jaar la ter begon 
de grootscheepse kollek tlv isa tle  van de landbouw. 
Koelakken, boeren die onder Lenln (en diens 
N ieuw e Ekonomische Po litiek ) nog een beetje  
ze lfs tand ig  hadden kunnen werken, zagen zich g e 
dwongen ln kolchozeverband verder te gaan. ZIJ 
die zich verze tten  (voora l ln de Oekraïne waren 
er dat v ee l) werden verbannen naar S iberië o f  
direkt gellkw ldeerd . In de Jaren '32-'33 werd het 
grootste deel van het land geteisterd  door een 
zware hongersnood. Op 1 decem ber 1934 werd 
K lrov, lid van het politbureau en rechterhand van 
Stalln, verm oord. D it was het begin van een po li
tieke zu lverlngsgolf, die to t '38 zou duren. Aan 
de vooravond van de G rote  Vaderlandse O orlog 
(WOII) waren er m iljoenen mensen verdwenen, 
verbannen, verm oord. Het Is duidelijk dat deze 
stalinisten vijanden van het volk zljn, d ie de 
revo lu tie  om ver wilden werpen. H et leninisme 
hee ft h ier niets mee te  maken en dat w il L ieb 
man ons doen Inzien.
M arcel Liebman schreef ook "L a  Révolutlon rus- 
se"(1967). M et d it boek plaatste Liebman zich 
op h e tze lfd e  niveau als Deutsche, één van de 
weinige serieuze Sovjetkenners. HIJ verze t zich 
tegen het va tten  van een historische rea lite it, 
het begrijpen van een rea lite it d ie in het verle 
den lig t, het aanvoelen van po litieke historische

Leuven

D eze reg io  hee ft al le ts  m eer bereikt dan Gent. 
Ze zljn er al in geslaagd een p e titie  van hun 
persen te laten lopen, zodat er aanvang kan g e 
maakt worden met een "handtekenaktie". De di
vers ite it van politieke opvattingen in dit katho
lieke bastion zal de snelheid van de aktie wel 
nlet bevorderen en zeker ook nlet de dubbelzin
nige houding van de socia le sector aldaar, die 
de aktie we' sympathiek vindt, maar als het om 
ondubbelzinnige uitspraken gaat, verkiest de kat 
uit de boom te  kijken.

Brussel

Iets meer aktie ln het "v r ijz inn ige  kamp", de sa 
Jiale sector, ongeveer 110Ü handtekeningen op 
de p e titie , wat betekent dat 1/6 van de Brusselse 
studentenbevolklng haar steun aan de aktie toe
zeg t. H ier en daar wat prlkaktles, waarvan u 
al u ltgebrelde verslaggeving hebt kunnen lezen. 
Wonder boven wonder, ons regionaal ak tie  komi
tee  verricht blijkbaar toch nuttig werk, ondanks 
de disputen van politieke stromingen, d ie zich 
ln een nek aan nek race gestort hebben om maar 
enigzins een beetje  dominant uit de hoek te ko
men. Zulk een aktie is ideaal terein  om z ie ltje s  
te winnen voor uw partij o f  groepering, w eet u...

D eze  stand van zaken g e e ft  een beeld hoe de 
ak tie  er voor staat. Zoals u (hopelijk ) merkt, 
dient e r nog vee l werk verricht te  worden, on
danks de lnzet van velen staat de aktie nog ln 
haar kinderschoenen. Nog lang nlet Iedereen Is 
van de ernst van de situatie overtu igd, o f  Is het 
misschien de gelatenheid, het g e lo o f verloren te 
hebben dat d eze vormen van aktievoeren  vee l van 
hun stootkracht kwijt zljn, o f  is het de mening 
dat d it slechts een m achtsspelletje van de op
positie  is tegenover de gevestigde macht, waarin 
men zijn neus nlet wenst te  steken. D eze op
vattingen zljn niet altijd  onwaar. Toch dient 
men niet uit het oog te  verliezen , dat als men 
niets onderneemt, men stillaan ln een politiek

processen. Volgens Liebman speelde de persoon
lijkheid wel een rol ln de geschiedenis. D eze  rol 
van de persoonlijkheid lig t ln de praktijk. Toch 
gaat het hem ln de politiek  vooral om belelds- 
konfllkten, waarin de maatschappelijke faktoren 
bepalend zijn. Sommige invloedrijke personen kun
nen het historisch proces w el bespoedigen o f  te 
genhouden, maar ze  kunnen het niet van richting 
doen veranderen. Ik Illustreer d it even m et de 
persoon André Lebrun, Frans president van 1932 
to t 1940.

Lebrun speelde geen enkele rol, behalve ln juli 
j  '40 toen hij een duw aan de geschiedenis g a f 
Idoor, na de val van Parijs en het daaropvolgende 
jontslag van zljn toenm alige eers te  m inister, 
maarschalk Pétaln te benoemen die voor een wa- 

jpenstilstand, voor kollaboratie m et nazi Duitsland 
was.
De re la tie  tussen de studentenrevolte en Liebman 
verd ient een apart hoofdstuk. Liebman was een 
stim ulator van de studentenbeweging, maar vanuit 
een kritische positie. H ij speelde een belangrijke 
rol ln de volksvergadering en de beze ttin g  van 
de un lverslte lt (andere organen dan de volksver
gadering werden buitenspel g e z e t ).  De ideolo
gische en kritische s feer op de vergadering werd 
in g ro te  m ate bepaald door LIebmans tussen
komsten. Dankzij hem (o f  toch in g ro te  m ate) 
ls het ex trem e ln die tijd  nlet onmlddetlljk u ltge- 
groeld  to t een dogmatische leer. Voor de ULB— 
istudenten waren LIebmans tussenkomsten een 
soort van 'herbronning'. Maar Liebman hee ft 
altijd  het ln tellektuele leldersschap gew eigerd . 
jHIJ balanceerde tussen de wetenschappen en het 
doe lm atige  m llltantlsm e. Men mag nlet vergeten  
dat de hele '68-beweglng vo lled ig  geradlkaliseerd 
twas en er ook heel em otioneel en an tl-w eten- 
schappelljk geïn terpreteerd  werd. Zo werd Marcu- 
jse met zljn "Verbeeld ing aan de m acht" eveneens 
üp een onjuiste manier u itgelegd. Liebman maant 
|y>t een kritische voorzich tigheid  aan. De perfek te  
m engeling van kritische wetenschappelijkheid en 
het afstandelijke, doe lm atige  engagem ent was 
e igen aan Liebman. In d ie periode w erkte  hij mee 
aan het maandblad "M al", de franstalige spreek
buis van radikaal links. "M a l" hield het maar tot 
'70 uit. Van '70 to t '75 publiceerde Liebman ar
tikels ln het weekblad "Hebdo". Daarnaast was 
hij ook m edewerker aan "Tem ps Modernes", 
"Social Register",...E en  van zljn  wein ige vrienden 
was R . Mlllbond (d ie onder andere aantoont dat 
de macht van de e lite s  nlet kom petltle f ls, maar 
wel kum ulatlef).
Naast al d eze  ak tiv lte lten  mag je  nlet vergeten  
dat Liebman nog steeds doceerde. Liebman hee ft 
nooit de am bitie gehad nm een belangrijke aka
demische figuur te  worden (alhoew el hij dat voor 
mij wel was). Zljn manier van lesgeven was erop 
gericht studenten warm te  maken voor een kri
tische engagem ent. Studenten moesten nlet nood- 
zakelljk h e tze lfd e  denken als hlj.hlj w ilde slechts 
bereiken dat studenten zouden D ENKEN . Tijdens 
zljn kolleges drukte hij het Ideologische gordijn. 
H ij kon op een Juiste manier po litiek e begrippen 
hanteren en tussen a lle  e lem enten  van politiek  
onderzoek (ekonomle, soc io logie , kuituur) balan
ceren. HIJ kon a f  en to e  ln zljn  ko lleges uitpak
ken m et aggressleve spot en cynische v e rte 
dering.
Dat een sympatleke, m ilitante en ln tellek tuele  
figuur niet graag gez ien  werd op bepaalde instel
lingen spreekt boekdelen over de houding van de
ze instituties. 'Een partij-lid , een partlj-figuur 
kan nooit een geheel overz ien , handelt ln funktle 
van zijn politieke handikap, kan nlet verder k ij
ken dan de partljneus reik t, nooit over het muur
tje  k ijken ,...'D it laatste kan zeker niet g ezegd  
worden over M arcel Liebman, hij h ee ft e r  zijn 
hele leven tegen gevochten.

(M et dank aan André P letlnckx, E. De Beider en 
E. Mandei voor hun vrijb lijvende m edewerking.)

Guy De Decker

klimaat begint te komen, waarbij gevestigde 
machten zonder slag o f  stoot eender wat kunnen 
ondernemen om het im ago van de staat op te  
krikken, door toegevingen te doen aan de onder
nemers, te rw ijl de onderlaag steeds minder van 
de vruchten van eigen arbeid kan "p ro fite ren ". 
T e rw ijl dit "p ro fite ren " eigen lijk  staat voor g e 
bruik maken van waar men recht op h ee ft om 
een lee fbaar bestaan te leiden.

H et is duidelijk dat er nog veel te gebeuren 
staat: Het "F ront" m oet uitbreiden. De unlversl
ta lren  stappen uit hun "Ivoren toren" en gaan on
danks onverm ijdelijke moeilijkheden de communi
ca tiek loo f overbruggen door binnenkort een con
fron ta tie  aan te gaan met de beheerders van de 
socia le sectoren. Voorts gaat men zich Inzetten  
om de humanlora's en de hobu's blj de aktie te 
betrekken verm its die ook de dupe zljn van de 
komende m aatregelen.

Bent u net zoals ons overtu igd dat dit ook uw 
zaak ls, bent u vrlendeiljk  uitgenodigd op de ver
gaderingen van het R A K  en de vergadering van 
het Nationaal Ak tie  K om itee  Secretariaat die zal 
doorgaan op 21 april om 14 uur in de vergader
zaal van de medische dienst ln Gebouw Y . O ver 
de con fron tatie  tussen de beheerders van de so
c ia le  sektor en de aktlevoerders zal nadere be
rich tgeving volgen. Robert P.
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Europa über Alles
Prof. M .A.G. Van Meerhaeghe, hoogleraar ekonomie aan de R.U.G., 
is een omstreden figuur. Enerzijds afgeschilderd als racist en fas
cist, anderzijds geprezen en vaak geciteerd  (o.a. door het Vlaams 
Blok). Na het recente verschijnen van zijn boek "Museum o f groot- 
macht?-De identiteitscrisis van Europa" vonden velen het welletjes. 
Van Meerhaeghe misbruikt de academische vrijheid om uitgesproken 
racistische theorietjes te verkondigen. Gezien de studenten dan nog 
verplicht zijn een kritische bespreking van het boek te schrijven 
(lees: verplicht zijn het boek te kopen), is de verontwaardiging in 
Gentse studentenmilieus des te begrijpelijker.

M .A.G . h ee ft het nog nooit zo bruin gebakken, 
sch rijft het G entse studententijdschrift "T e rech t"
(rech tskritlsche w erkgroep ). Z e lfs  het konservatle- 
v e  dagblad De Standaard neem t van M eerhaeghe 
zwaar op de korrel. Enkele frapante c ita ten  uit 
het boek zu llen w ellich t een en ander 
duidelijk maken. Hou u vast!

"ln Europa zijn  geen u itgaven te  veel voor de 
verbeterin g  van de dierenrassen. Men w eert min
derw aard ige exem plaren en voert superieure 
stam dteren in. D e veredeling  van het vee  ls een 
van de hoofddoeleinden van de fokkers.
De 'v ered e lin g ' van het mensenras ls blijkbaar 
van m inder belang, want Inwoners uit a lle  m oge- 
lljke windstreken worden zonder m eer ln de wes
te lijk e  staten  b innengelaten (en ze lfs  geadop
teerd , a lso f e r  ln het e igen  land geen pleegk in
deren te  vinden zljn ). De bewindslieden vragen 
zich n let a f  o f  cu ltu re le  en etnische In tegratie  
m ogelijk  Is en z lj schijnen n let te  weten -althans 
n iet ln hun im m igra tiebe le id - dat elk  ras v e r 
schillende eigenschappen h ee ft . D it laatste be
k lemtonen beschouwen velen  al als een uiting van 
rac ism e." (p. 130)

"D e  In te llec tu e le  eigenschappen van bv. het jood
se ras zijn  vee l hoger dan die van het zw arte  
ras." (p. 131)

"D e  dem ocra tie  is een verh eerlijk ing van het g e 
ta l en steunt op het overw ich t van de massa. D ie 
massa is n iet g evo e lig  voor m orele beginselen, 
wél voor sim plistische slogans en vu lga rite it ."
"H et belang blj de goede werking van de staat 
versch ilt van burger to t burger en dit rech tvaar
d igt m.1. het m eervoudig stem rech t." (p.158)

"H et fasc istisch e reg im e is een verbeterin g te 
genover het voorafgaand 'dem ocratisch ' s telsel 
en v e le  Ita lianen  -n let alleen  de neo-fascisten- 
betreuren de onmacht van de huidige regeringen 
om de orde en de ve iligh eid  van het vooroorlogse 
Ita lië  to t stand te  brengen. D e m eeste Italianen 
hebben z e lfs  een zeker respect voor de Duce. 
Mussolint h ee ft zljn tegenstanders nooit behandeld 
zoals de partizanen m et hem te  werk zijn  g e 
gaan." (p. 190)

"T e rech t" k laagt voora l de onwetenschappelijkheid 
van het boek aan. Inderdaad, Van M eerhaeghe po
neert een aantal s te llingen  die kant nog wal ra
ken. W etenschappelijke argum entatie ls m eestal 
to taa l a fw e z ig . Zo ls de (hoger g ec ite e rde ) u it
spraak ove r  het Joodse ras niet voorzien  van een

Prof Dr. M.A.G. 

Van Meerhaeghe

(tekening : Trends

re fe ren tie . Waar haalt M .A.G . dan zo 'n  'th eo rie 
t je ' vandaan? "T e rech t" sch rijft h ierover: "Een 
volk dat zo  onmenselijk behandeld ls misbruiken 
om nlet van het een o f  het ander beschuldigd 
te  worden vinden w ij la f en w alge lijk ."
H et groeiend ongenoegen rond de persoon van 
Van M eerhaeghe Is niet alleen  het gevo lg  van 
zljn bedenkelijk publicaties. Er ls ook zljn hechte 
vriendschapsrelatie m et de leden van de N a tio 
nalistische Studentenvereniging (NSV), zljn blinde 
haat tegen  alles  wat maar enigszins naar 'pro
gress ie f' ruikt, zljn  openlijke reclam e (ln de c o l
leges) voor de Zuld-Afrlkaanse Krugerrand, enz.

Men kan zich blj d it a lles vragen stellen rond 
het begrip  'academ ische vrijh e id '. Professoren 
worden geach t de hoogste au torite it binnen hun 
vakgeb ied  te  zljn  en daarom zljn  ze  als het ware 
'onaantastbaar'. Z e  gen ieten  van een vrijw el on
beperkte vrijheid  op het academ ische terrein . Dat 
deze  vrijheid  vaak de m otor ls van In tellectuele, 
wetenschappelljk -k reatleve  processen, die de maa
tschappij ten goede komen, zullen weinigen be
tw isten . Dat de academ ische vrijheid  echter ook 
haar schaduwzijde hee ft (figu ren  d la Van M eer
haeghe), va lt m .l. m oeilijk  te  ontkennen. Laten 
we hopen dat het slechts m arginale 'versch ijn 
selen ' zullen b lijven .

P eter  V.R .

M .A .G . Van M eerhaeghe. Museum o f  grootm acht? 
D e identite ltskrisis van Europa. Lannoo, T ie lt, 
224p.

Star Wars
Het S trategisch  Defensie In it ia t ie f en het D efen - 
slc-budget.

De Reagan-regerlng staat op het punt om een 
onomkeerbaar proces ln gang te ze tten , waarbij 
indien de huidige trend zich zou doorzetten  
tegen 1989, 85 % van de defensleu ltgaven  ln 
de Veren igde Staten nlet m eer con tro leerbaar 
zou zljn ... Wat im pliceert dat een volgende 
regering om nogelljk  nieuwe fisca le  en nationale 
veiligheidspolitieke p rio rite iten  kan stellen.
De hoofdoorzaak hiervan is het "weapons-driven" 
karakter van het defensiebe le id? Door een 
ongeëvenaarde g roei van de aanmaak van nieuwe 
wapensystemen vindt e r  ook een oppottlng plaats 
van reeds aan een wapensysteem toegezegde  
fondsen waardoor con tro le  op de ontw ikkeling 
van het wapen a posterlorl om nogelljk wordt. 

'D e z e  situatie ls voornam elijk  gegroe id , het 
gevo lg  van een beleid , dat haar p rio rite iten  
legt blj Investeringen In nieuwe wapensystemen 
en in hoofdzaak blj s trategische wapens. In 
de periode 1980-1985 groeiden deze Investeringen 
bijna 3X sneller dan de to ta le  defensleultgaven 
in d ie ze lfd e  periode. Daarenboven toont het 
voorgestelde  research en developm ent budget 
- dat als een indicator voor toekom stige wapen- 
uitgaven wordt beschouwd - aan, dat strategische 
wapenprogramma’ s to t ver in de jaren '90 de 
defensleultgaven ln de hoogte zullen drijven. 
Enkele van deze  wapenprogramm a's zljn de 
M X-raket, de M idgetm an, het SDI (Star Wars, 
de Stealth-bom inenwerper enz...
Star Wars Is één van de belangrijkste elem enten 
die de bewapentngsuitgaven in het volgende 
decennium zal beïnvloeden.

H et budget van de Reagan-adm lnlstratle voor 
het fisca le  jaar (F Y ) 1986 voo rz ie t 3,7 m iljard 
dollar voor het Strategisch Defensie In itia t ie f. 
D it is bijna 3 X zo vee l als toegestane 1,4 m iljard 
voor F Y  1985. Huidige extrapola ties  gedaan 
door het Departem ent o f  D efense voorspellen 
dat tussen F Y  1985 en F Y  1989 26 m iljard 
dollar zal u itgegeven  worden voor SDI.
SDI Is het snelst groeiend research-program ma 
In het hele regeringsbudget, alsook het duurste 
op z ich ze lf staand onderzoeksproject.
Tussen F Y  1980 en F Y  1985 zal het aandeel 
van onderzoek en ontw ikkeling voor defensie- 
doelelnden stijgen van 50 % to t 67,6 % van 
het to ta le  R en D pakket.
Tussen F Y  1984, toen er voor het eerst fondsen 
waren voor SDI, en F Y  1986 is het onderzoek 
l.v.m . SDI gestegen van 3,7 % to t 9,5 %  in 
het to ta le  R en D pakket gedaan door het 
M inisterie van Defensie.
D it zal nog verder stijgen tot 13,2 %  (o fw e l 
8,7 m iljard $) van het R en D gedaan door 
het Pentagon tegen FY  1990.
De onbekende aard van de technologie, de con
trovers ië le  uitspraken van de Reagan-regerlng 
rond tests en ontplooiing alsook de enorme 
m aterië le  bronnen voorzien  voor SDI doen een 
aantal belangrijke vragen rijzen  rond budgettaire 
po litieke en strategische kwesties.
Er zljn te vlug te g ro te  fondsen voor SDI vrij
gem aakt SDI ls een zo goed als onbekende 
grootheid. President Reagan zei nog in januari 
: "W e weten ze lfs  niet welk soort wapen, als 
we er al een kunnen maken, dit zou moeten 
zljn ..." . Nochtans voo rz ie t de regering een 
steeds maar groeiend deel van R en D, gedaan 
door het DoD en de staat ze lf, voor SDI. 
ln F Y  1986 zal SDI, als de gevraagde 3,7 m iljard 
$ goedgekeurd worden, groeien met 166% terw ijl 
het to ta le  l< en D pakket van de regering met 
12,9% zal groeien over F Y  1985 (in huidige 
$).
Met de 3,7 m iljard $ voor l-'Y 1981) en ile 4,9 
m iljard $ voor FY  1987 staat het defensiebeleid

Vadsigheid ?
Onze medewerker Frans kloeg in Moeial n ° ll  VUBse 'vadsigheid' aan 
en haalde zich daarmee de woede van de dames en heren akademici 
op de hals: Wie zich niet inlaat met de onderwijsproblematiek, niet 
van de ene vergadering naar de andere racet en toch tot het akade- 
mies personeel wordt gerekend, is niet noodzakelijk vadsig. Wie weet 
lopen er mensen op de kampus rond die belangrijker zaken aan de 
oren hebben dan de onderwijsproblematiek? Maar dat verandert niets 
aan het fe it dat een grootscheepse kwaliteitsverbetering van het 
VUB-onderwijs op zich laat wachten, precies omdat te weinig akade
mici zich met de onderwijsproblematiek wensen in te laten. Niemand 
kan hen daar overigens toe verplichten, en bovendien kan men zijn 
pedagogies geweten sussen met kennis van het feit dat er al door an
dere mensen van deze unief over onderwijsvernieuwing wordt gedacht: 
de Onderwijsraad werkte een raamprojekt uit voor de 'kwaliteitsver
betering in de kandidaturen' en bovendien worden er '14-bis manda
ten' uitgeschreven voor onderwijsvernieuwende assistenten. Alles komt 
wel op zijn pootjes terecht, o f toch niet?

De '10000-aktle ' zorgde e rvoor (en dat was wel
licht het en ige resultaat dat ze  opleverde) dat 
een deel van de Inschrijvingsgelden door de unief 
mag worden opzijgeschoven om het te gebruiken 
voor 'onderw ijsvernieuw ing'. Zo  staat het ze lfs  
ln de w et. Het opzijgeschoven geld noemt men 
saldi 14 bis.

De VUB besloot al een hele tijd  geleden om met 
d eze  spaarcentjes extra  assistenten aan te ste l
len, speciaal voor 'onderw ijsvernieuw ing'. Er be
stond evenw el geen vastom lijnd VUB-onderwIJs- 
vernieuwingsbeleld. Iedereen scheen wel min o f  
m eer te  weten hoe onderwijsvernieuwing er 
moest uit zien. Een deel van de 14-bls mandaten 
werd onder de verschillende fakulteiten verdeeld. 
D eze assistenten kwamen onder de verantwoor
delijkheid te  staan van de dekaan. Elke faku lteit 
vulde de Idee van onderwijsvernieuwing naar e i
gen goeddunken ln (onder m eer met werkstuden- 
tenbegeleid ing, het geven van avondonderwijs, 
het schrijven en herschrijven van kursussen).

Een tw eede luik 14-bls mandaten ging naar on- 
derzoeksprojekten. Immers: w elke faktoren beïn
vloeden het s lagingspercentage van studenten? 
Kan de kw alite it van het onderwijs verbeterd  
worden door de inschakeling van de com puter? 
Eén en ander werd onderzocht door de 14-bis 
mensen van de dienst EDUCO. De inschakeling 
van de com puter tn het onderwijs lijkt inderdaad 
fantastiese perspektieven te  bieden. Naar men 
ons op EDUCO ve rte lt  Is zo  goed als de hele 
onderw ljstoekom st aan de com puter. Pro fs die 
toch elk Jaar weer d eze lfd e  kursus doceren kun
nen die in de toekomst geheel o f  g edee lte lijk  
in de com puter stoppen. Studenten mogen de ge
com puteriseerde kursus dan zelfstand ig komen 
verwerken op een term inal, terw ijl p ro flle f zich 
m et Interessanter dingen bezighoudt, w ie weet 
met onderwijsvernieuwing, ln de vorm van stu- 
dent-vrlendeltjke persoonlijke begeleid ing b ijvoor
beeld. Ook taallessen en ze lfs  geneeskunde prak- 
tika kunnen gedee lte lijk  m et deze zelfstud ie-m e- 
tode worden geleerd. En wat nog te  denken van 
de ouwbakken, k lokvaste 'ge le id e ' oefeningen in 
de Toegepaste  Wetenschappen, wanneer er zo
vee l e f fic ië n te r  op de com puter-term inal kan 
worden geoefend?

H et zou een log lese 'volgende stap' zijn indien 
de m edewerkers van EDUCO nu hun bevindingen 
doorspeelden aan de onderw ijsvernieuwers ln de 
verschillende fakulteiten, opdat de nieuwtjes ve r

der ln praktijk kunnen worden gebracht. H ier 
loopt het echter mis. Een reeks seminaries over 
de Inschakeling van de com puter ln het onder
wijs, georganiseerd door EDUCO, moest worden 
geschrapt wegens gebrek aan belangstelltngl Ook 
de lezingen en symposia die de Onderwijsraad 
ln het kader van onderwijsvernieuwing InrlCht, 
schijnen maar w ein ig 14-bls»ers te  kunnen 
boelen. Vadalgheld, Vast nlet: naar z lj z e l f  be
weren zljn 14-blsJes beslist hyperaktlef. Z lj doen 
heel flink wat hen wordt opgedragen door fakul
te it  o f  p ro f. Ed z e lfs  m eer dan dat: zoals elk 
lid van het Wetenschappelijk Personeel (W P) die 
hoopt oo it vastbenoemd te  worden, m oet een 14- 
-b ls-asslstent aan een doktoraat werken. Zoals 
u wel za l w illen aannemen, vraagt het schrijven 
van een dorktoraatstesls heel veel tijd. Elk fris 
W P-er h ee ft  daarom het recht om 50% van zljn 
werktijd  aan zljn doktoraat te  spenderen. Een 
14-bls W P-er mag dus de h e lft van zljn  ver- 
n leuwerstijd verdoktoreren.

M isschien wordt e r de ove r ige  50% van de tijd  
wel dubbel zo hard aan onderw ijsvernieuwing ge
w erkt? D it hangt dan w eer a f  van de opdracht
gever. T r e ft  men als 14-blsser een 'Innovatie— 
bewuste' p ro f, dan kan e r  Inderdaad vernieuwd 
worden. Maar men kan zich a fvragen  hoe Inno
v a t ie f  het u ltschrljven van een kursus psycho
log ie  Is (a ls ze  dan na enkele Jaren nog ter  be
schikking werd geste ld  van de studenten, 
m aar...) H et valt te verm oeden dat een aantal 
W P-ers d ie m et saldi 14-bls werden aangesteld 
In de praktijk 'gew oon ' asslstentje spelen. D ie 
opdracht h ee ft on getw ijfe ld  vee l m et onderwijs 
te maken, helaas vee l minder m et onderw ijsver
nieuwing. Maar dat is slechts een verm oeden, 
m eer n let. In fe ite  w eet niemand wat de ver
schillende 14-bis mandaten die aan de fakulteiten 
werden toegekend precies uitspoken. Niemand 
kon tro leert o f  het geld  inderdaad aan onderwijs
vernieuwing wordt besteed. Van de positieve 
verw ezen lijk ingen  hoort men alvast weinig. Een 
instantie die daar achter w il komen (de Onder
wijsraad bijvoorbeeld ) zou daartoe m oeten po- 
llt le -agen t spelen, en dat is net wat men op de 
VUB w e igert te  doen.

14-blssers kunnen lekker doen waar z lj zin In
hebben, o f  beter, waar hun opdrachtgever zin 
in h ee ft. En nlet e lke opdrachtgever schijnt echt 
zin te  hebben ln de onderw ijsproblem atiek. W ie 
g e e ft  er e igen lijk  nog om kw alite itsverbetering 
van het onderwijs? Pedagoglese vadsigheid?

AV.

voor de komende decennia vast. SDI zou een 
zodanig eigendynainlsch karakter gekregen hebben 
dat een volgende regering het erg  moeilijk 
k rijg t om hierin minder te investeren.
Geplaatst ln een nationaal kader, verscherpen 
de defensleultgaven het d e fic it  van de A m eri
kaanse begroting. D it wordt aangetoond door 
de "dramatische verschuiving" weer te geven 
die sedert 1981 p laatsheeft tn de toekenning 
van de nationale middelen. Het defensiebudget 
g roe it gestadig terw ijl het deel bestemd ter 
ondersteuning van lage Inkomens g evo elig  daalde Lo* 
gedurende d eze lfd e  periode.

Spending ln 1986
P EDE RAI BUDGET n7<BlLLIONl

Spending ln 1981
ifederal budget w /sbh h o n .

Kortom  door een over-accen tuerlng van bepaalde 
beleidsprlotlte lten wordt het mechan'.sme in 
gang g ez e t waarbij de con tro le  op hat beleid  
verm indert wordt. In wezen le id t d l: to t een 
a fbrokkeling wan het verm ogen om een begroting 
te  beheren, wat in tijden van bezuinigingen 
en inlevering nlet onbelangrijk Is.

Bron : "The Fiscal Y ea r  1986 D e fense Budget : 
The Weaponsbullding Continues" door Gordon 
Adams.



BRUSSEL j e f
1. D JU R D JU R A

D e Ancienne Belgique brengt, In samenwerking 
m et v zw  Paleis, het A lgerijn se tr io  DJurdJura, 
op 27 maart naar Brussel.
Fatlm a, DJoura en Djamllah Abouda, drie zussen, 
noemden zich naar de besneeuwde bergtoppen in 
hun land. Vanuit hun bevoorrechte pos itie  -studies 
In Parijs- klagen zlj de ondergeschikte positie  van 
de vrouw ln A lg e r ije  (en elders) aan, zonder 
daarom ln een m anvljandlg fem in ism e te  verva l
len. Them a's zijn het uithuwelijken van Jonge 
meisjes, de strakke rollenposltle  en de onmondig
heid van de vrouw ln het M idden Oosten maar 
ook de m inderwaardige rol d ie vrouwen ln het 
a lgem een toegem eten  krijgen. Hun belangstelling 
gaat tevens naar de plaats van de lm lgranten ln 
de W esterse W ereld, de com m unicatie tussen 
Oost en West, de Individuele vrijheid , het door
breken van taboes...
ln A lg e r ije  z e l f  worden ze  m et een sch ee f oog 
bekeken, vrouwen dienen Immers te  zw ijgen  en 
z lj die op de scène staan worden al snel ve r
dacht van lich te  zeden, maar ln Europa behoren 
ze to t de top. Overtu igend zeggen  ze: "op  een 
dag zullen we ln A lg e r ije  op het podium staan". 
H et Paleis, PSK, 27 maart om 20u30. T ickets  
vanaf 300fr.

2. N .T . DE VO O RZIENING

De Macht D er G ewoonte (1974) is een stuk over 
de zinloosheid van het leven. C ircusd irecteur Ca- 
rlbaldi laat dagelijks 4 muzikaal begaa fde circus
artiesten  ln zijn  woonwagen bijeenkomen, waar 
ze  het Forellen qu ln tet van Schubert Instuderen. 
22 Jaar lang. T e ve rgee fs .
Bernhard noemt d it stuk, zljn andere stukken ook 
trouwens, een kom edie.
Ionesco, tijd gen oot van Bernhard, m erkt cynisch 
op dat wat voor de buitenwereld een kom edie 
ls, in w erkelijkheid  een traged ie  Is.
N oordelijk  T h ea te r  De Voorz ien ing is bij ons 
voora l bekend door het theaterspektakel "Jules 
V em e". In een reg ie  van L ldw len Roothaan met 
M lchel van Dousselaere, R ené van 't H o f, Jacque- 
llne K apteln , M artin  de Sm et, Joop W ltterm ans. 
Op 25 m aart om 20u30, prijs 250/225fr.
H e t Pa leis, PSK.

3. DE M A N  DIE DE ZO N  IN  Z IJN  Z A K  HAD. 
Zu idelijk  Ton eel G lobe

M et de koppigheid van een betrokkene die helder 
tracht te  zien ln ons m oree l systeem  h ee ft Jean 
L ou vet zijn  stuk "L 'H om m e qui ava lt le  So leil 
dans sa Poche" (1980-82) neergeschreven. Aan de 
hand van flarden  u it ons c o lle c t ie v e  geheugen en 
zlnssneden uit on ze  c o lle c t ie v e  hoop, con creet, 
m et behulp van gebeurtenissen, woorden, persona
ges w ordt een m entale om geving, to t fysieke 
vorm  gekneed. D ie woorden, zlnssneden, gebeur
tenissen worden door Lou vet dus gebruikt als ex
ponenten van ons versp lin terd  m oreel systeem .
Dat Lou vet raet d it stuk een Internationaal ni
veau haalt laat geen  tw ijfe l.  M eer en m eer 
w ordt de naam Lou vet dan ook ln één adem ge
noemd m et d ie Belgische toneelauteur m et we
reld faam , M aurice M aeterllnck  (1862-1942).
M et het stuk van Lou vet zal het vernieuwend 
th ea tergeze lsch ap  Zu idelijk  Ton eel G lobe uit 
Eindhoven voor het e ers t te  gast zijn  ln het cul
tureel centrum  van Strom beek en dit ln exluslvi- 
te it  voor Brussel en om geving. D egenen die reeds 
"W olfson, de talenstuden t" konden smaken zullen 
"D e  M an..." zeker n let w illen  missen.
Op woensdag 2 april try-out om 20ul5, prijs 
300/2S0fr.
C u ltu reel Centrum  Strom beek Bever

4. JO H AN  V E R M IN NE N  & T A R S  LO O TENS 
ze ile rs  ver van huis

N a de melancholie van het suksesrljke programma 
"Zanger zonder m eer", vo lg t het voo rz ich tige  op
tim ism e van de drom er. H et onbestem d verlangen 
loopt als een rode draad doorheen d eze  nieuwe 
theatershow . Johan en Tars vluchten ln de 
droom, waar de verlangens kon kretere  vormen 
aannemen. H et avontuur van de so lo ze ile r  met 
een Jaar v e r lo f zonder wedde. D e culina ire we
reldreis van de lokale clochard. H et nieuwe vola- 
vondprogramm a "Z e ile rs  ver van huls" Is opge
bouwd rond een tien ta l nieuwe chansons naast 
een aantal oudere nummers die w onderwel blj het 
cen tra le  them a passen. D e zopas verschenen sing
le m et de t ite ls  "Ik  w il zo  graag de w ereld  zien" 
en "D e  zw e rv e r " zljn  de voorbodes van de muzi
kale koers d ie  Verm innen en Lootens gaan varen 
en d ie hen hopelijk  doorheen de kanalen van de 
Lage Landen zullen loodsen.

De p rem lere  ls gepland in de Beursschouwburg 
te  Brussel en w e l op  20 maart. Voorstellingen 
ook op 21 en 22 m aart om 20u30.

5. VIDEO

De Canadese videokunst kende de Jongste Jaren 
een exp los ieve  g roe i. H et Cultureel Centrum van 
Canada en de Beurs presenteren 27 videotapes 
van Canadese kunstenaars, ln de Zu ilenzaal (Oude 
Graanmarkt 5) op 21 en 22 maart, telkens om 
20u30.

In de fo y e r  van de Beursschouwburg s te lt de An
twerpse Kunstenares T in  Jacobs haar schilderijen 
ten toon van 5 m aart to  6 april.

CODB

Een interview met Jef Geeraerts.
A lvoren s  hij het Australische oerwoud Indook JG: D e R ijksw acht wordt ongem erkt uitgebouwd
voor de p layboyverslaggevln g van de C am el to t een machtsapparaat m et angstaanjagend
Trophy, was hij zo  vriendelijk  zijn  antwoorden techtn ische m iddelen. Onlangs werden de k red le-
op de post te  doen. Nu u hem tw ee  weken zal ten van de R ijksw acht nog flink aangevuld. Ook
m oeten missen, geven  wij u een kort In terview  funktloneert d it korps e igen m ach tig  door het g e -
om  d ie  tijd  door te  komen. brek aan con tro le  vanw ege het Parlem ent en

door een adm in is tra tie f doolhof, vanw ege de drie
DM: M en zeg t van U dat U in de ee rs te  p laats m inisteries waarvan het korps afhangt. Een ideale
een v e rte lle r  bent; het v e rte llen  wordt ln Europa s itu a tie  om clandestien te  gaan opereren. Boven-
nogal wan trouw ig bejegend... dien is e r  geen enkele con tro le  op de In form atie

d ie  in de databanken van het korps is opgesla-
JG. Ik ben een v e rte lle r  omdat lk reg is tree r  m et gen. D e rech terlijk e  bevoegdheid (BOB) is gekop-
een cam era-oog , nogal film isch trouwens. D at er peld aan een soort po litiek e  a fde ling  d ie nauw
bij de Jongeren in Europa (n let ln Zu id-Am erlka) sam enwerkt m et de S taatsveiligheid , zodat het
nogal m eesm uilend wordt neergekeken op de korps de orde handhaaft, m isdadigers opspoort
goede oude kunst van een verhaal opbouwen, ls en arres teert en som m ige leden van de bevolk ing
misschien te  w ijten  aan het fe it  dat een goed vo lg t en eskadreert, a flu ls tert, de post opent,
verhaal schrijven  heel m oeilijk  is en vee l m oeite , enz. D it zijn  a llem aal com ponenten van de po li-
con cen tra tie  en 'z w e e t ' kost. Ik heb de indruk tles taa t. Dat het ogenschijn lijk  allem aal nogal
dat de jon ge gen era tie  e r  dat n iet m eer voor verborgen  gebeurt, dot e r  n iets aan. 
o v e r  h e e ft . Ben ik mis?

DM: In Uw  N ieuwjaarswensen in D e M orgen hebt
, / A K I  r s C K I  H A /  A r P T  * U de B el8lsche sam enleving haar apathie v erw e-
V / l N  L J t l v  r C .  r\ 1 • ten. Nochtans is men er h ier ln geslaagd om zo

W/MEO/M HET ALLEMAAi™'.. ,00-°00 m“”n op *,r"' “ “ i-
z o  \/l v &  SfMér

JG: Ik ben ook opgestapt ln de an ti-raketten beto- 
gingen. Ik vraag m ij ech ter a f  o f -  als e r  ln ok to 
ber 1986 een betog ing zou worden gehouden- er  
ook 200.000 o f  400.000 mensen zouden opstappen. 
De m ethode van de Chinese d ie fs ta l h ee ft be
re ik t. D e raketten  zljn  e r  en ze  b lijven . H oe lan
ger ze  e r  zullen zljn, hoe m eer het gewennlngs- 
g evo e l zal optreden . D at w eten  de schoften  die 
ons regeren .

DM: ln een verzam elin g  c ita ten  uit U w  werk 
vond ik de volgende: "Je  mag nooit kwaad 
v e rte llen  o ve r  een vrouw  m et w ie  Je één seconde 
geluk hebt gekend". Toch  trap te  U in H e t zeven 
de ze g e l Uw  e e rs te  vrouw na.

JG: M et m ijn ee rs te  ech tgenote  heb ik nooit één 
seconde v o lled ig  seksueel genot gekend. Ergens 
anders heb ik eens geschreven dat vrouwen die 
geen  gen ot kunnen hebben, b e ter  n iet geboren 
w arten. M isschien lag het aan m ij? Dat g e lo o f 
ik n let. A l le  andere vrouwen (en het z ijn er nogal 
v e e l) hebben genot m et m ij gehad.

DM: H oe z it  het m et de verfilm in g  van Gan- 

DM: In de Koltm oorden  g a f  U een pessim istisch 8reen> 
beeld  van de maatschappij van 1990. H et ls nu
al 1986, hoever zljn  w e? JG: Rob Houwer zal in 1987 m et de verfilm in g

beginnen. Tom as Ross sch rijft het scenario. Paul 
Verhoeven reg isseert.

Arlane D e Borger.

b ro u vv e rs
Het is de trad itie  die het ons flik t! De lente ls 
daar, DE M O E IAL haalt zijn verrlm pelde koebees
ten uit de gracht. En wat herkennen w ij daar 
zoal?...
Herinner u de ondertussen schrom elijk gee lgetrok - 
ken M O EIAL nr. 1 van dit akadem lejaar...ja die! 
(zonder de sm urfjes op de frontpagina). D iep nu 
het artikel over de VUB koten op de waverses- 
teenw eg van VoL op. Na herlezen zal u er een 
passage in opmerken waarin ons a ller pennevrlend 
de stelling poneert als zou het OSB blj m iddel van 
de renovatie van het gebouw zljn zwart geld  pro
beren w it te  wassen. In de roes van het om zich 
heen schoppen braakt hij ook nog de woorden 
"toogdiscussie" (o ve r  beslu itvorm ing van de toew ij- 
zingsm ethode) en "V riend jespolitiek" (over de toe
w ijzing ze lve ). Kortom , op zijn  minst 10.000 kilo 
s to f om eens zwaar op de tenen te  krijgen o f  
minstens serieus ln het verkeerde keelgat te laten 
schieten. Wat gebeurde....
Bij J e f Brouwers, toen voo rz it te r , inmiddels on
dervoo rz itte r  van de belasterde oudstudentenbond. 
De heer Brouwers komt met zijn bezeerde teen 
en zijn ha lfges loten  keelgat bij de M oeialredaktie 
aankloppen. Enigszins geprikkeld (hebben w ij dit 
juist opgem erkt?) vraagt de brave man om een 
rech tze ttin g  in het blad. In de vorm van een in
terv iew .
Na wat o ver en w eer geschu if op de agenda van
w ege Brouwers komt het in terv iew  er dan toch 
op een goe ie  dag...7 nummers na de fe iten . Onze 
pennevriend legt zijn luisterend flapoor ter be
schikking dat volgende volzin  no teert:"...M ijn  voor
naamste g r ie f is uiteraard het fe it  dat -zonder 
echt veel te w illen bedoelen m et het fe it  dat ik 
voo rz it te r  ben van de oudstudentenbond- ik toch 
vast stel dat e r  o ver het OSB gesproken wordt 
in een blad dat zich respecteerd , en wat ik per
soonlijk een belangrijke uiting acht van de studen- 
tenbevolking, dat in dat blad dingen staan over 
de oudstudentenbond w aarover geen in form atie 
(n.v.d.r. met en ige nadruk) is opgevraagd bij de 
oudstudentenbond, maar waar de in fo rm atie  voor

tkom t m et de Ideën die langs a lle  kanten worden 
opgeworpen, z ij het in vergaderingen, zij het in 
tooggesprekken, z lj het blj w eet ik veel welke an
dere a k tiv ite it..."
Zo, bent u daar nog? Wanneer ons oor Brouwers 
wijst op het gissende karakter dat het z e l f  aan 
de stelling  toekent (m et de leugens achter de 
waarheid komen ze i mijn CIA-bom pa a ltijd ) repli- 
keert de man h eftig : "Een ernstig blad gist niet, 
vooral niet in d eze  tijden waarin a lle r le i mensen 
-groot en klein- lastig gevallen  worden op basis 
van van beschuldigingen en verdachtmakingen." 
Voordat we in tu ïtie f vragen o f  het OSB dan toch 
iets te verbergen hee ft poneert Brouwers kordaat: 
" . . .A lle  gelden van het OSB zijn open en worden 
voorgelegd  op de R.V.B. Het OSB h ee ft geen 
zwart geld ..."
Voila, oogjes dicht, snaveltjes toe en slaap in v re 
de. Niks m eer om zich druk over te maken. O f 
toch? Hoe z it het met de m ogelijke vriendjespo
litiek  bij de verdeling van de kamers, voorkeurbe
handeling van de rela ties van de beperkte bede- 
iingskommlssie. Brouwers stijgert in een bouta
de:"...ik  zou willen dat Je dit noteert: Ik ben er 
nog altijd  van overtu igd dat een ernstige vrijz in n i
ge niet corrupt kan zijn ..."
D it a lles werd op de redaktie (in het bijzonder 
door ons oor) met gefronsde wenkbrauwen beluis
terd. Na enig beraad besloten we het Interview  
-waarvan de aanleiding door de lezer in tussentijd 
reeds naar de kleine hersenen verdreven was- niet 
te publiceren.
De reaktie  daarop was voorspelbaar: en ige weken 
geleden kregen w ij een boze b rie f van Brouwers. 
Onder het m otto; w ie niet horen w il moet voelen 
herhaalt hij zijn bezwaren en doet zijn beklag o- 
ver de niet publicatie van het rech tzettende in
terview . Begrijpend geknlk op de redaktie. Daar
na pakt Brouwers met het volgende uit: "Indien 
de deontolog le van het recht op antwoord onder 
w elke vorm dan ook u onbekend is, dan lijkt het 
me duidelijk tijd  dat en ige com peten te inbreng 
op het joernalistieke vlak in uw blad noodzakelijk 
is." W ij hadden het m oeten weten, incom petente 
boeren dat we zijn. We zijn dringend aan een 
cursus zelfkastijd ing toe. J e f voegt eraan toe 
(v e rg e e f mij het tutoyeren, dat zijn mijn a-jour- 
nalistieke trekjes) dat BSG en VO vertegenw oord i
gers in het OSB zich a fvragen  o f  w ij nu wel hét 
blad van de studenten zijn. S tel u gerust, z ij zijn

AGENDA
DO 20-3
TD VO
Ontgroeningscantus Keps 
Film Flikkerlicht:
Un Chant d 'amour 
20h: Debat
"Het charter van Quarignon" 
Toback versus Erik Debruyn 
& Algemene vergadering 
en verkiezing van het 
nieuw bestuur 
in QD org. ALS 
17.30h Vertrek bussen 
naar Knokke Heist (gratis) 
met supporters voor VUB- 
team, finale Gouden Bavet- 
kwis (KB)

ZA 22-3 
Bijeenkomst: 
Wargames & 
games (RPGC)

Historische
Role-playing

DI 25-3
Perskring Vrij Podium 
20h QA, TD achteraf.
19.30h Film:
Mad Max 3
One flew over the Cockoo's 
Nest
19.30: Opening tentoonstel
ling; Jef van Extergem 
(JK-VUB) , nog tot 28-3 
in GalerY'

WO 26-3
TD Dienst Kuituur 
20h: Debat: "Vrijheid 
van de leerling, de leraar 
en de directie in het 
VSO" Org LVSV in 3B213 
24-urenloop HILO, ook 
op DO 27

EXTRA 1! MIGRALIA!!

DO 20-3: Film;
Bako, 1'autre Rive Q,20h 
VR 21-3: Feest 
Met optreden "Minimum 
Minimorum" KK, 19.30h 
MA 24-3: Dia's 
Exotisch Marokko Hilok 
Aud. 2 19h 
DI 25-3: Debat 
"Art. 124 van de arbeids
wetgeving" Aud Q 20h 
W0 26-3: Fuif 
BSG 22h
DO 27-3: Toneel
"De Lege Cel" door Limburgs
Projekt Theater AudQ 20.30h

28-3 Tentoon- 
HSW-Bib. In

Van 17 tot 
stelling 
gebouw C

EXTRA 2 ! RAK ! ! 
Vergadering Regionaal
Aktiekomitee; om 13.00h 
in gebouw C, 5e Verdiep.

zeker niet de enigen. Maar u vergeet allen dat 
DE M O EIAL geen propagandablad is doch zich als 
doel s te lt hier en daar een kritische noot i.v.m . 
de innerlijke V.U.B.-keuken te  signaleren. Dat 
we daarmee mensen pijn doen weten we ook wel 
en daarom worden er binnen de redaktie wel eens 
hoogoplopende ruzies gevoerd  over het al dan niet 
publiceren van een naam o f  een artikel. We heb
ben dus voorlopig aan onze eigen kon trcle genoeg 
zodat -J e f-  uw laatste zinsnede bij ons zeer 
vreem d overkomt: "...het zal zeker geen vreem de 
idee zijn in uw middens dat enige kontrole mag 
worden gedaan op de besteding va-i toegestane 
subsidies." A ls  dat nlet de koe bij c!e horens vat
ten is, dan zal ik een koe wezen.
En prompt veranderde ik in een verrim peld  koe
beest.

IL C A TTIV O



6
berichten uit nieuwelaan M I l M
N ie u w e la a n s e  M u izenissen lYIOraai -  I B B l O l Y l

KUIFJE EN BOBBIE
in Iran
Mijn am bities hebben nooit v ee l verder gere ik t 
dan het populair worden bij vrienden en fam ilie
leden. Verder dan ln een straal van vijfhonderd 
m eter rond m ijn vaste  woonhonk verscheen Ik 
nooit op a ffich es . En ik was daar tevreden  mee 
to t lk hier op de VUB aankwam en gekonfron- 
teerd  werd m et de onwaarschijnlijkste papierhoe- 
veelheid-op-m uren die ik tot nogtoe zag. Op den 
duur ga je  het als normaal behangsel beschou
wen. K leu r op het beton.
Zo begin je  e r  na een tijd je  ook naast te  kijken 
(o f  e rover, zoals u verk iest). D e public ite itsa
genten die h ier ie ts  w illen doen inslaan moeten 
al s tra f fe  dingen gaan u itzoeken om de studenten 
een w ein ig  te  imponeren. De kroon werd onlangs 
gespannen door een hoopje wansmakelijke Iraanse 
a ffiches m et afbeeld ingen  van chem ische oorlog
s lach to ffe rs  in vierkleurendruk.
Mocht hec aan uw aandacht on tg lip t zijn dan 
volgt hier een korte  sfeerim pressie. Men kan 
op de a ff ich e  achtereenvolgens een hele g ro te  
close-up, een borstbeeld en een geh eel lijk zien. 
Er z itten  nog stukjes roos vlees  aan maar het 
m erendeel van het lichaam is overdekt met bruin 
aftrekkende korsten en van binnenuit lillende 
brandwonden. (Laa t nu eerst even  een boertje 
voor u verder e e t ) Naast deze fo to 's  kan je  op 
de a ffich es  ook nog een tekst lezen die een licht 
propagandistisch snuifje g e e ft  aan het geheel: "Un 
prototype des crim es du Saddam". A ls  a fs lu ite rt- 
je krijgen de Irakezen -de verantwoordelijken 
voor de buiten proportionele schade op deze 
man- het predikaat " fa sc is t" aangekleefd. 
Persoonlijk  was ik heel even onpasselijk toen ik 
op de vroege  maandagmorgen met mijn neus op 
d eze  m edische bijzonderheid werd gedrukt. Het 
drong pas la te r  to t me door op w elke manier 
hier propaganda werd gem aakt voor een oorlog 
die qua wreedaard igheid  zijn ge lijk e  nog niet 
vindt in de kruistochten, verm oed ik.
Trouw als ik aan mijn n ieuwsgierigheid begon ik 
aan een kleine zoek tocht naar het waarom van 
derge lijke  propaganda zover van huis. Het Isla
m itisch kultureel centrum is inmiddels al een 
goed jaar d icht dus daar moest ik het al niet 
gaan zoeken. Even de Iraanse ambassade gepro
beerd dan...Ook daar gebaard men van niets dus 
zat ik op een dood spoor. Een verantwoordelijk  
u itgever wordt op de a ff ich e  niet verm eld.

De Iraanse studenten z e l f  lijken zow at het laatst 
m ogelijke  antwoord. A ls  dat het ju iste antwoord 
is dan b li j ft  ech ter de vraag waarom deze stu
denten zo iets  doen? Misschien om zich naast 
praktisch ook psychologisch op een konkrete oor- 
logstaak voor te bereiden. Een taak die zij no- 
tabene waarschijnlijk zullen vervullen dankzij -o f 
ondanks- hun hier genoten opleiding?
Nu kan u zich rustig in uw zete l achteruit laten 
leunen en bij u ze lf denken: "ach hij schrijft toch 
ook vee l be ter verhaaltjes". Maar dan moet ik 
u wel even  laten opmerken op welke w ijze  deze 
oorlog  ook internationaal het gebeuren manipu
leert. iemand die een beetje  onderlegd is ln het 
wereldgebeuren w eet dal de oorlog  draalt rond 
de Perzische o lie g o lf  tussen Irak en Iran. Nu 
hee ft men er hier in het westen a lle  belang bij 
die g o lf uit Islam itische handen te houden, wam 
die zouden namelijk wel eens s tev ig  m et de wes
terse voeten  kunnen beginnen spelen. Ook de 
Russen kijken m et een scheef oog toe hoe de is
lam itische revo lu tie  langzaam naar hun Oostgren
zen tracht toe  te  trekken, vandaar het s tra te 
gisch belang van Afghan istan. Dus hebben de 
lraniërs er  a lle  belang bij de westerse publieke 
opin ie voor zich te  winnen. Dat doen ze met 
zetten  ais de a ffich es  en het overvloed ig  bericht- 
geven  over de s lach to ffers , de oorlog  z e lf  en de 
betrokkenheid van Europa. H et laatste staaltje 
daarvan was de lancering van het bericht over 
de ievering van het basisprodukt voor het dodelij
ke mosterdgas door Philips petroleum (Tessender- 
loos kattep is fabriek ) aan Irak. Het verzw ijg t ech
ter haar eigen  gruwelijkheden (zoals het spora
disch vierendelen van een krijgsgevangene als 
propagandastunt).
Enfin u z ie t _het; on ze grootvaders zijn eens te 
m eer v rij na ïef gew eest in hun stelling  dat de 
w ereldoorlogen  wel een serieuze les gew eest zou
den zijn  voor de w ereld  die hen m eem aakte. Eu
ropa doet haar domheid eer aan door zich te  la
ten verle iden  d raaisch ijf te  spelen in het inter
nationale oorlogsgebeuren. A ls  onozel Ku ifje  heb 
ik daar ech ter zo  mijn bedenkingen bij. Zoals 
daar zijn: "H o eve r  zal men daarin gaan?" en 
"Voor wanneer de volgende godsdientoorlog op 
wereldschaal?" Maar aan moraalridderschap 
hee ft u waarschijn lijk geen boodschap, ik ook 
niet trouwens.
IL C A T T IV O EEN HELE WINTER ZONDER TRUI.

Elke woning wordt wel eens gete is terd  door 
muizen; op een dag krulpen de lieve  beestjes  waar 
ze nlet kunnen krulpen en lap daar heb Je 't: ga
ten ln Je kaas en keuteltjes onder Je aanrecht. 
Maar na een paar p rim itieve  vallen en een halve 
kilo TN T ...so rry  DDT, heb Je voor Jaren geen last 
m eer van d ie  toch wel leuke knaagdiertjes.
Het verh aa ltje  speelt zich anders a f als fam ilie  
muls zich  op de N ieuwelaan vestigt. Het begint 
zoals de m eeste eindigen "en ze lee fden  nog lang 
en gelukkig". N let dat zo iets aan het kuis- 
personeel zou liggen. Neen, a lles wordt Immers 
elke week in een hygiënische toestand gebracht 
die strookt m et de opgelegde EEG-normen. Aan 
de studenten lig t het ook nlet, die deponeren Im
mers al hun a f  val netjes ln de daartoe bestem de 
vuilnisemmers (nou ja, op een m etertje  o f  tw ee  
kijken w e n iet). En aan de ontwerpers van de 
keukens va lt ook niets te  verw ijten ; a lle  kasten, 
buizen en gootstenen passen zo  mooi ln elkaar dat 
geen muts het ln haar kopje zou halen om precies 
daar haar dom lc lel-adres vast te  leggen. Daaren
boven kunnen de radiatorbulzen onder de keuken
kasten onm ogetljk  als gevaa rlijk  afgedaan worden. 
D ie zljn  Imm ers véél te  warm voor d ie krengetjes 
m et hun dikke pels. A I bij al ls het dus ongelo
fe lijk  dat de bewoners van de N ieuwelaan gerege ld  
bru ln-grljze beestjes opm erken wiens beschrijving 
telkens w eer b lijkt te  stroken m et die van de b e
ruchte "Mus musculus". Z e l f  heb lk nooit veel 
aandacht besteed  aan de opruiende praatjes die 
"onged ierte" in de gebouwen signaleerden. Je kan 
dus m 'n absolute perpleksle voorste llen  toen ik 
op een m orgen zo 'n  bees tje  ln de koelkast vond. 
H et was de druppeltjes ketchup uit een om geva l
len fles  aan het oplekken g ew ee -s t. Maar vee l

beweging za t er niet m eer ln; een s laperige hon
gerlijd er zal m et zijn ongewassen ogen het schep
sel o ver het hoofd hebben gez ien  toen hij zijn 
nachtelijke (eet)lusten  wou botvieren  en zo  de

lastigva llen  over muizen in z'n  keuken. Nou 
vraag lk Je! Verb ijsterd  heb lk uren getobt over 
hoe die muizen hun optrek je  op de Nieuwelaan 
konden/kunnen (? ) hebben, to tdat ik s too tte  op een 
artike l o ver kattenvrlendschap/vljandschap op de 
kampus In een M oeial van vorig  Jaar. A lle s  werd 
me eensklaps duidelijk. H et hele biologisch even 
w icht ln de VUB-homes ls natuurlijk overhoop g e 
gooid: 'dankzij' het wanbeleid van dienst huis
vesting hebben ze a lle  poten tle le  kat-fanaten op 
de kampus gehuisvest. T erw ijl z lj d ie beter kun
nen opschieten m et kleiner huisdiergrut bij de be
woners van de N ieuwelaan worden gekazerneerd. 
D ie  beestjes  voelen  dat natuurlijk aan, m et a lle  
g evo lgen  van dien. Ik hoop dat dit artikel dan 
ook de bevoegde Instanties aanzet d it biologisch 
even w icht ln de snelst m ogelijke tijd  weer recht 
te  trekken en lk ste l dan ook voor om blj het tn- 
gaan van de volgende maand de nodige kotu lt- 
wlsselingen door te  voeren.

Een b iologisch bewust iemand.
Naam en adres blj de redaktie gekend.

O .K . ik w eet dat ik makkelijk manipuleerbaar 
ben. Ik w eet dat ik een zak ben. Ik w eet ook 
dat idealisten meestal het deksel op de bek 
krijgen. Maar van ju llie w eet ik nog vee l en 
vee l m eer!
Dat ju llie  op d it moment DE M O EIAL lezen 
bijvoorbeeld . En op dit e igenste ogenblik de sub
vers ieve  gedach te to t het omkeren van de pagina 
koesteren. G e e f toe  dat u dat van mij niet 
verm oedde. Dank u, dan is mijn g e lo o f in wat 
men jeugd noemt enigszins herstelt.
Want het was geschonden. Vlak voor de kerst
vakantie lie t lk hier ln d eze  eigenste kolommen 
namelijk een ballonnetje op voor een wedstrijd. 
H et w estrijdob ject was een trui. N ee, nlet de 
afkorting van G eertru i (waar is de tijd  dat ik van 
haar droom de), doch een wis en waarachtige 
TR U I (ik droom er nog altijd  van), lk was ze lfs  
zo vriendelijk  -m ijn vriendelijkheid kende toen 
r.og geen grenzen- er  een richtpatroon bij te 
voegen. Gespannen w ach tte  ik daarna

.1 vu» 1

inzendingen af...en wacht nog steeds, intussen 
bevangen door een fam euze bronchitis van het 
steeds m aar in mijn b loot boven lijf rondlopen. 
Mijn mamma is daarom erg  boos gew orden 
verleden zaterdag. "Een stamp onder hun kont 
m oesten al die h ierikken krijgen" einde c itaa t . 
Natuurlijk had u nooit kunnen verm oeden dat uw 
onverschilligheid zovee l pijn veroorzaken  kon. Zal 
u dat ook leggen  als de regeringsm aatregelen  
erdoor zijn? Kom ik laat ju llie  een laatste kans: 
Vanaf het ultkomen van dit nummer z a l . lk met 
en ige spanning de eerste  afw ach ten  die -m et als 
norm mijn eigenste goede smaak- hier m et het 
o rig inee lste  kapsel komt aandraven. H ij o f  z lj 
zal dan beloond worden m et een zoen van onze 
aantrekkelijkste ju ffrouw  en de fo togra fische 
neerslag hiervan op de frontpagina van onze 
volgende M OEIAL. A ls  dat geen aanbod is om 
w ild  van te worden!!!

IL C A TTIV O .

UXIMAUSTiMAXIMAUST' I I

koelkastdeur dicht hebben gesmakt m et het 
desastreuze gevo lg  van dien. S tra ffe r  nog was 
het toen ik tw ee weken la ter le ts  heel snel door 
de gang zag rissen. Gelukkig was ik "ln  form " die 
dag en in geen tijd  had ik de trippelende pelsbol 
ingehaald. Ik was van plan om eens eindelijk  uit 
te  zoeken waar dat ding vandaan kwam. Maar 
het was m 'n geluksdag n let. Een Pakistaanse be
woonster was uit haar f la t gekomen en had de 
muts opgem erkt: "k le i lt, k iel lt",klonk het ln m'n 
nek. "K ie l lt, lt is harm ful" en voor lk wist wat 
e r  gebeurde spetterde de rode v lekjes al tegen 
de muur. De vrouw had Ietw at onzacht m et haar 
schoen op de muls getrap t. Toen ik eindelijk  be
komen was van deze  wrede scene was lk ervan 
overtu igd  dat de laatste der mulzlkanen gesneu
ve ld  was. Surprise: nog geen drie dagen later 
komt e r  w eer maar eens Iemand de huisbewaarder

H et zal waarschijnlijk niemand ontgaan zijn dat 
de Perskring een lingerieshow geprogram m eerd 
h ee ft en dat het BSG voor haar 130-vierlng een 
stripteuse gehuurd h eeft.
DergeliJk amusement ls niet alleen goedkoop, 
maar ook eenzijd ig  gerich t op de bevred iging van 
één sexe, dat te  veel bepaald is door het manne
lijk  waardesysteem . H et is de uitbeelding van de 
trad ition ele  opvattingen van mannen m et b etrek 
king to t vrouwen, ze verschijnen erin uitsluitend 
als sexuele wezens die e r  zljn  voor het p lez ie r  
van mannen. H et zo vee ls te  bew ijs dat ero tiek  
(leuk ls?) m aar a lleen voor mannen bestemd. 
Waarom h ee ft men geen mannen gehuurd; als 
men z ich ze lf  graag het etik e t opplakt van v r ij
zinnige.
Om de eenvoudige reden, men zou het wezen

man ontdoen var zljn  iden tite it door hem bepaal
de voorwaarden to e  te  kennen en h ier te  onder
werpen aan een veekeuring en zo  te  verlagen tot 
lustobjekt. En als ik m oet geloven  dat er geen 
vraag Is naar mannen, dan komt dit uitsluitend 
voort uit het fe it dat mannen het monopolie heb
ben ln d ie markt en zo  dus het aanbod bepalen, 
om de bovenverm elde reden.
De vrouwen zljn er im mers om de lust te  b evre 
digen en nlet om lust te  voelen. En als ze  die 
dan toch voelen dan kunnen ze  e r  m aar van ge
n ieten zolang het p rivé b lijft ,  als ze  e r  z e l f  voor 
ultkomen dan zullen z lj wel een h a lf le ge r  in hun 
bed hebben gehad anders zouden ze  het n iet e r 
kennen en dus zljn het hoeren.
DE DUBBELE M O R A A L V IER T  HOOGTIJ...

illusie te B.
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POEZIE NOIR
Het wordt een traditie... Zoals elk jaar publiceert de Moeial de ge
dichten van de winnaars van de poësie-wedstrijd die georganiseerd 
wordt door de Germaanse.
Dit jaar was de eerste prijs voor Erik Duys, alias Kareltje snel (1ste 
Kan. Germaanse) en de tweede voor Dirk 31omme (1ste Kan. Pharma- 
cie).
U krijgt van de winnaar twee gedichten en omgekeerd.
Het zal U opvallen dat de thematiek van beide dichters bepaald niet 
door het rose gekleurd is.Zwart primeert, het waas van de Fin de 
Siècle slaat wild om zich heen... Imponeren doet het.

(D E  DUISTERNIS V A N  HET B ES TAAN )

Ergcni ginder lag hl), 
rustig,
mat z'n  hoofd achterover, 
en bekeek de wereld.
Een m ier kriebelde ln zljn  oor.

■Op z'n  kop*, dacht hij
w ijl hl] m oeizaam  recht kwam,
zich  om draalde,
en h e tze lfd e  ta fe r e e l aanschouwde.

'D e  m ier k ie te lde  aan z 'n  voet.

i'n taB’. dritt Ml--------------
wijl hl] m oeiteloos de m ier
varplatterde
en zich naar huls
begaf.

Thuisgekomen nam hl], 
uit een vergeten  kast, 
een vergeten  touw, 
weggeborgen uit eerb ied 
voor z'n overleden grootvader

"Aan  mijn kop", dacht hij 
en met een laatste ruk, 
z'n hoofd voorover, 
bekeek de wereld hem.
"Ten  voeten uit", dacht hij.

DE LICH TE  A A R D i:

Snel kwam hij dichterbij;
de man die er nooit genoeg van kreeg.
Met rasse achreden
o v «r  de met sneeuw bedekte paden
van zljn
zljn leven.

HIJ dacht nlet langer aan die keer,
toen hij dacht
met een touw om z 'n  nek,
dat de wereld  op z 'n  kop stond.
Neen, hij zou de w ereld  op zljn schouder» 
dragen

Dienstbetoon
De SoR .-leden wanen zich  al echte p o litic i. Nu 
gaan ze ook aan dienstbetoon doen. Studenten 
m et a lle r le i problem en (hondje verloren, geen 
kot, herkenning van een kring, oorlog met Dienst 
Kuituur, enz.) kunnen blj hun verkozenen terecht.

Ma: 14 to t 17u: G eert Deruyck (ondervoorzitter)
en Emmanuel Boon
Di: 14 to t 17u: A le x  Vanbets
Wo: 14 to t 17u: A la in  Isaac
Do: 10 to t 12u: G eert Deruyck
14 to t 17u: Emanuel Boon
Vrij: 10 to t 12u: G eert Deruyck

Waar kan Je hen bereiken? In het lokaal van de 
SoR. In gebouw Y '  naast KK .
Heb Je een probleem  waarvan Je denkt dat alleen 
de S oR .-voorz ltte r  E rlc  Goubln kan oplossen. Dan 
kan je  hem bereiken op het nummer 02/478.48.90 
en dan vragen naar binnennummer 70.28

A a rze l nlet en kom e f fe  langs.

Uitvaart
Ergens de dood
o f wat Je nlet w il weten
achter woorden
die nlet willen komen;
achter dromen
ln a fgelegen oorden
In de zon vergeten...

een uit varende vloot

Ergens de dood 
die u itvreter die inoordt 
Je handen omhoog 
In lecggebrande stilte  
met onvoorzienbare kilte 
en gespannen boog

Ergens de dood
o f het hoofd In de schoot
het scheuren
der eigen broosheid
van verbeten strijd
om nooit te  treuren
zonder slag o f  stoot

een raaf op cen boot

BI BLO
Alias Dirk Blominc Iste kan. f ’ h iirinacic. HIJ on t
ving ilo 2d<- prijs.

24-urenloop
Van woendag 26 maart 1986, I2.00h to t donder
dag 27 maart, 12.00h, hee ft aan de VUB de or
ganisatie plaats van de 4e 24-urenloop.
Er zullen een negental ploegen meedoen die zo 
veel m ogelijk  te lopen ln de 24 uur, ln een a f- 
losslngsloop uiteraard, (het rekord Is 432,8 km 
op naam van VLAM .
In een tent naast gebouw Y  zal een tent staan 
waar men aan andere ak tiv lte lten  (Vlaamse ker
mis, kaarttornool, TD ) m ee kan doen o f  zljn 
Innerlijke mens versterken. Na dit alles, donder
dagmiddag dus, zal de prijsultrljklng plaatshebben 
m et daarna een g root m osselfestljn.

/ Z l É E K É R S j
T e  koop:
Surfboard van het merk P lastim o (Frankrijk)
Type Vamp, specifikaties: bootvorm  - zonder 
tuigage / vin, zwaard, 2 m astgaten en m astvoet 
type M istral incluis.
N ieuw!
Bellen naar 02/3568770 (H a lle ) en vragen naar
Yvan De Munck
Prijs: 6 0 0 0 , -B fr. o f  o.t.k.

UPV
Eind vorig  Jaar organiseerde U.P.V. ln samenwer
king met H.V.V. een voortdrachtenreeks rond di
verse aspekten van vrijzinnigheid. D eze  voor
drachten zljn op het ogenblik ln druk en zullen 
eerstdaags verschijnen ln boekvorm. In de artike
lenbundel "D e sp ec ific ite it van vrijz innig huma
nistische waarden" zijn bijdragen opgenomen van 
D. Batens, E. W itte , B. C arller, H. Corijn, H. 
Van den Enden.
Het werk verschijnt einde maart en w ie het ln 
z'n  boekenkast wil zien pronken m oet 225,-fr.
♦ 25,-fr . (verzendingskosten) storten op rekening
nummer 001-1370272-29. Voor m eer Inlichtingen 
kan je  steeds terech t blj:
U .P.V.
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
tel. 02/641.27.50

Je f
De Jongkommunlsten-VUB organiseren een ten
toonstelling over het leven van de Vlaamse aktl- 
vlst.kommunlst en antifascist Je f Van Extergem . 
De opening van de tentoonstelling gaat door op 
dinsdag 25 maart 1986 te  19u30 in galerij Y ' 
(boven het Kultuurkaffee). Je f Turf, hlm self zal 
de tentoonstelling lnlelden.

Dagen en uren van opening:
Woensdag 26-3: U -19u 
Donderdag 27-3: ll-19u  
vrijdag 28-3: ll-15.30u

Sport
De Sportdienst organiseert in juli een "aktieve 
bergsport vakantie". Wie er aan deel neemt wordt 
per bus naar Zuld-Tlrool gebracht, logeert in een 
tw eesterren-gastho f ln het dal van het "O rtlerge- 
b irge" (vlakbij een bergm eer) en mag elke dag, 
onder begeleid ing van tw ee licenciaten licham elij
ke opvoeding en een kineslste aan bergsport 
doen.

De vakantie loopt van 5 to t en met 12 juli en 
kost je  14.200,- fr .
Voor m eer Inform atie en inschrijvingen (to t 15 
m ei) kan Je steeds terecht op de Sportdienst (ln 
Etterbeek: gebouw Y , ln Jette: lokalen blj het 
restaurant)

LVSV
Woensdag 26 maart gaat er om 20 uur ln lokaal 
3B213 een debat rond "Vrijheid leerling, leraar, 
d irek tie  ln het onderw ijs". Sprekers zljn:
J. Van Den Branden (Inspekteur)
J. Moullng (lerares)
R. Rijdant (d irekteur)
S. De C oster (leerling)

Artemys
21.3.1986 : Alskade barn, from Marianne Jeflman 
A t 8 p.m. In : ARTEM YS, Elsensesteenweg 249, 
1050 Brussel
For women only - Enkel voor vrouwen

The lecture w ill be given In English. Extracts o f  
Marianne Jeffm an 's book w lll be read in English, 
fo r  the book is not yet translated. Copies in 
Swedlsh w ill be provided.
Marianne Jeffm an ls already known for het de
te c tiv e  storles. The subject o f  het recently  prln- 
ted book Is en tlre ly  d ifferen t.
Marianne Jeffm an is now dealing wlth the matter 
o f  Incest, that ls to say wlth chlld abuse, girls 
abuse. She ls treatlng  the m atter as a novel. And 
has very  much succeeded ln her entreprlse. Her 
novel ls very famous ln Sweden.
On the 2 Ist o f  March, Marianne Jeffm an wlll 
present herself and her book. A  debate w ill fol- 
low.

Artem ys

Post industrieel
Donderdag 20 maart presenteert 'Freaky 
Business' l.s.m. V.O. een 'Post-Industriële 
Happening' ln de BSG. Het ls een a lternatieve 
fu if waar de conjunctie van de dood m et de 
wreedheid van het leven zal plaatsvinden. De fu if 
zal gepaard gaan m et tw ee optredens, die zullen 
plaatshebben vanaf ong. 21.30. De groepen zljn 
respectieve lijk  'The Rax ' en 'D lvlne Corruptlon'. 
'The Rax' om schrijven zich als vo lg t : Drie ego 's 
dwalen rond ln hun godverlaten duisternis. Bier, 
rock en halluclnantla vormen hun werktuigen om 
to t een desolaat klanklandschap, waarin ultelnde- 
lljk alles in ter fe reert to t een chaos, te  komen. 
Even belangrijk als dit ls de s feer waarin ze g e 
luld scheppen. H et Interieur, licht en dia's laten 
toe een voet te  zetten  ln hun droomwereld; een 
tw eeslachtige wereld  van angst, agressie, lie fde  
en het niets.
'D lv lne Corruptlon' om schrijft haar muziek als 
gestruktureerde rltmepatronen in com binatie met 
Industrieel lawaai : uiting van agressie en stress- 
toestanden. 'C 'e s t  & nous de montrer 1'example'.

Post-Industrlële Happening op 20 maart 1986 ln 
de BSG. Aanvang 21.00, optredens vanaf ong. 
21.30. Inkom : leden V.O. 40 Fr., nlet-leden 60 
Fr.

Baretkwis
VUB-ploeg naar finale Gouden Baret-kwis 
(20.3.1986)

Op donderdag 13.3 won één van de drie VUB- 
ploegen, bestaande aan Jan Rlmbaut, Johan Pede 

(belde Solvay-ers), Bart Sonck (Germaanse), b ijge
staan door Philip Bonte (asslst. Statistiek ) de 
schlftlngsronde van reg io  Brussel voor de Gouden 
Baretkwis, georganiseerd door Kredietbank, en 
onder de leiding van Herman Van M olle. Na drie 
voorronden met ploegen uit ta lr ijk e hogescholen 
en verscheidene unlefs kwamen tw ee  VUB-ploegen 
en één K U L ("ku l")-p Ioeg tegen mekaar uit in een 
u iterst spannende eindronde waarbij supporters 
van zowel VUB-ploegen als van de "ku l-loten"- 
p loeg hun favorieten  m et hartstochtelljke "a  bas 

la c a lo tte " en andere strijdliederen vurig aanmoe- 
digden. Deze ronde werd gewonnen door één van 
de tw ee VUB-ploegen (wat had Je anders ver
wacht ?), en deze mag dan vanavond, donderdag 
20 maart, de VUB-kleuren gaan verdedigen in het 
Casino van "Hokke Knelst" (d ix lt H. Van M olle) 
om 20 u. De KB stelde tw ee luxe-bussen te r  be
schikking die de supporters (en dat m oeten er 
veel worden) gratis ter bestemming brengen. A f 
spraak dus om 17.30 aan de achterkant van g e 
bouw F. Spandoeken, toeters, enz...hartelljk  w e l
kom ! T o t dan ! Iedereen wordt verwacht !

Bart (Sonck)

VERLOREN

op woensdag 12 maart ln o f  rond de Faculty: 1 
bos sleutels met rood hangertje.
Terug te  bezorgen op het BSG-lokaal (o f  ln de 
postbus) o f  blj Phlllppe Vandermeer.

Vrijzinnigheid
Beste M oeial,
Sta me toe, naar aanleiding van uw artikel en 
enquette over vrijzinnigheid, mijn Idee over v rij
zinnigheid naar voren te  brengen. Dat vrijz innig
heid lets Is dat Individualistisch b e lee fd  wordt, 
staat als een paal boven water. Maar dat dit 
daarom een bal k iel ls die men naar eigen 
smaak een vorm g e e ft  klinkt mij al te p e jo ra tie f 
en minachtend ln de oren. Een algem een gelden
de d e fin itie  van vrijzinnigheid kan Ik nlet geven, 
niemand kan dat trouwens, maar zeker ls dat 
e lke Individuele d e fin itie  een aantal Ingredlenten 
moet bevatten. O ver één voorwaarde waar een 
vrijz inn ige zeker m oet aan voldoen ls men het 
a lvast eens: de verwerping van elk  dogmatisme. 
Elke onderwerping aan een dogma ls een beper
king van de vrijheid van het denken daar men 
er zich to e  verbindt het geste lde als waarheid 
aan te  nemen en het niet ln tw ijfe l te  trekken. 
B ijgevolg  Is vrijzinnig zeker a-godsdlenstlg. Ie
mand die een godsdienst beleid t kan onmogelijk 
een vrijz inn ige genoemd worden o f  zijn. Volgens 
m ij ligt het "probleem " van de om schrijving van 
vrijzinnigheid  ln een begripsverwarring, namelijk 
de verwarring tussen de begrippen vrijzinnigheid 
en humanisme. D eze  verwarring vindt, naar mijn 
mening, haar oorsprong ln hun overlappende 
kenmerken. Humanisten hoeven geen vrijzinnigen 
te  zijn. Z lj kunnen een godsdienst beleiden. De 
verzam eling van vrijzinnigen s itueert zich 
echter, bijna volled ig, ln het kamp van de huma
nisten.

Verdraagzaam heid is ook nu slogan van de v rij
zinnigheid, het aanvaarden van andere meningen, 
wat nog niet hetzelfde  betekent als ze als maar 
aannemen. Verdraagzaamheid betekent ook nlet 
dat men zljn mening nlet vurig kan verdedigen, 
neen, maar de vrijz inn ige h ee ft nlet de beke
ringsdrang van bijvoorbeeld  het katholicisme o f  
de Moslims. Laten we nlet vergeten  dat ver
draagzaamheid en neutraal geen synoniemen zljn.

Volgens U (de M oeial) zouden de vrijzinnigen, 
o f  som mige, verveeld  z itten  m et de zogenoemde 
"V rijz inn ige" rituelen. Ik denk nlet dat "vrijzinn i
g e " rituelen echt bestaan. R ituelen zljn eigen 
aan de mens. H et " fe e s t van de vrijzinnige 
jeugd" en de "kommunle" hebben meer te  maken 
met traditionele feesten van Ke lten  en Germ a
nen dan m et kristelljke feesten . B ijgevolg  kan 
Je het feest van de vrijz innige Jeugd geen na
bootsing noemen van het kommunlefeest: Het 
St. N lklaasfeest nam de plaats ln van het Wo- 
dansfeest, het kommunlefeest nam de plaats ln 
van de fest iv ite iten  die plaatsgrepen als erken
ning van de overgang van het klnd-zljn naar het 
volwassen-zljn. Zo vindt men vele rituelen terug 
in onze Westerse beschaving die men als krlste- 
lijk bestem pelt maar die dat In oorsprong nlet 
zljn, wat volgens mij de louter relig ieuze waarde 
van rituelen sterk afzwakt.
D it moest me van mijn vrijz innige hart. Dit 
neemt nlet weg dat anderen er anders over kun
nen denken. Daarom w il Ik graag besluiten naar 
de geest van Antoine de Salnt-Exupery: "SI tu 
es d iffé ren t, mon frêre, tu m' enrlchls".

Jan Geullssen.
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Sexisme 1 Sexisme3
VERENIGING VOOR VOYEURS

Wat een luchtig s to fje  allem aal tew eeg  kan bren
gen...

Met gem engde gevoelen s lazen  we het ed ito  van 
M oeial n4 I I .  D e auteur h e e ft  blijkbaar een Ide
alistisch beeld  van de VUB-campus. De bewering 
dat de VUB vrouw vriendelijker zou zljn dan a lle  
andere un lverslteiten  in het Belgische vinden we 
toch ver g ezoch t, naar on ze  mening gaat het er 
hier even  sexlstlsch o f  vrouwvriendelijk  aan toe 
als op eender w elke openbare Instelling In België. 
De auteur staart zich blind op enkele fe iten  zoals 
een film  uit de beruchte (en tevens slaapverwek
kende) Emanuel cyclus, een striptease van hooguit
7 minuten en natuurlijk on ze lingerie-show.
Het was te  verw ach ten  dat M oeial h ierover w eer 
eens n ega tie f g ing berichten , net zoals eender 
welke andere a c t iv ite it  op de campus. N ega tlv l- 
te it en k ritiek  zijn  volgens Jullie blijkbaar d e z e lf
de begrippen.
Buiten Jullie waren er nog anderen die niet opge
zet waren m et ons spektakel. Sinds en ige tijd  
lopen h ier individuen rond die zich persoonlijk ge  
roepen voe len  om  een m oralistische lijn uit te  
stippelen, waarvan ze  kost wat kost w illen dat 
die door iedereen  n a ge lee ft wordt. Gelukkig lukt 
hen dat n iet al te  best. H elaas vertoont Jullie 
ed itoria lis t ook zulke trek jes  en is hij zo onbezon
nen om een link te  leggen  tussen het NSV en het 
organiseren van een gebeuren zoals een L lngerie- 
Show. W e vinden het gew oon goedkoop en laag 
bij de grond om te  laten doorschem eren dat we 
een draal naar extreem  rechts gem aakt hebben 
door dat lu tte le  fe it .  H et klinkt zo van :"W ie  
het niet m et m ij eens ls, is een fac ls t!". N et zo
als het even  banaal ls om ons als p rogressief te  
zien, omdat we a f  en to e  wat "hardere" muziek 
draaien op on ze  fuiven.
Voorts w illen  w e d it medium gebruiken om ons 
ongenoegen te  uiten tegen over de anonieme a f
fiche afscheurders (220 a ffich es ), welk w ij slechts 
als ongepaste kordaatheid evenaren . D it hee ft 
200 mannen en vrouwen n iet weerhouden om de 
show m ee te  maken.
Ook niet het te le fo o n tje  van die illu stere  "P eper- 
mans en B ollen " d ie de dames van het agentschap 
probeerden te  In tim ideren door te  v e rte llen  dat 
de VU B-overheld  d eze  a c t iv ite it  verboden had, dat 
ze  het niet m oesten wagen zich op de campus te 
vertonen en dat ze  het voorschot (5000 BF) moch
ten houden. D it natuurlijk zonder en ig  m edeweten 
van iemand van het 8 koppig bestuur van de Pers
kring.
D eze  manieren van ak tlevoeren  getu igen van ver
regaande onverdraagzaam heid. Indlen hier w erke
lijk  fem in isten veran tw oordelijk  gesteld  kunnen 
worden, vinden w e d it een sp ijtige  zaak, welke 
het vooroordee l vers terk t dat fem in isten een ver
zam eling k le in geestige  m oralisten zljn, d ie het 
m erendeel van hun tijd  spenderen m et het zoeken 
van spijkers op laag w ater. T e rw ijl ze  hun tijd  
nu ttiger kunnen besteden m et het op poten zetten  
van enige c re a t ie v e  zaken d ie  In de lijn van hun 
vls le  liggen, w ie  w ee t m isschien zouden de leden 
van de Perskring hun hierbij een handje kunnen 
helpen. De Perskring

"G ij z ljt katholieker dan de K erk", dit kreeg ik 
als reaktie  van een medestudent en mannelijke 
sexgenoot te horen toen lk het gedurfd had de 
"sexy-llngerieshow " van de Perskring als sexistisch 
te  veroordelen. Je m oet inderdaad wel bijzonder 
preuts zijn om hard te keer te gaan tegen een 
ste l on tb lote borsten. W are het nlet dat dit stel 
borsten kaderen ln een vrouwonterende ak tiv ite it. 
Sexshows, stripteases, topless bediening, pornogra
fisch g e t in te  pam fletten , het zijn  a llem aal ak tiv i- 
te iten  waarbij de vrouw louter als lustobjekt 
wordt a fgebee ld  o f  ge(m is)brulkt.

Hoe komt het dat de on tvoogde anti-k lerikalen 
van de VUB het niet aandurven, er ze lfs  niet aan 
denken een verzam eling b lote  lullen op pam fle t
ten o f  op het podium te  brengen.

Mijn fem in istische vriendinnen hebben me steeds 
geleerd  dat em ancipatie een zaak van mannen 
zow el als van vrouwen is. Toch verbaas ik mij 
e rover  dat de vrouw elijke populatie van deze uni
ve rs ite it zo apatlsch b li j ft  tegen over d eze diskri- 
m lnerende uitingen. Een organisatie die zich 
"Fem ina" noemt zou beter m oeten kunnen dan 
m aagdelijkheldsfeesten te  organiseren. Emancipeer 
u en revo lte ert, dames, anders vind ik binnenkort 
geen l ie f  meer.

Pascal Verhoest

Sexisme 4

Sexisme 2
Hugo Camps h ee ft  een nieuwe job. H ij werkt als 
ed ltoschrljver blj De M oeia l. Z ljn  oude gew oontes 
ga f hij ech ter n let op. H et ls duidelijk dat het 
ed ito  van DM nr. 11 geschreven Is na een nacht
je  doorzakken In de "M ust" met p laatselijke po li
tic i (o f, zo  u w ilt, ln het Ku ltuu rkaffee met 
VUB-equ lvalenten ). HIJ vertrek t van de betw istba- H . i 
re vastste lling  dat de VUB een vrouw vriendelijke rll|l[|R ||U I 
trad itie  h e e ft .  F ra ter  Hugo (F r. H.) le id t dat 
m isschien a f  uit het fe it  dat er nogal wat secre 
taressen (v ) en ca fe tarlabed lensters  (v ) zljn te 
werkgesteld, bovendien worden de rollenpatronen 
doorbroken: achter de fornuizen ln het restaurant 
staan voora l koks (m )?

Naar aanleiding van de strlp-tease (BSG) en de 
llngerleshow  (pers) die onlangs op de campus door
gingen, wensen w ij te  protesteren tegen het g roei
end sexism e dat op de VUB waar te  nemen ls en 
waardoor w ij ze lfbew uste  vrouwen uiterm ate ver
ontwaardigd zljn. W ie mocht denken dat dergelijke 
gebeurtenissen een eenm alig  karakter vertonen zit 
beslist op het verkeerde pad.
Reeds vanaf vorig  akadem lejaar waren de eerste  
duidelijke tekenen m erkbaar onder de vorm van 
pub lic ite it voor f llm a k tlv lte lten  o.a. georganiseerd 
door "Cam pina" (v.b.: de film s van 29 november
1984, waaronder The Shlnlng, een film  waarbij, 
voor zover w ij w eten geen seks blj te  pas kwam). 
D e vrouwenafbeeld lngen die op de reklameblaadjes 
voorkwam en hadden niets m et de voorgestelde 
film s te  maken, maar waren waarschijnlijk afkom
stig  uit een o f  ander (porno)tljdschrlft.
Daarna gingen som m ige studentenkringen over tot 
het Inrichten van a k tiv lte lten  waarbij naakte da
mes ln levende lijv e  te  zien waren, zoals topless— 
bediening, maar ook pornofilm s (vb. 14 november
1985, A n tverp ia ) to t men uitelndelijk  begon met 
een llngerleshow (perskring) en strlp-tease (BSG). 
W e vragen ons a f waar d it za l eindigen. Bij zulke 
ak tiv lte lten  gaat het e r  om vrouwen op een ver
nederende manier a f  te  schilderen als wezens die 
enkel van nut zijn bij het opwekken van lustge
voelens en die a ltijd  bereid  zijn  to t de geslachts
daad. Daarenboven b lijk t maar al te  duidelijk dat 
de studentenkringen bij d erge lijke  organisaties en
kel mannen to t hun publiek rekenen, hoewel zij 
beslist weten dat de VUB een groot aantal vrou- 
w elijke  studenten te lt . Het ls deprimerend te 
m oeten vaststellen  dat studenten, waarvan men 
verwacht dat ze  "In te llig en t" zljn en dat ze later 
het roer van ouderen zu llen overnemen, de vrou
wen nog steeds behandelen zoals 50 jaar geleden, 
dwz. zonder enig respekt. Racistische ak tiv ite iten  
lokken op de VUB een storm  van protest los op
dat ze (te rech t) zouden worden verboden. Het be
tr e ft  hier eveneens diskrim inatle op basis van 
vooroordelen, m aar zoals steeds wordt vrouwen- 
d lscrlm lnatie v ee l gem akkelijker geduld. Om alle 
verw arring te  voorkom en wensen w ij te  benadruk
ken dat w ij helem aal nlet tegen het tonen van 
een naakte man o f  vrouw zljn. Indien dit niet op 
een vernederende manier gebeurt en niet to t doel 
h ee ft de vrouw als lustobjekt voor te  stellen.

H ilde Duroi 
Ka te lljn e  Decanniere

ders ga Je niet alleen  voorb ij aan de hlstorlese 
ontw ikkeling van het stom pzinnig fascism e, res- 
pektleve lljk  het onverdraagzaam  stalinisme, maar 
loop Je tevens het gevaar vo lled ig  verkeerde be
strijdingsm iddelen te  hanteren.Vertrekken van de 
onjuiste vooronderstelling van het bestaan van 
een "Links fasclstles gevaar", kan dan ook niets 
op leveren . P o litiek e  Isolering en ontmaskering van 
de gepropageerde Ideo logie lijkt daarentegen al 
veel beter, zolang PERSO O NLIJKE A A N V A L L E N  
achterw ege b lijven , want het person ifiëren van 
geschillen ls erg  laag bij de grond.

- P ro fic ia t voor V.O. en de kleine, kleine min
derheid die het aandurfden, openlijk het onder
drukkend seksisme van de BSG (lees: Brussels 
Sekslstles Genootschap) aan te klagen. (O f hoe 
Pav lov  z'n  kans gem ist h ee ft...). Overigens: 
voora leer Je nog pro fessionele strippers huurt, 
vraag Je dan tenjplnste even  af:
* o f  het geld  nlet beter besteed kan worden. Een 
tip: als steun voor de aanvallen van M artens VI,
*  hoevee l van het geld  naar die Miss haar pooler 
zljn  gegaan. (H et kapitalism e, w eet je  wel...)
Ik ben b lij dat lk geen m oraalpreker ben...

- Mochten er nog problemen opduiken rond de 
A N C -a ffa lre : bel (02) 537.32.28, vraag naar Rose 
o f  G od frey  M otsepe, o ff ic ië le  vertegenw oordigers 
van het A N C  In B elgië, en z lj zullen de Juiste 
vers ie  wel uit de doeken doen.Rose h ee ft me ln 
teder geva l te le fon les  m eegedeeld  dat het A N C  
er genoeg van h ee ft, voortdurend gepest te wor
den door die M ao's... (Aan de andere kant: op 
d ie manier ls de M LB ook al bekend ln Kaap
stad!)

- Tussen haakjes: het schijnt dat w ie  het A N C  
uitnodigt, andere organisaties eveneens moet vra
gen. Log ies  doorgetrokken: als Je op een debat 
pakweg de PvdA , de K P  en de SAP uitnodigt, 
m oeten de overige  zevenhonderddrleëntachtlg par
tijen uit ons koninkrijkje (van links naar rechts, 
v la  het centrum, de kommunautalre flauwekul, 
John Massls en eenmanspartijen) ook komen! Leuk 
om te  organiseren...

In plaats van te  zaniken over fu tilite iten  en an
dere afw ijk ingen, zou de e f fe k t le v e  steun aan een 
Boycot M artens-kom ltee vee l m eer sympathie op
wekken!

- Zo, lk hou erm ee op, ech ter nlet na d eze  laa t
ste tip: lees n let te vee l, en mocht Je de ve r le i
ding toch n let weerstaan, lees dan alleen  werken 
van Marx, Lenln en Mao, maar evenm in tevee l... 
Dat was een m ededeling van de G ro te  Roergan
ger za liger.
Neem  het a llem aal nlet al te  ernstig, want de 
verta ler  zal wel een burgerlijke sinoloog zljn.

clao, de Jean.
P.S. Zoals a lle  onafhankelijken ben lk natuurlijk 
lid van een organisatie! (Voor Insiders bedoeld)?

P VV-JO

Dan volgen  enkele aanvaardbare alinea 's, maar! 
N et voor de laatste  alinea moest er nog een 
dubbele whisky ln. Ik verm oed  wel dat de makers 
van, en handelaars ln kinderporno nlet ln K P -, 
S A P-, o f  PVD A-krlngen  (w illekeu rige  volgorde) 
te vinden zljn , maar dat "zu lke 'studentikoze' ak
tiv lte lten  de neiging hebben het NSV aan te 
trekken" vind Ik vergezoch t en nogal beledigend 
voor de kringen. H et ls misschien Interessant om 
hier te  verm elden  dat Arthur Scarg lll, een links 
idool, het opnemen van pin-ups In 'The Yorksh lre 
M iner' verded igde en dat hij huishoudelijk werk 
vrouwenwerk vindt (V rij Nederland, Boekenbijlage, 
8/3/86).
Werd de NU M  overgenom en door het National 
Front?
Ove r ig ens een p ro fic ia t voor de Lay-out van DM
11, zo worden die lange lezersb rleven  heel wat 
aangenamer om lezen .

BH

Aan gezien  heel wat verongelijk ten  (ln casu MLB 
ln M oeia l n°10) blijkbaar erop uit zljn van alles 
rech t te  ze tten  (O rde en Tucht m oeten 
heersen ...), puzze l Ik gauw dit b r ie fje  bij elkaar; 
kw estie  van eveneens enkele verduidelijk ingen ter 
w ereld  te  brengen:

- Fascisten m et a lle  m ogelijke m iddelen (A L L E  
ls A L L E ) het spreken en optreden te  beletten , 
wordt b ijvoorbeeld  ook door de Joods-nederlandse 
"Anne-Frank stich tin g" voorgestaan. D eze organi
satie kan bezw aarlijk  als rood gevaa r worden be
stem peld; doch z lj h ee ft tenm inste het LEF kon- 
sekwent lessen uit de geschlednls te  trekken. In 
kom blnatle m et een dege lijke , wetenschappelijke 
m aatschapplj-analyse levert dit een ondubbelzin
nige strategische houding op: "Fascism e? N ooit 
m eer!"

-  Fascisten verge lijken  m et M aolstlese-Sta lln lstie- 
se en watwashetnoglstlese dogmaspuwers ts t e 
ve e l van het goe ie . A ls  de doelstellingen, de o r
gan isatievorm , de w erkw ijze  én de Ideo log ie van 
belde groeperingen van elkaar verschillen, moet 
de TEG EN STR ATE G IE  even zee r  verschillen. A n 

H et ls een uitstekend In itia t ie f van De M oeial om 
a lle po litieke verenigingen, a c t ie f aan de V.U.B., 
aan het woord te  laten. Na het In terview  met de 
P .V .V .-jongeren , verschenen ln D e M oeial van 17 
decem ber 1985 zag lk e r  ech ter het nut nlet van 
ln. Wat weten w ij nu m eer o ver de P.V .V.-Jo. en 
de P.V .V .? Hebben z lj wel een ideolog ie?  O f ken
nen de P.V .V .-Jo. aan de V.U.B. die n let!??!
De P.V .V .-Jo. streven toch eerst en vooral naar 
"het liberalism e" op elk geb ied !? Het gaat zelfs  
zover  dat ze  z ich ze lf gewoon "Jongeren" noemen 
en niets met de liberale partij te  maken willen 
hebben. Z ij w illen eerst een groep jongeren zljn 
d ie de studenten helpen een eigen opin ie te vor
men. D it ls toch hun taak nlet, maar die van de 
studenten z e l f  die wel kritisch genoeg zijn (hoop 
ik althans). Daarbij antwoordt de geïn terv iew de 
op de vraag "W at hun ideolog ie  ls" als volgt: 
"N le t enkel het P.V.V.-standpunt naar voren bren
gen, maar ook andere verenigingen aan het woord 
te  laten. "T e leu rgeste ld  kan lk dan alleen maar 
bevestigen dat het verspreiden van de liberale ge
dachte aan de V.U.B. nergens op de campus te 
bespeuren va lt. Wat dan toch hun doel ls!!! 
ln het b e tre ffen d e  Interview  werd er ook gespro
ken over de SoR .-verkiezingen . Het te laat te 
voorschijn komen m et een lijst p le it ook nlet voor 
Inzet en organisatie en het en ige concreet voor
stel ln verband m et de Socia le Raad was dan ook 
bulten de kw estie (z ie  artikel 17 dec. '85).
H et en ige redelijke  was dan het idee om de SoR. 
als een orgaan van en voor de student te be
schouwen, maar vanwaar dan opeens dat belang 
van "de groep". Is het nlet zo dat de P.V.V. op
te e rt voor het belang van het Individu (de enke
ling ln de s fee r  van het pluralisme) en nlet de 
kudde.
Zo m erkte lk nog een con trad ictie  tussen de ant
woorden. Eerst vinden de P.V .V.-Jo. dat De 
M oeial een breder p erspectief zou moeten aansnlj- 
den en dan zeggen  ze dat de M oeial er moet zljn 
voor de soc ia le  problemen en de agenda, waarmee 
z lj Instemmen m et de huidige, zéér socia le Inhoud 
van De M oeial. Trouwens hoe z ie t het "VrIJ A c 
cen t" e r  u it??? H ee ft  dat ook een breed perspec
t ie f?
Het zou misschien geen slecht begin zljn het 
blauwe krantje ln het V .U .B .-ca fetaria  uit te de
len! Dat zou de de V.U.B. k leuriger maken, wat 
minder eentonig rood!!!
Hopelijk  pakken de P.V .V .-Jo. ln het vervo lg  met 
een standvastiger en eigener mening uit. Op zljn 
minst minder laks en wat m eer consequent!

Ratê

Anarchistisch Verzet
B etre ft: "Proudïion versus Marx: het anarchistisch 
ve rz e t je "  door M LB-vrouw tjes V.D.V. M artine en 
V. M irjam  in M oeial nr. I I .

Wanneer de MLB-kopstukken het Anarchistisch 
V erze t aanraden om zich to t de Tw eekerken- 
straat (waar zich het hoofdkw artier van de CVP- 
-bende zich bevindt) te  wenden wordt het voor 
Iedereen duidelijk hoe on-reallstlsch en na ïef deze 
mensen denken. Wat men er wel kon uit afle iden 
is dat het MLB een dictatuur w il! Misschien een 
dictatuur van de e lite ?  Immers het M LB spreekt 
e rg  minachtend over de anarchistische groepjes 
op de VUB. De "besten" hielden het anderhalf 
Jaar vol. G ee f toe dat dit spottend bedoeld is. 
W ie ln fe ite  de "besten" zljn: het MLB natuur
lijk. Z ij zljn de ware "revo lu tie-b ren gers" want 
zlj houden het verscheidene Jaren uit. Dat hun 
achterban onbeduidend klein is weten ze  blijkbaar 
n let. Dat ze erg  onpopulair zljn blj de studenten- 
bevolk lng beseffen  ze nlet. Toch durven ze  s te l
len dat "m eneer Anarchistisch V e rz e t" onbedui
dend is. Z e (het M LB) moest eens weten dat het 
Anarchistisch V erzet wel eens uit m eer personen 
zou kunnen bestaan dan het M LB in haar stoutste 
dromen zou durven denken. Maar Ja, het MLB 
kan pronken met lidkaarten, bestuur, m ilitanten 
enz. Daarentegen h ee ft het Anarchistisch V erzet 
geen lidkaarten, bestuur, hetgeen m eer dan lo
gisch is. niet?

Ondanks de strikte en au torita ire  partijstructuur 
kan het M LB zich de laatste  tijd  toch steeds 
minder m anifesteren. R aadpleeg maar eens de 
lezersbrieven  van de laatste  tw ee  Moelals. N let 
enkel en alleen het Anarchistisch V erzet is het 
"d lc tatortje-spelen " van het M LB moe. Maar 
zoals de meeste fascistische groepen trekt het 
M LB zich daar nlet v e e l van aan, als e r  maar 
over hen geschreven en gepraat wordt denken ze.

Wanneer het MLB s te lt dat ze met enkele anar
chisten goed over de baan konden ls dit een goed 
bew ijs voor hun indoctrlnalre praktijken. Hoe ls 
het anders m ogelijk  dat revolutionairen zich op 
sleeptouw laten nemen door een autorita ire 
groep. Misschien onder de slogan: linkse eenheid? 
M aar Ja, de eenheid van het MLB kennen we zo 
stilaan (lees  maar eens de b rie f van S te f  Van 
Beethoven ln DM nr.11). Immers wanneer het 
M LB strijdt tegen extreem -rech ts  ls d it ln fe ite  
een strijd  om de macht en nlet een strijd  voor 
het volk. ZIJ (het M LB) m oeten het voor het 
zeggen hebben, nlet het volk!

Een ander belangrijk punt is het fe it  dat ondanks 
haar naam MLB (M arxlstlsch-Lenin istlsche B ew e
ging) d eze groep helem aal n let m arxistisch Xs, 
maar M aolstlsch-Stalln lstlschl En deze  heerschap
pen hebben heelw at arbeldersbloed aan de vingers 
kleven . Marxisten zljn  al autorita ir maar Stalinis
ten zljn  nog een stuk erger. Stalln h ee ft  een re
volu tie die zo mooi kon zljn  ln de klem  gesmoord 
door diegenen die de aanzet gaven to t revo lu tie 
te  vern ietigen . M ooie dem ocratische praktijken, 
vindt u ook nlet!

Een andere bewering, dat het Anarchistisch ver
ze t de acties  w il tegenwerken, ls zeker nlet 
waar. Integendeel, we roepen op om zo  massaal 
m ogelijk  aan de acties  van het Regionaal A c t ie 
com ité , m ee te doen. Immers, we zeiden het 
reeds, enkel de massa, het volk, kan de acties 
doen slagen. We gaan ech ter ten s te lligs te  nlet 
akkoord m et de au torita ire  praktijken van de 
PVDA/M LB. En hierbij wordt he Anarchistisch 
V erzet zeker b ijgetreden  door ve le  onafhankelij
ken en andere links dem ocratische partijen. Het 
MLB hoeft ons niet uit het R A K  te  verdrijven , 
maar het zou moeten ophouden m et het R A K  te 
manipuleren en te intim ideren. M LB 'ers, laat het 
volgende gezegde  van Proudhon eens to t u door
dringen: "Regeren  door mensen over mensen is 
slavernij, onverschillig w ie  de hand op mij legt 
om mij te  regeren Is een overw e ld iger en een 
tiran. Hem verklaar ik to t mijn v ijand!"

Anarchistisch V erzet
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