
Vorige week donderdag weerklonken de zoete 
hymnes in het Kafetaria. Deze waren afkomstig van 
de onlangs opgerichte VUB-fanfare, die op een 
prachtige doch ietwat persoonlijke manier allerlei 
meezingers reproduceerde. Blijkbaar had iedereen in 
het Kaf. zijn mond vol met de heerlijke spijzen, want 
tot echt meezingen kwam het niet.
Dit optreden moest de studenten aanzetten tot het 
vormen van een Vredesketting die gehouden werd in 
het kader van de Vredesweek. Bedoeling was een 
mensenketting te vormen tussen de ULB en VUB. De

Derde Wereldproblematiek moet de “aktuele” stu
dent koud laten, want de opkomst was werkelijk vrij 
miniem. We bekennen wel dat de weergoden dit 
evenement niet bepaald gunstig gestemd waren. In 
totaal kwamen zo’n honderd studenten samen op de 
Fraiteur-brug, waar de ketting gevormd werd en de 
rektoren van beide universiteiten een gedenkpenning 
uitwisselden. Een kameraploeg van de RTBF was wel 
aanwezig op het gebeuren. Zodoende konden de 
aanwezigen zich ‘s avonds bewonderen op het kleine 
scherm. Had U dat maar geweten, nietwaar???
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Het volledige programma van Ars 
Musica, een festival van hedendaagse 
muziek van 3 tot 24 maart, kunt U 
vinden op de verschillende affiches 
die onze campus versieren.
Doorheen het geweldige aanbod ko
men enkele grote lijnen naar voor :

1. Het festival heeft als neventitel 
“Lente van de hedendaagse muziek“: 
na het serialisme van de jaren ’50, 
aleatorische experimenteerdrang van 
de jaren ’60, alle mogelijke -ismen in 
de jaren ’70 ( van minimal-, over 
nieuw simpl-, tot post-romant-) — 
sommige van deze -ismen kennen 
blijkbaar een nog steeds groeiende 
populariteit— wijst het festival op de 
kentering : op naar de 21ste eeuw : 
“De grote scheppende kunstenaars 
hebben hun houding veranderd : ze 
overstijgen het noodzakelijke experi
mentele stadium en ontdekken buiten 
de laboratoria de vrije lucht; zoals in 
zovele andere disciplines, richten ze 
zich nu op het subtiele raderwerk van 
de communicatie.
Aan de andere kant ontdekt, of beter 
herontdekt, de luisteraar een muziek, 
die —waarom niet ?— rekening kan 
houden met gevoelens en intuïties, 
een muziek waarin gevoeligheid niet 
noodzakelijk beschouwd wordt als 
een schandelijke achteruitgang van 
intelligentie”.

2. Aanwezigheid van musici-kom- 
ponisten, die het aangezicht van de 
20ste eeuw mee bepaald hebben : 
Xenakis, Messiaen, Ligeti.
In de week van 13 tot 18 maart collo
quia - seminaries - workshops met 
deze komponisten en belangrijke 
ensembles (ateliers over uitvoerings
praktijk, colloquium over moderni
teit : verleden en toekomst). 
Deelname, gans de week, kost slechts 
2000 fr.!

3. Een ontzettend rijk (eigenlijk niet te 
missen) konsertaanbod, uitgevoerd 
door de belangrijkste hedendaagse

vertolkers ( The London Sinfo- 
nietta Voices, Ensemble Musique 
Nouvelle, Xenakis Ensemble, Les 
Percussions de Strasbourg, Colle
gium Vocale Köln, Arditti String 
Quartet,...).
Eén van de hoogtepunten zaterdag 
18 maart : nacht van de heden
daagse muziek.
Lente van de Hedendaagse Mu
ziek ? -waar ligt de grens tussen 
naïviteit en enthousiasme? (Wat de 
zogezegd massale operarevival 
betreft : uit een enquête (1984) 
blijkt, dat de Muntschouwburg — 
alhoewel daar produkties van een 
zeer hoog niveau gebracht wor
den— slechts 8% meer toe
schouwers heeft) — en toch: festi
vals in Strasbourg (met een sub
lieme opvoering van “Die Sol
daten” van Zimmermann), Glynde- 
borough en zelfs Wien (afgelopen 
oktober), waar Claudio Abbado de 
‘Wiener Philharmoniker’ —voor 
vele van haar muzikanten geldt dat 
“...alles, was nach Richard Strauss 
komponiert ̂ .worden ist, unter die 
Kategorie ‘Lärm’ zu subsumieren 
sei” ( Die Zeit, 2.12.88)— ertoe 
kon brengen het openingskonsert te 
verzorgen. En vooral ! deze festi
vals kenden een zeer grote pub- 
liekstoeloop.
Omdat hedendaagse muziek moet 
—men leeft niet alleen van het culi
naire en burgerlijk genoegzame 
van instituties zoals de Filhar
monische Vereniging (waar kon- 
servatie en interpretatie argument 
worden om het belangrijkste, nl. 
creatie van nieuw werk, weg te 
drukken). Of.omhetmetVarèsete 
zeggen : “Ce n ’est pas l ’artiste qui 
est en avance, c ’est le public qui est 
en retard”. Dit festival zal zonder 
twijfel mee bepalend zijn voor de 
muziekontwikkeling de komende
15 jaar - aan U de keuze dit mee te 
maken.
(Wie wil meewerken aan organisa
tie e.d., tel. 02/647.10.49.). W.R.
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{  VDB revlsited (ln 5B407)

“ Het Zaïredebat en de Mediacontroverse”
Het spreekt altijd in functie van 
een facultaire kring wanneer zij 
iets organiseert dat in het bijzon
der op haar vakgebied van 
toepassing is. Meestal komt naar 
zulke activiteiten dan wel geen 
kat, laat staan de kat van andere 
faculteiten, maar de zo fel be
geerde B.S.G.-punten zijn toch 
weeral binnen.
Dinsdag 23 februari zorgde de 
Perskring echter -vrij onver
wacht- vooreen zodanig bevolkte 
5B407, dat zelfs de meest be
geerde figuren er niet meer 
bijkonden (zie een vijftal regels 
verder).
Naar verluidt op aanvraag van 
prof. dr. etc. Els Witte, creëerde 
Pers een debat dat schuilging 
achter een niet mis te verstane 
tite l: “Het Zaïredebat en de me
diacontroverse”.
Van de uitgenodigde panelleden 
kwamen er twee niet opdagen : 
Gui Polspoel, waarvan werd ver
wacht dat hij hier de BRT- 
nieuwsdienst zou komen verte
genwoordigen (in de plaats daar
van vertegenwoordigde hij die op 
de begrafenis van het Japanse 
Keizerrijk) en Frans Verleyen, 
een Knack-hoofdredakteur die 
verm oedelijk de weg niet 
terugvond tussen al de bijgeplante 
verlichtingspalen op de campus. 
Wie waren er dan wel: Prof. dr. G. 
Vanthemsche (V.U.B.), Frans De 
Smedt (De Morgen), iemand van

Belga en prof. dr. Witte die mod
erator speelde.
De avond werd ingezet met een 
videocompilatie van het originele 
Zaïredebat, dat eertijds werd 
uitgezonden op RTBF. Aange
zien het doorsnee tv-toestel toch 
redelijk klein is om gebruikt te 
worden voor een vol lokaal van 
B407-formaat, aangezien de 
geluidsinstallatie niet krachtig 
genoeg was en aangezien de 
dikste hoofden weer allemaal 
vooraan bleken te zitten, droeg 
deze uitzending niet bijzonder 
veel bij tot het vooropgezette 
geheel.
Na de tv-uitzending, het uiteinde
lijke debat, dat mocht worden in
gezet door Dr. Vanthemsche. 
Zoals zijn studenten dit van hem 
gewoon zijn, resulteerde deze 
eerste bijdrage in een vurige en 
heldere uiteenzetting van de 
huidige (in de geschiedenis 
vervlochten) Zaïre-situatie. 
Vervolgens kregen de beide heren 
van Belga en de Morgen het 
woord, wat ons niet veel duide
lijks kon bijbrengen. Tenzij mis
schien de bevestiging van wat wij 
allen reeds lang hadden onder 
vonden, n.l. dat politici stukken 
meer bij monde zijn dan de verte
genwoordigers van de pers, laat 
staan de geschreven pers. Veel 
verder dan “jammer dat Polspoel 
hier niet is”, “naar het schijnt 
zal...” of “ik heb horen zeggen

dat...” kwamen zij niet.
Op een niet aflatend aandringen 
van de moderator kwamen nader
hand toch wel enkele moeizame 
vragen los. Het debat kabbelde 
voort zoals het gat in de ozonlaag : 
traag maar uiterst gevaarlijk 
dreigend. Tot plots...
Een onopvallende vragensteller 
kreeg het woord en begon met 
overtuigend veel kennis van 
zaken het nietsvermoedend pub
liek met feiten en namen om de 
oren te strelen. Het debat kreeg de 
neiging interessant te worden. Na 
intensief onderzoek bleek deze 
deus-ex-machina bij ons beter 
bekend te staan als Ronald van 
den Bogaert (weet je wel, zoveel 
dagen onvrijwillig Zaïrees 
volpension).
Misschien is het niet de fout van 
de organisatie, maar wanneer 
zelfs de panelleden het publiek — 
dan wel in de vorm van Van Den 
Bogaert— beginnen te onder
vragen, willen mijn wenk
brauwen toch wel even fronsen. 
Maar wat dan nog, deze toevallige 
aanwezige maakte dit debat 
uiteindelijk toch redelijk zinvol, 
en zijn het ook niet juist de toeval
ligheden die ons leven mooi 
maken ?
Het was in ieder geval een mooie 
poging van de Perskring tot in
springen op de realiteit, waarvoor 
dank !

1. M erveille

Zoals dat de ge
woonte is, heeft het 
V.R.G. samen met de 
Farmaceutische kring 
ook dit jaar weer 
gezorgd voor de or
ganisatie van een 

spetterend Galabal. Dit jaar ging de zevende uitgave 
van een succesvolle reeks door in de zalen van de 
CONCERT NOBLE, gelegen in de Aarlenstraat te

7e GALABAL V.R.G.- FARMA.
Brussel..
Iedere goede ziel die zich had laten overhalen om een 
kijkje te komen nemen, zal zich dit zeker niet 
beklaagd hebben. De organisatoren hadden gezorgd 
voor een spetterend vertoon, waar zelfs aan de diep
ste wensen van de fervente rokers werd gedacht door 
de aanwezigheid van een promotieteam van 
Marlboro.
Op naarde organisatie van een even spetterend Gala
bal volgend jaar. B.V.
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BENEFIET OPTREDEN VAN AMNESTY 
INTERNATIONAL —=

Op dinsdag 14 maart spelen “The Skunks” en “The 
Skyboots”, twee met stevige rock doorspekte sets, in 
het Kultuurkaffee.
The “Skyboots” stonden reeds meerdere malen op 
het podium, en werden ondermeer gevraagd om op 
Kerstrock in Nederland hun muziek te komen 
brengen. Zij hebben een gevarieerde set waarbij een 
snijdende gitaarsound, verzorgd door twee gitaris
ten, steeds de boventoon draagt. De ritmesektie (bas 
en drum) zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben 
geen moeite om aan het gitaarwerk een swingende en 
stevige basis te verstrekken. De knappe zangeres 
zorgt er met haar glasheldere stem voor dat de 
rockmuziek van “The skyboots” een geheel eigen 
dimensie krijgt. Een reeks eigen nummers en een 
aantal oude bekenden zoals “ 1969” van The Stooges 
en “Paranoid” van Black Sabbath houden de ambi
ance erin.
De laatste maal dat “The Skunks” een optreden

verzorgd hebben, droeg het publiek hun reeds na een 
korte tijd op handen. Ze bleken ettelijke fans te 
hebben die, eens het meeslepende ritme van “The 
Skunks”, gewoon, overgingen tot heuse stage-dive 
toestanden. Covers als “Bom to be wild” en “Like a 
hurricane” zorgen voor momenten van nostalgie bij 
de liefhebbers. De zanger (Ex-Capital Scum) stond 
in het hardcore milieu reeds bekend als een rasecht 
podiumbeest en blijkt dit binnen de rockmuziek ook 
te kunnen handhaven. De manier waarop hij zijn 
trage nummers brengt geeft zelfs de meest 
hardvochtigen onder ons koude rillingen. Hun 
muziek kan klaarblijkelijk elk publiek op dreef 
houden.
Steunkaarten worden verkocht aan 50,- BEF. Het 
geld gaat integraal naar de Kampusgroep VUB van 
Amnesty International. Inkom voor het concert is 
gratis.

Thijs Harold 
Amnesty International

SUPER BRAIN
Vorige week werd dan eindelijk 
het superbeest officieel in gebruik 
genomen. Dit “ding” is een 
CRAY x-MP 14 met een centrale 
verwerkingseenheid van 32 MB 
of 4 mega words, goed voor een 
verwerkingscapaciteit van wel 
500 miljoen instructies per 
seconde J
Tijdens de opening kon men on
der de aanwezigen heel wat per
sonaliteiten opmerken. Naast een 
enorm proffenkorps waren de 
rektoren en vice-premier Schiltz 
de uitblinkers.
Na wat navraag gedaan te hebben 
over dit onderwerp kwamen we 
de oorzaak van het snelle hande
len omtrent het “Brain” te weten. 
Eind vorig jaar besliste de Belgi
sche regering immers om niet 
meer te investeren in de super
computers. Op dat moment waren 
er twee supercomputers in Bel
gië : één op de KUL en één in het 
Instituut voor Milieuverontrei
niging. Als de ULB-VUB op dat 
moment niet gehandeld hadden.

zou dat geïmpliceerd hebben dat 
ze afhankelijk zouden geworden 
zijn van de KUL, met alle finan

ciële en wetenschappelijke gevol
gen van dien. Door dit snelle han
delen kunnen de VUB-ULB zich 
nu beroemen op een hoogwaardig 
staaltje van spitstechnologie, 
want deze Cray is inderdaad iets 
unieks. Zo kan hij ondermeer aan
---------------  4 ---------------

gewend worden voor de simula
ties van elektronendichtheid, cfr. 
het onderzoek naar de oh zo be-

langrijke DNA struktuur, het 
voorstellen van bewegende 
chemische Strukturen, onderzoek 
in de medische sek to r,k o rto m  
het is een polyvalent geval.
Voor de studenten zal dit ding 
echter weinig rechtstreeks ge-
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bruikt worden, daar het vnl. zal 
aangewend worden voor re
search. Wel zal hierdoor de 
huidige VUB-comp., de CDC, 
enorm onüast worden. Daarnaast 
mag men niet vergeten dat een 
werkuur op de CRAY niet zo 
goedkoop is, voor insiders zou het 
ongeveer op een 35.000,- per uur 
komen. Outsiders daarentegen 
zullen ongeveer 50.000,- kunnen 
neerleggen. Op dit moment werd 
het “Brain” gehuurd door de 
VUB-ULB, het Solvay-instituut 
en het Nationaal Fonds voor

Wetenschappelijk onderzoek. 
Het huurgeld zou op ongeveer 20 
milj. per jaar komen, voor elke 
instantie apart wel te verstaaan. 
Er zouden onderhandelingen be
zig zijn met andere kliënten uit 
zowel de akademische als de 
wetenschappelijke wereld.
In beginsel werd er gedacht aan 
een CRAY 14 SE, die minder duur 
is dan het huidige “Brain”, doch 
men opteerde voor de uitbreid
bare versie.
Verder moet nog vermeld worden 
dat vadertje Staat een budget van

1 miljard over 5 jaar heeft uitge
trokken voor de 3 supercompu
ters. Deze som zou aangewend 
worden om o.a. netten aan te 
leggen met andere instanties.
Eén ding staat v ast: ondanks de 
astronomische bedragen zal het 
“Brain” zeer zeker zijn weerslag 
hebben op het wetenschappelijk 
onderzoek in België en kan de 
VUB-ULB zich in de toekomst 
roemen op een super-super-su- 
per-super-computer. Nu alleen 
nog mensen vinden die er mee 
kunnen werken, zeker ??? D.M.

BERICHT AAN ALLE RESTAURANTGANGERS
Op woensdag 15 en donderdag 16 maart zal er een grote restaurantenquête plaatsvinden in het resto op de 
Campus Oefenplein. Eindelijk krijgt U een kans om rechtstreeks uw kritiek of uw gelukwensen te spuien 
en om een vinger in de pap te krijgen in het beleid.
De formulieren zullen aan de ingang uitgedeeld worden en kunnen gedeponeerd worden in de bussen tot 
vrijdag 17 maart. Doe mee ! Jan Rimbout
n.v.d.r.: Wij willen meer pap !

HIER KOMT JOUW 
ARTIKEL !

(En als je wil krijg je nog veel meer plaats)

Dit is het nummer vijf van de nieuwe Moeial. Een 
beetje trots zijn we wel.

We weten ook dat het nog veel beter kan. We zijn 
nu in staat het blad draaiende te houden, maar we 
willen meer. En daarvoor hebben we jouw hulp 

nodig.We zoeken namelijk mensen om (free-lance 
of vast) artikels te schrijven, te lay-outen, teksten 
te korrigeren, het lokaal schoon te maken (grapje, 

grapje,...!), enzovoort. We verwachten niet van je 
datje onmiddeHijk artikels van top-niveau gaat 
produceren (alsof we zelf zo'n topjoumalisten 
zijn...). Als je af en toe een artikeltje wil bin
nenbrengen over je fakulteit, je kring, je kat, je 

geburen, Paus Johannes-Paulus de tweede, de rol 
van de dwergkikker in de internationale betrekkin

gen.......prachtig. Als je dat elke veertien dagen
wil doen. nog beter !

Geïnteresseerd ? Kom naar een redaktievergader- 
ing : elke maandag om 19 u., elke donderdag om 
13 u. in het lokaal van de Moeial, naast het Kul- 

tuurcafé.
See you soon !

Van bovenstaande afbeelding heeft het VAKA af
fiches én postkaarten gemaakt. Deze zijn te ver
krijgen bij V.O., tegen de prijs van 5 fr. per affiche, 
en 2 fr. per postkaart.

5
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Sor-vergadering
In telegramstijl overlopen we 
even de vorige SoR- 
vergadering, die plaatsvond op
16 februari. Vooraleerst 
besprak men het probleem van 
de aangekondigde telefoon
toestellen. Men bevestigde het 
feit dat de desbetreffende nota 
naar de RTT verzonden was en 
dat deze laatste instantie de 
aanvraag met spoed zou 
behandelen. Naar alle 
waarschijnlijkheid zouden er 
op onze campus twee openbare 
telefoontoestellen komen, 
respectievelijk aan het 
kafetaria en aan de gebouwen B 
en C.

Daarnaast werd het derde menu in het Restaurant alszijnde positief geëvalueerd.
Last but not least werd ons blaadje besproken. Ongelooflijk maar waar, het kwam in een vrij gunstig daglicht 
te staan.
Op de agenda van volgende SoR zal de oprichting van een residuaire beroepskommissie voor de studenten 
centraal staan.

Verdomme ! M'n sleutels !
O f : m iserie in JetteH

Enkele maanden gele
den nam de Heer Em- 
merechts de beslissing 
dat er geen lopers voor 
de VUB-koten meer in 
omloop mochten zijn 
(bij studenten). Deze 
maatregel kunnen we 
goed begrijpen, er waren 
in het vorige jaar immers 
enkele onregelmatig
heden. Maar enkele stu
denten hebben hier al 
danig hinder van onder
vonden. In Etterbeek 
kan je terecht bij de con-

cierge of nachtwaker als 
je je kotsleutels vergeten 
of verloren bent, in Jette 
is zoiets niet mogelijk. 
Studenten kunnen dus 
hun eigen kamer niet in 
en moeten ergens an
ders (desnoods buiten) 
slapen.
In vorige Moeials werd 
er nogal regelmatig he
isa gemaakt over de be
waking van campus 
Oefenplein. Twee dien
sten en vooral da afbouw 
van de VUB-dienst lijkt

jullie dramatisch. In 
Jette is er niet eens één!! 
Er is wel een nachtwaker 
(en bewakingsdienst) 
voor het Akademisch 
Ziekenhuis, en die pa
trouilleert wel eens in de 
fakulteitsgebouw en, 
maar hij komt nooit op 
de kampus. Tot nu toe 
was onze kampus nog 
veilig op het gebied van 
aanrandingen en verkra
chtingen, maar vorige 
maand was het niet ver 
af. Auto’s werden en

H
worden nog steeds ka
potgeslagen en 
uitgeruimd. Koten zijn 
ook niet veilig. Zelfs in 
de laboratoria wordt 
(ook bij daglicht!) inge
broken. Het wordt dus 
tijd dat er eens aandacht 
besteed wordt aan een 
bescherming van de 
kampus Jette en haar 
bewoners. Meer bewa
king zou dan tegelijk een 
oplossing geven voor 
het sleutelprobleem in 
Jette.

KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT-KORT

Paint the city green ! (Allé, oranje-wit-blauw)
Je hebt het waarschijnlijk ook al gezien : men is de rotules van de gebouwen F en G in een fris kleurtje aan 
het zetten. En nog wel in de V.U.B.-kleuren. Prachtig initiatief vinden wij dat. Zeker als de gebouwen zelf 
óók in het nieuw worden gezet. Want nu steken ze in hun vuilheid toch wel een beetje af.

6



ABSINTHE...
Ge wordt er zot van Lautrecü

Absinthe, dat met een uitgebreide publiciteitskampagne als een muzikaal spektakel werd aangekon- 
digd, ging vorige week woensdag 22 februari in premiere in onze eigen QA. De verwachtingen waren 
hoog gespannen voor dit “Lyrisch Divertimento”, maar werden helaas niet helemaal ingelost.
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Het stuk kwam traag op gang en het geheel kwam 
eerder rommelig over. Onsamenhangende dialogen, 
wisselende akteerprestaties en technische fouten 
waren hiervoor verantwoordelijk.
Regisseur/auteur Ria Breyne, die hiermee overigens 
debuteerde, wilde een sfeerbeeld ophangen van de 
periode en het milieu waarin de Parijse schilder 
Toulouse-Lautrec leefde. En, ere wie ere toekomt, 
hierin is ze wel geslaagd. Ze voerde ons mee naar een 
Parijs bordeel waar het krioelt van de artiesten, hoe
ren en bourgeois. Er is Maruschka, de hoe- 
renmpeder van de “Peroquet Gris”, een tra
gisch figuur die overigens voortreffelijk werd 
vertolkt door Mieke Aerts. Er zijn verder de 
bourgeois-fïguren Aristide Bruant, Maurice 
Jouant en M. Nidler. Geen van deze drie 
akteurs slaagde erin werkelijk te overtuigen.
Wie dit wel kon was ongetwijfeld Sonia 
Pelgrims die in haar eentje de vier vrouwen 
van Toulouse-Lautrec speelde. Door haar po- 
diumvastheid en natuurlijke akteren slaagde 
ze erin het peil van de opvoering gevoelig te 
verhogen. En dit in schril contrast met Kurt 
Vervaeren (Toulouse-Lautrec) die nog maar 
eens bewees hoe moeilijk het wel is om een 
dronkelap op een overtuigende manier op de 
scene te zetten. Toulouse-Lautrec was mis
schien inderdaad een miezerig bezopen 
figuur, maar zelfs dit aspekt van de schilder

kwam niet uit de onevenwichtig over het 
podium zwalpende akteur. Maar het 
grootste punt van kritiek is wel te zoeken 
in het stuk zelf. Absinthe is een aaneen
schakeling van op zich weliswaar goede 
muzikale nummers (geschreven door 
Willy De Maesschalck) en scenes, maar 
omdat ze alle, zowel qua tekst als qua en
scenering, steeds hetzelfde thema bespe
len slaagt Breyne er niet in het publiek 
anderhalf uur te boeien. Sfeerschepping 
is mooi, maar na een half uur is men het 
scheppen wel moe. Positief was zeker 
het afwisselend lichtspel (hoewel er hier 
en daar wel eens iets fout ging) en het 
sober, doch funktioneel dekor. Al bij al 
was het geen slechte voorstelling, hoewel 

men er zelden in slaagde boven het peil van goed 
amateurschap uit te stijgen.
Na de voorstelling vond dan in de receptiezaal onder 
de Aula de vernissage en de prijsuitreiking van de 
éérste Grote Prijs “Orta B - Dynamisch in de Kunst” 
plaats. Achttien beeldende kunstenaars dongen mee 
naar deze prijs met als thema: “Toulouse-Lautrec en 
tijdgenoten”. Winnaar werd Erwin Van Den Arend 
en de eerste vermelding ging naar Nik Honinckx.

PETER
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* * « de agenda...
Maandag 6/3

+Campina Film in Qa: Cry Freedom 
+Film W.K.: Top Secret in Qb 
+Ontgroeningscantus V.R.G. in de B.S.G.- 
zaal
+W.K.-brouwerijbezoek aan Vieux Temps 

Dinsdag 7/3
+VUB-KWIS, om 19u45 in Qa, 
org.:V.S.K.M.
+Film Bockstaelse Maegden: EXCALIBUR 
in Qc
+TD van W.K.-C.D.S. in de B.S.G.-zaal 
+Massacantus Folklore Academie 
+L.V.S.V. lustrumviering 25 

Blauwzuur met oud-leden Qb om 20 uur 
Woensdag 8/3

+Industriedag P.K.
+24 uren van Vieux Temps=W.K.’s marathon 
T.D. Aanvang 12 uur, 3 gratis vaten, elk 5e vat 
gratis, massa’s attracties 

Donderdag 9/3
+Campina film in Qa: Die Hard 
+Historia STELLA NIGHT in de B.S.G.-zaal 
+P.K.-zoektocht door Brussel, afspraak: 19u 
in de phare
+L.V.S.V. debat: Schaduwkabinet contra 
regeringspolitiek.Guy Verhofstadt-Willockx 
Qb 20 uur
+W.K. gaat naar de nacht van de Al 

Vrijdag 10/3
+Bal W.K. in Le Claridge, aanvang 21 uur 
+W.K. kickertoemooi in Shamrock om 14 uur 
+PPK gaat naar Erperheide 

Maandag 13/3
+B.S.K.-film: the breakfast club.20u Q 
+W.K.-tornooi: dam & schaak in Shamrock 
12u
+W.K.-kwis: 4 G108 om 20u
+V.R.G. infoavond juridische beroepen in
lokaal 4C
+Cantus B.S.F. of DE FANFARECANTUS 
+Algemene Vergadering VRG 18u 

Dinsdag 14/3
+Cantus P.K.-V.T.K. Leuven-V.T.K. Gent in 
de P.K.-zaal
+Film Infogroep: The Blues Brothers 20u Qd 
+Breugelfeest K.B.S. in zaal Elsenhof, 
voorverkoop in Obillyx.Met een optreden van 
de Brusselse StudentenFanfare 
+W.K.: optreden Texas Blues om 22u in

Shamrock
+V.R.G. infoavond banken en verzekeringen 
+ receptie in 4C
+Genevermatch P.P.K.-Keps om 14 uur 
+Optreden voor Amnesty International in 
K.K.
+Vergadering VOBSF. 19u KI 

Woensdag 15/3
+Keps cantus + TD in de B.S.G.-zaal 
+W.K. gaat naar Oceadium, vertrek 18u, 260 
frank.Kinepolis 20u.
+Pleitoefening echtscheidingsprocedure in 
Qa + Receptie, org.: V.R.G.
+VRG gaat naar Gent voor het voetbaltomooi 
Beker Dekkers 

Donderdag 16/3
+P.K.-TD in de B.S.G.-zaal
+B.S.K.-film: La Vie est un Long Fleuve
Tranquille
+Buitengewone Algemene Vergadering 
K.B.S. + verkiezingen, 20u Obillyx 
+Snookertomooi KEPS 
+VRG-verkiezingen 
+Antverpia Film Q 

Vrijdag 17/3
+Ontgroening V.S.K.M. in Mechelen om 20u 
+P.P.K.-Cercle Psy Galabal in hotel 
Metropole
+W.K.-diner La Grande Bouffe, inschrijven 
op lokaal (750,-)

Zaterdag 18/3
+Bal V.U.B.-U.L.B. in hotel Palace (Rogier- 
plein), org.: B.S.G.-A.C.E.

Maandag 20/3
+Film B.S.G. in Qa op 35mm.Bagdad Café 
20u
+Cantus V.S.K.M. om 20u in B.S.G.-zaal 

Dinsdag 21/3
+Film B.S.G. in Qa op 35mm.Good Moming 
Vietnam.20u
+Overdrachtscantus K.B.S.

Woensdag 22/3
+Film B.S.G. in Qa op 35mm.37°2, le Matin 
+12 urenloop: begin om 13uur 

Donderdag 23/3
+Film B.S.G. in Qa op 35mm.The Milagro 
beanfield War.20u 
+Ontgroeningscantus BSK.20u BSG 

Vrijdag 24/3 
+Bal Keps
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TREFCENTRUM Y DIENST KULTUUR VUB

CONCERT

CONCERT

X - LEGGED SALLY
X- Legged Sally is het nieuwe 
project rond Peter Vemneersch. 
het enfant terribike van de Belgis
che nieuwe muziek. Hij com
poneerde ondermeer de muziek 
voor "Rosas danst Rosas" van 
Anne- Theresa de Keersmaeker 
en voor de nieuwe prduktie van 
Wim Vandekeybus, "What the 
body does not remember”.
Met de ensembles 'Union' en 
'Maximalist’ verwierf Vermeersch 
internationale faam.

Nu is er dus X-Legged Sally, 
waarin Vermeersch wordt 
omringd door acht muzikanten 
aie eerder hun sporen verdi
enden bij groepen als Allez Allez, 
Anna Domino. Lavvi Ebbel en The 
Simpletones.
Zij spelen nerveuze stadsmuziek, 
die het midden houdt tussen 
rock en jazz.
De groep munt vooral uit 
vanw ege haar hoge graad van 
professionaliteit.
Een niette missen eventü!

SAM COOKE SINGERS
The Sam Cooke Singers is een 
jonge, Leuvense groep, opge
bouw d rond zanger-gitarist- 
komponist.JanvanKelst. De groep 
viel in de prijzen op Rock Kempen 
en bereikte de finale van Back
stage vakature. Hun repertoire 
bestaat uit een mengeling van jazz, 
reggae, afro-pop en rock. Drie- 
minuten-songs die recht naar het 
hart en de benen gaan.

CITIZEN KANE
Citizen Kane stootte met dansbare 
en intelligente pop door tot in de 
finale van Humo's Rock Rally '88. 
Na een bezinningsperiode van een 
halfjaar schuimt het gezelschap, 
versterkt met een nieuwe bassist, 
opnieuw de Belgische podia af. 
Wij wisten ze voor U te klissen.

Donderdag 16 maart - 21u 
Kultuurkaffee - Gratis

Do. 9 maart - 21 u 
Kultuurkaffee - Gratis

AMNESTY INTERNATIONAL

The Skunks en The Slyboots be
horen tot de nieuwe lichting Belgis
che gitaargroepen. Aan hen komt 
de eer toe om de eerste avond die 
A.I.-V.U.B. in het Kultuurkaffee or
ganiseert muzikaal te openen. 
Beide bands brengen swingende 
rock metjaren '70 invloeden, waar
bij de decibelmeter vaak tilt slaat. 
Misschien minder bekend maar 
zeker niet onbemind.
Voor het goede doel!

Di. 14 maart - 21u 
Kultuurkaffee - gratis
Een steunkaart kost evenwel 50BF.

CONCERT

THE SLUMBERS
Sinds ze als “toevallige” winnaars 
uit de bus kwamen van West Rock 
'85 is hun ster snel gaan rijzen. Na 
het uitbrengen van de LP "Scream 
and Shout“ volgde een triomftocht 
doorheen de lage landen. 
Podiums werden gedeeld met 
Claw Boys Claw  en l'Attentat". 
Gemakkelijkshalve kan de muziek 
van The Slumbers garagerock 
genoemd worden, hoewel de 
groep meer in petto heeft dan het 
alleen maar rammen op een gi
taar. Muziekrecensent JackyHuys, 
omschreef zanger Niklaas De- 
boutte zelfs als de "achterkleinzoon 
van El vis Presley".
The Slumbers zijn in maart te gast 
op de VUB voor een kompromis- 
loos optreden.

AC TEMPLE
Vier jongens en een meisje afkom
stig uit het desolate industrieland- 
schap van Sheffield brengen Britse 
hardcore van hoog niveau.Urt dez
elfde leerschool als Sonic Youth en 
Big Black. "Colour-coded songs 
with quick reference for easy lis
tening. Dead good fun!"

Kultuurkaffee - gratis 
Do. 23 maart - 21 u
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HANS DE BOOIJ:
" IN  V€R7R0UW€N"

Donderdagavond, 22.30 h. De aula van de VUB stroomt leeg. Het podium wordt langzaam ontruimd 
terwijl enkele handtekeningenjagers geduldig op hun idool staan te wachten. Van achter het gordijn 
verschijnt een in het zwart geklede man wiens leven al even mysterieus is als zijn theaterconcert. Hans 
De Booij is, als ik een tipje van de sluier mag oplichten, niet de enthousiaste kerel die h(j op het podium 
schijnt te zijn. Rustig en bedeesd deelt hy handtekeningen uit terwijl hij zyn fans bekijkt zoals ze 
eigenlijk hem zouden moeten bekijken. “Ben jy die jongen van de radio ?” vraagt hij kalm. “Jawel,” 
zeg ik voorzichtig, niet wetend of hij zal instemmen of me opvreten. Gelukkig had hij al gedineerd en 
nog wel zin in een interview als toetje. roddelpers. Hoe komt dat ?
- Je bent geboren in Arnhem, maar je zakte in 1976 
a f naar Vlaanderen. Had dat een bepaalde reden ? 
“Studio Herman Teirlinck.” Dat is de reden eigen
lijk. Ik heb daar 2 jaar gestudeerd en toen ben ik 
begonnen met liedjes te schrijven. “Een vrouw zoals 
jij” was mijn eerste zelfgeschreven nummer en het

werd meteen een hit.
- Gelukzak.
Ja, daar komt inderdaad wel wat geluk bij kijken, 
maar ik was ook al vanaf mijn 15e met muziek aan 
het experimenteren.
- Je hebt eigenlijk een kleinkunstopleiding gevolgd 
maar uiteindelijk zijn het toch je liedjes waar je  
beroemd mee werd.
Inderdaad, in de S.H.T. kregen we de twee eerste 
jaren een zeer algemene opleiding. Het is zo’n 
school waar je leert dansen met een parapluutje en 
een strooien hoedje, waarvan ik onmiddelijk wist dat 
het niet voor mij weggelegd was.
- Heet je  vrouw toevallig “ANABEL” ?
Absoluut niet. Ik ken zelfs helemaal geen Anabel. 
Herman den Boer heeft 6 jaar geleden die tekst ge
schreven en ik heb hem gezongen, dat is alles, Maar 
dat is al een tijdje geleden en daar lig ik niet meer 
wakker van. Ik heb nog een paar nummers geschre
ven die een beetje succes hadden, maar hits kan je dat 
niet noemen natuurlijk, dat is nog iets anders.
- Er is eigenlijk zeer weinig over jou te lezen in de

Omdat ik ze allemaal uitscheld, ik vind het eikels! 
Ze denken alleen maar aan nemen, nooit aan geven. 
(Verontwaardigd) Ze moeten bij mij oppassen of ik 
sla ze op hun mond.
- Voor welke andere zangers heb je respect ? 
Herman van Veen, een tijdje geleden Johan Vermin
nen en in Frankrijk Brei natuurlijk. (Frankrijk ? 
n.v.d.r.) Ik ben ook een grote fan van Prince maar 
voor de rest ken ik bitter weinig van popmuziek. Ik 
kijk ook helemaal niet naar de T.V.
- Om wie kan Hans de Booij lachen ?
Monty Python, Urbanus vind ik grappig, ik geloof 
niet dat hij zelf weet hoe hij het doet. Ook André van 
Duin vind ik leuk, dat is echte onderbroekenhumor, 
hé . Gewoon om je kreupel te lachen.
- De helft van je orkest is een computer. Hoe bevalt 
je  dat ?
Hij is perfect, hé. Je kan hem laten doen wat je wil 
en hij gaat nooit fout natuurlijk. Een orkest kost 
teveel geld, maar het is wel veel fijner om echte 
muzikanten achter je te-hebben staan.
- Kan je op de volgende woorden o f namen een zo 
kort mogelijk antwoord geven.:
- De zwarte komedie : Antwerps toneelgezelschap 
-Trees: Ik ken geen Trees
- De Nieuwe Snaar : nooit van gehoord
- New B eat: Hé ??
- Ruud G ullit: Een kei van een voetballer
- Walter Capiau : Daar kan ik heel hard om lachen 
(lacht!)
- VTM : RTL !

- Wat wil je  nog bereiken in je carriëre ?
Ik zou willen dat ik mijn belastingen kon afbetalen. 
Ik wil nog wel een paar goede platei maken en dan 
gaan touren door België en Nederland. Misschien 
ook in Duitsland, maar daar kruipt een heleboel 
werk, mensen en tijd in, en daar zijn we nog niet klaar 
voor. Over een jaartje of twee misschien.
Mijn grootste wens is genoeg geld verdienen om een 
boot te kopen en daarmee de zee op te trekken. En dat 
gaat niet lang meer duren, dat verzeker ik je !!!!
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Als je ooit 2de zit had of hebt 
moeten bissen, dan ken je het sys
teem van vrijstellingen van dicht
bij.
Iedereen heeft weet van het ge
bruikelijke gesjoemel, het gebe
del om “niet officiële” vrijstellin
gen, het “aanpassen” van de 
vrijstellingsgrens, enz. 
Nochthans is het examenregle
ment terzake formeel: vrijstellin
gen zijn alleen mogelijk met een 
globaal gemiddelde van minstens 
10/20 en een vakresultaat van 13 
of beter.
Professoren klagen steen en been 
over de horden studenten die hun 
bureau’s komen plat lopen na elke 
zittijd, smekend om niet regle
mentaire vrijstellingen. Meestal

worden dergelijke vrijstellingen 
toch gegeven, zij het mondeling, 
soms telefonisch. De argumenta
tie hiervoor is al even willekeurig 
als het verlenen van de vrijstel
ling. Dat een student zichzelf 
moet weten verkopen is niet 
terzake als argument en moet 
onder de rubrieken “fraude” tot 
“liefdadigheid” worden geklas
seerd.
Wél terzake is de mening van 
sommige profs dat zij het recht 
hebben hun vak als een zelfstan
dige éenheid te zien en weigeren 
het slagen voor dat vak te koppe
len aan het slagen voor andere 
vakken.
Dit systeem, bekend als CREDIT 
SYSTEEM, wordt dooreen groot

aantal profs in de praktijk 
toegepast, illegaal en daardoor 
vaak omhuld door allerlei mistige 
arrangementen. Gevolg is een 
pijnlijke reeks vergissingen, vage 
afspraken die vergeten worden, 
kortom : willekeur.
Daarom mijn bede dat de 
bevoegde instanties, zoals b.v. de 
onderwijsraad, een inspanning 
zouden leveren om eindelijk HET 
REGLEMENT AAN TE PAS
SEN AAN DE REALITEIT. 
D.w.z., de vrijstelling voor één 
vak feitelijk los te koppelen van 
andere resultaten. Op deze manier 
zou het examengedoe op de VUB 
ruim aan overzichtelijkheid win
nen.

PP

Iedereen heeft wel 
eens gehoord van een 
theorie of leer die wel 
ergens lijkt op weten
schap maar aan geen 
enkele universiteit 
gedoceerd wordt om
dat zij ‘onweten
schappelijk’, ‘weten
schappelijk onverant
woord’ of ‘achter

haald’ zou zijn. Men spreekt over ‘pseudowetenschap’. 
Toch kent iedere pseudowetenschap aanhangers. Vaak gaat 
het om zaken die betrekking hebben op vreemde, occulte, 
onverklaarbare verschijnselen, kortweg ‘paranormale’ ver
schijnselen.
Achter dat alles steekt veel sensatie, bijgeloof en charlata
nisme. Toch blijven heel wat vragen onbeantwoord. Is pseu
dowetenschap onzin ? Waarom geloven zoveel mensen erin ? 
Is er eigenlijk wel een duidelijk verschil tussen wetenschap 
en pseudowetenschap ?
Dit zijn typische vragen die kaderen binnen het principe van 
het Vrij Onderzoek. Een kritisch onderzoek moet proberen 
het probleem sereen en vanuit een zo breed mogelijke context 
te benaderen.
‘Para of Pseudo ’ probeert dit te doen, op 11 maart aanstaande, 
in Qa.

Programma
9h00: Onthaal.
9h30: verwelkoming door prof. dr. S. 
Loccufier, rector van de Vrije Universiteit 
Brussel.
10h00: ‘Wat is para?” door prof. dr.E. 
Vermeersch (Rijksuniversiteit Gent). 
llhOO: “Psychologie van de misleiding” 
door M. Braem (Rijksuniversiteit Gent). 
+++
12h30: middagmaal. /

14h00: “Kenmerken van pseudoweten
schap” door T. Trachet (Werkgroep Pro
metheus).
15h00: “Bewustzijnstoestanden en het 
paranormale” door prof. dr.P. A. Vroon 
(Rijksuniversiteit Utrecht).
16h00: koffiepauze.
16h30: Panelgesprek 
.(moderator: prof. dr. J.-P. DeWaele). 
17h00: Slotwoord.

maart 1989 
Opinie
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Naar aanleiding van reeds eerder 
gepubliceerde artikels rond fakul- 
taire en regionale kringen, wordt 
het hoog tijd dat ook de Weten
schappelijke Kring zichzelf voor
stelt via onze teergeliefde 
vernieuwde moeial (massa’s com
plimentjes, trouwens).
Bij ons, in de exacte wetenschap
pen, is er een mengelmoes van 
richtingen (13 om precies te zijn) 
en we zijn dan ook de enige fakul- 
taire kring die met dit probleem te 
kampen heeft.
Wat wij proberen te doen is, te
gengesteld aan de huidige menta
liteit van sommige andere krin
gen, werkelijk volledig naar onze

studenten toe te werken. We zijn 
dus een kring die meegroeit met de 
mentaliteit van haar leden met als 
gevolg de organisator van de 
meest verscheidene aktiviteiten. 
Een voorbeeld hiervan is helemaal 
niet moeilijk te geven. De meest 
massale leuke aktiviteiten —o.a. 
onze grandioze openlucht barbe
cue van 13 juli 11., gevolgd door 
het spetterende gratis optreden 
van de B-TUNES— maar ook ex
treme aktiviteiten—zoals onze al
ternatieve PUSH-IT-TD enerzijds 
en onze gerenommeerde can- 
tussen en folkloreaktiviteiten an
derzijds—, zijn op onze naam te 
schrijven. Wij ondersteunen na

tuurlijk met alle plezierde folklore 
en het vrij onderzoek zoals iedere 
fakultaire kring doet. Voor onze 
doop werken wij elk jaar volledig 
samen met onze eerstejaars. Wij 
pogen niet om een grandioos 
spektakel op touw te zetten, maar 
wel een act die door de schachten 
op een ludieke manier moet ge
bracht worden. We repeteren dus 
iedere scéne wel 5 maal. Ons 
doopcomité is een groep van zo'n 
10 personen die volledig 
onafhankelijk werkt. Een simpele 
formule die ons dit jaar zowel als 
twee jaar geleden de beste doop 
heeft opgeleverd en al massa’s po
diumplaatsen.

Dat wij aktief zijn op alle niveaus (folklore, kursussen, kuituur, sport, kontakten met de fakulteit) zal U wel 
onmiddellijk duidelijk worden wanneer ik een overzichtje geef van onze komende aktiviteiten. Kies er eentje 
uit en kom eens af, het zal U niet berouwen.

do 2 m aart: cantus CDS-WK boven café Obillyx 
vr 3 maart : bezoek aan MICROTEX 
ma 6 m aart: brouwerijbezoek VIEUX-TEMPS en 
film : TOP SECRET
di 7 maart : voetbalmatch tegen onze schachten en 
daarna een jenevermatch tegen onze zusterkring op 
de ULB, de CDS. Daarna geeft CDS TD in de BSG- 
zaal.
wo 8 maart : 24-uren van VIEUX-TEMPS-TD als 
vervolg op onze marathon-TD vorig jaar met maar 
liefst 5 gratis vaten VIEUX-TEMPS en massa’s 
nevenaktiviteiten.
do 9 maart: gratis vat in de Shamrock ter gelegen
heid van de veijaardag van praeses + secretaresse, 
vr 10 maart: om 14u: kikkertomooi in de Shamrock 
en om 22u: “NACHT VAN DE WETENSCHAP
PEN” in “Le Claridge” (ons galabal), 
ma 13 maart : museumbezoek “DYNASAURES 
ALIVE”
di 14 maart : Chris Christofferson & friends will 
bring you BLUES as the “TEXAS BLUES” in café 
Shamrock
wo 15 maart: bezoek aan OCEADIUM + KINEPO- 
LIS

do 16 maart : een vervolg op de succesrijke serie 
HORROR NIGHTS in the Faculty. The HORROR 
NIGHT in de Obillyx. Verkleding gewenst 
vr 17 maart: banket
Wensen jullie eens af te komen, kijk dan voor verdere 
informatie in de MOEIAL-kalender of kom ons 
tijdschriftje “DE SCHETENWAPPER” halen in ons 
lokaal (de purperen deur op het 4“ verdiep in gebouw 
F).

Studentikose groetjes, 
Le président, bubke.
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Wordt Khomeini Islam-paus ?
Op 28 februari j.l. ging in Jette een debat rond religieus fanatisme door. Gezien de aktualiteitswaar- 
de ervan (cfr. de match Rushdie-Khomeini) wij er natuurlijk naartoe.
Vermits het panel allerminst uit 
fanatiek ingestelde leden bestond, 
leek het debat sporadisch over 
oecumenische problemen te han
delen. Moderator prof.Dethier en 
de panelleden mr. T. Van Loon 
(vrijzinnige) en Dr.César Leconte 
(protestant), behoren zelfs tot de 
progressieve Club van Antwer
pen, die over alle overtuigingen 
heen gaat.
Moderator prof. Dethier snijdt als 
appetizer het geval Rushdy aan.
Dhr. Van Den Broucke, zelf Mos
lim en spreker voor de Islam, acht 
het werk “Satanic Verses” wel 
degelijk kwetsend, maar vindt het 
verder oninteressant. Het pro
bleem lijkt hem eerder van juri
dische aard: laster en eerroof. Het 
initiatief van Khomeini moet niet 
zozeer geplaatst worden onder 
fanatisme. Het is een zet in het 
spel van mondiale politieke ver
houdingen : net op het ogenblik 
dat die verhoudingen in bepaalde 
Islamitische gebieden vele richt
ingen uit kunnen (Afghanistan,
Pakistan, Azerbeidjan,...), doet de 
Ajatollah deze zet om het Sjiisme, 
dat binnen de Islam de revolutio
naire partij is, te versterken tegen
over het Soennisme, de 90%- 
meerderheid binnen de Islam.
Khomeini, die zeker in Iran een 
soort Sjiitische paus is, tracht zich 
op te werken als de vertegenwoor
diger van de Islam.
Het gevaar van de religieus fana
tisme zit hem niet in de Islam, 
doch in die kleine Sjiitische min
derheid, die zowat een institutio
nalisering van religieus fanatisme

is.
Prof. De Graeve (fac. Godsge- 
leerdheid KUL) wijst vooral op 
het passionele aspect van het Sji
isme. Deze passionaliteit wordt 
misbruikt voor politieke doelein
den.
De roman is voor Rushdy een 
afrekening met diens verleden als 
Moslim.
Meester Van Loon verzekert ons 
dat Rushdy juridisch gezien per
fect juist zit en Khomeini volledig 
fout. Hij schendt de universele 
rechten van de mens op het punt 
van persoonlijke integriteit. 
Meester Van Loon veroordeelt als 
vrijzinnige volledig wat er aan de 
gang is en geeft ons gratis zijn 
criteria om een levensvisie al dan 
niet als verwerpelijk te beschou
wen. Verweipelijk vindt hij een 
visiedie uitgaat van een zij/wij- 
standpunt. Dit leidt namelijk tot

discriminatie. Verder vertrekt 
zo'n visie vanuit een hiërarchie 
(b.v. wetenschap staat boven reli
gie). De mens dient zich ook te 
hoeden voor machtsdenken als hij 
in een bepaald overtuigingsblok 
zit.
Dr. C. Leconte beschouwt even 
het al dan niet respecteren van 
iemands overtuiging. Je hoeft 
iemands, overtuiging niet te rc- 
pecteren, zo stelt hij, respecteerde 
mens. Mensen en ideeën worden 
veel te weinig van elkaar geschei
den. Dat is vaak ook zeer moeilijk. 
Leconte heeft er geen moeite mee 
dat je iemand met hand en tand 
probeert te overtuigen, zolang je 
hem maar geen overtuiging wil 
opleggen.
Laten we als criterium voor een 
ethiek maar gewoon de rechten en 
plichten van de mens nemen.

Geert Acke.
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BTC Jette : 
een hoekje 

voor het bloe
den

Dat een mens dient om 
uitgezogen te worden, 
maken regeringen in 
België duidelijk genoeg. 
Ook Jette doet nu mee 
aan deze rage, zij het dan 
wel voor een goed doel. 
Recent werd immers aan 
het AZ een gebouw 
toegevoegd : het BTC 
ofte BLOEDTRANS
FUSIECENTRUM.
Een mens is kwetsbaar 
en bloed is zijn rode 
motor, zodoende is er in 
ziekenhuizen een enorm 
tekort aan donors van dit 
levensvocht.
Het BTC verwelkomt 
dus dolgraag nieuwe 
donors die goedhartig 
hun bloed afstaan.
Er is nu een nieuwe trend 
ontstaan in deze disci
pline : de PLASMAFE- 
RESE !
Vermits bij operaties, 
transfusies en het her
stellen van verhakkelde 
mensen dikwijls alleen 
bloedplasma nodig is, 
wordt deze vloeistof ook 
driftig ingezameld. Plas
ma is slechts een onder
deel van bloed (bloed 
zonder rode bloedcellen) 
en kan afzonderlijk afge

nomen worden d.m.v. 
een toestel. Bloed wordt 
afgetapt en behandeld in 
dit apparaat, het plasma 
blijft er in achter, terwijl 
de rode bloedcellen wor
den teruggegeven aan de 
donor. Een plasmadonor 
kan zo tot tweewekelijks 
plasma afstaan. 
Natuurlijk bezit het 
gloednieuwe BTC Jette 
de nodige automaten 
voor plasmaferese. En 
hoewel er nog steeds 
nood is aan meer 
bloedgevers, is de nood 
aan b.v. plasma nog veel 
groter.
Daarom, beste studen
ten, strooi voortaan uw 
plasma niet meer zomaar 
in het rond, maar wordt 
plasmadonor!!
Het duurt niet lang (20 
min) en kost vooral geen 
moeite (er is in het BTC 
koffie of een pintje, een 
zachte zetel en een kon- 
stante video voor u).

Vampierlant.

Een afspraak kan je 
maken op 02/477.67.17 
of 67.00, elke werkdag 
tussen 09.00 en 17.00 u.

KORT-KORT-KORT-KORT-KORT ZWEMBAD KORT-KORT-KORT-KORT-KORT
Op 22 maart e.k. wordt het zwembad ingehuldigd. De officiële genodigden zullen dan tot hun vreugde een 
hele plechtigheid kunnen bijwonen. Met op het programma : een zwemwedstrijd V.U.B.-topzwemmers/ 
Belgische beloften S.C.S.G, een kayakpolowedstrijd, wildwatertechnieken, enzovoort. Top of the bill zijn 
die dag : een duet synchroonzwemmers, WATERBALLET in groep, en een demonstratie radiobestuurde 
scheepsmodellen door de 'Modelbouwvrienden Kampenhout'. Dat is wat wij noemen : een spetterend 
programma ! Wel jammer voor de inzet van de deelnemers : er vindt tegelijkertijd een receptie plaats, dus 
erg vol zullen de tribunes niet zijn.
— --------------------------------------------------------  15 -----------------------------------------------------------



Van 6 tot 10 februari hielden de 
Humanistische Jongeren een Congres 
rond de problematiek “Extreem 
R echts”. Aanleiding voor dit 
gebeuren was de snelheid van de 
opgang van Le Pen in Frankrijk en de 
groeiende aanhang van het Vlaams 
Blok in eigen land.
De H. J. stelden vast dat in Vlaanderen 
een globale en een geïntegreerde 
aanpak van extreem rechts ontbreekt. 
Het beleid dat zij voorstellen zou het 
probleem op verschillende niveau’s 
aanpakken.
Omdat het succes van extreem rechts 
nauw verbonden is met de sociaal- 
economische toestand (armoede, so
ciale onrechtvaardig-heid,...) menen 
ze dat bijgevolg een degelijk sociaal 
beleid één van de basiselementen 
moet vormen in de onderdrukking 
van de rechtse stromingen.
Ook voor het onderwijs hebben de 
H.J. een belangrijke taak gere
serveerd. Concreet pleiten ze vooreen 
jaarlijkse dag tegen de democratie 
waarbij op elke school nader wordt 
ingegaan op de discriminatiethema’s. 
Ook moet volgens de H.J. in de socio- 
culturele sektor aan bewustwording 
worden gewerkt. Vnl. wordt dan

gedacht aan buurtkomitees, jon
gerenorganisaties,... .
Stokpaardje waren de massamedia 
die voldoende, degelijke en feite
lijke informatie moeten geven over 
de ware aard en doelstellingen van 
extreem rechtse bewegingen. Op
vallend was wel dat het Congres niet 
pleitte voor het doodzwijgen van de 
extreem rechtse groeperingen maar 
wel vooreen kritische berichtgeving 
over hun aktiviteiten en over de on
juistheid van de door hen gebrachte 
voorstellingen. Vandaar dat ook de 
bestaande pers- en anti-diskrimina- 
tie-wetten efficiënter dienen ge
maakt én toegepast worden.
Het laatste niveau behandelde het 
politieke vlak. Er dient immers meer 
werk gemaakt te worden van een 
meer verrregaande wet tegen ra
cisme.
Het Congres werd afgesloten met 
het pleiten voor een maatschappij 
waarin verschillende culturen naast, 
met en doorheen elkaar kunnen 
leven. Centraal stond eveneens het 
feit dat voor de H.J. de éénentwin
tigste eeuw het tijdperk van de ver
draagzaamheid en de wereldvrede 
moet worden.
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