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EINDE VAN EEN

TIJDPERK

Het studentenwereldie staat sinds het beeir 
van het akademieiaar ODnieuw od stelten. 
Alles draait rond een drietal onderwijs- 
maatregelen gekend onder de benaming: 
voorstel De Bondt, ontwerp Bosmans en de 
K.D.’s Eyskens-Coens. Deze laatste worden 
dus reeds toegepas
nu reeds toegepast. De andere zijn het babi 
belstadium gepasseeerd en wachten op de 
goedkeuring van de wetgever.

Waarop komen die maatregelen eigenlijk 
neer ? Kort gezegd, de heren politici 
hebben de slogan 'democratisering van 
het onderw ijs' in het onderste laadje 
van hun toch niet zo schitterend geheugen 
opgeborgen. De vraag naar democratise-
ring (iedereen moet de mogelijkheid krij-
gen om het onderwijs van zijn keuze te 
volgen] telt niet meer in deze krisistijd.

De financiële drempel via studiebeurzen 
en sociale sector, in de jaren 60 inder-
daad een beetje verlaagd, wordt weer gevoe 
lig opgetrokken. De Uondt lanceert immers 
het principe van de zelffinanciering van 
de sociale sector (zowel voor NUHO als 
unief] via een stop van de staatssubsidies 
De rest betaalt de student via zijn in-
schrijvingsgeld. Een kind kan uitreke-
nen dat dit neerkomt op ofwel de sluiting 
van de sociale sector, ofwel van de in-
schrijvingsgelden ter financiëing 
schrijvingsgelden ter financiering van de 
sociale sector. De studenten moeten dus 
zelf betalen voor hun "sociale sector". 
Hoe sociaal is die sociale sector ?
Temeer daar De Bondt verder ook nog een se 
lectieve herverdelingspolitiek wil door-
voeren. Dit kan gebeuren door de voor-
delen van de sociale sector enkel nog voor 
beursgerechtigden nog te later gelden.

En hier komt Bosmans op het getouw, öos- 
mans voert immers zijn herverdeling uit 
van het beurzenstelsel binnen het bestaan-
de budget. Hijzelf zegt aldus (minimum] 
6000 beurzen minder te moeten uitkeren 
terwijl het bedrag van de maximumbeurs 
zeker zal dalen tot 60.000 frank (= de 
helft van de reële studiekosten). Die 
minimum 6.000 studenten gaan dus nu geen 
beurs meer ontvanger, 10.000 frank in-
schrijvingsgeld betalen en uitgesloten 
worden van de sociale sector.

Bravo !
heren politici, dat is pas democratise-
rend. Ditzelfde geldt voor Eyskens-Coens 
Die vinden dat hier veeel te veel vreem-
de studenten komen. Dus sluiten ze maar 
de subsidiekraan voor 74 ontwikkelingslan 
den, waaronder ALLE landen waar juist 
zelf een basis voor ontwikkeling gelegd 
was en die dus dringend nood hebben aan 
hooggekwalificeerd personeel.

België
vindt het niet meer nodig om die landen 
verder te helpen. Deze kunnen wel op ei-
gen kracht voortploeteren ( en ondergaan),

Bravo ! voor België, dat is pas solidari-
teit met de Derde Wereld.

Deze drie maatregelen betekenen niets min-
der dan het einde van een onderwijspoli-
tiek van na de tweede wereldoorlog. De 
basis voor een betalend onderwijssysteem 
wordt gelegd; het wordt m.a.w. een elite- 
onderwijs want wie ral het nog kunnen be-
talen ? Terwijl de crisis afgeschoven 
wordt op de rug van de werkende bevolking 
is het nu ook al niet meer nodig dat hun 
kinderen verderstuderen. Hierop is maar 
één antwoord mogelijk: MASSALE MOBILISATIE

Een eerste betoging is reeds doorgegaan 
verleden donderdag, een tweede is gepland 
tijdens de week waarin het nieuwe parle-
ment samenkomt, nl. op 26 november.

Het moet de politiekers duidelijk gemaakt 
worden dat wij het beu zijn dat zij steeds 
het geld gaan zoeken waar het NIET te vin-
den is: inschrijvingsgelden, studiebeur-
zen en sociale sector. Er gebeuren nl. ge 
noeg andere verspillingen op deze univer- 
siteit. Schiet daarom wakker en kom naar 
de facultaire actiekomitees. Laat niet 
langer op je kop zitten !

R.A.K.

/)

( h l  O V ' J U S y
dL e ii-i-x x ^v ]

Het grote startschot is gegeven: plechtige 
opening van het academisch jaar met onbezui-
nigde liters whisky en champagne, de instal-
latie van een nieuwe rector. Goed voor weer 
vier jaartjes bureaucratie ? Men heeft nog 
eens met het grote rode doek gezwaaid. Af- 
wachten wat de stier doet.
Maar er worden ook kleine wimpels opgelaten. 
Elke faculteit opent de eerste week van ok-
tober haar deuren voor de eerstejaars en 
moet niet dikwijls onderdoen voor de inhouds 
loosheid van het grote schouwspel.
Zo verzeilde Schamper toevallig op het ont-
haal van de Rechtsfaculteit, donderdag iets 
voor elven. Eén van de grote auditoria van 
de Universiteitstraat zit vol met 'eerste- 
kanners' die wachten op de waarheid over 
unief en faculteit. Een massa volk, een 
semi-officiële sfeer en stompzinnige opmer-
kingen van oudere-jaars, die zich machtig 
voelen tegenover die domme schachtjes: velen 
worden er duidelijk zenuwachtig en onwennig 
door. Maar na vijf minuten klinkt de ver-
lossende stem van de decaan, professor De 
Meyer, krachtig door de baffels. Een greep 
uit zijn inleiding ( waar zat eigenlijk 'Ie' 
rest van zijn betoog ? ):

" Beste vrienden studenten en studentinnen, 
studenten om de verzamelnaam te gebruiken, 
dit wordt een nieuwe start in uw jong en 
beloftevol leven. Vol zelfzekerheid, wils-
kracht, moed en zelfopoffering moeten jullie 
deze kans aangrijpen, met beide handen, om 
degelijke juristen te worden. Jullie moeten 
gewapend zijn om de strijd aan te binden 
voor het leven en de studies in de rechten 
zijn daarvoor uiterst geschikt en effi-
ciënt. "
Over de concrete beroepsmogelijkheden van 
een diploma licenciaat in de rechten wordt 
met geen woord gerept. Evenmin over de rich 
ting Staats en Sociale, hoewel het onthaal 
ook voor hen was bestemd.
Eigenlijk was het één wansmakelijke ophit-
sing: de ordinaire geld-, ambitie- en succes 
droom. De Al 1-American dream in the Univer- 
sity of Ghendt, met de verzekering dat je 
hier de knepen van het vak kan leren. 
Wansmakelijk: goochelen met de "universitas" 
idee van zelfontplooiing, voor allen, en 
terzelfdertijd bezweren dat het democratisch 
onderwijs door de crisis nu wel onhaalbaar 
is geworden; het Griekse ideaal van studie, 
toneel, muziek en sport en dan reclame ma-
ken voor het Vlaams Rechts-Genootschap (VRG)

Je kan je het bloed van onder de nagels 
schrijven, je vingers blauw typen en 
met ijsvoeten toch nog de verwarming in 
het redactielokaal proberen op gang te 
krijgen, toch is schamper een mooi iets 
als je resultaten ziet.
Maar nu begint het stilletjesaan te erg 
te worden. Schamper wordt niet meer ge-
lezen maar geconsumeerd. Elke dag die 
verbijgaat zonder reactie tegen de re-
geringsmaatregelen is een dag die we, 
door de val van de regering, cadeau 
hebben gekregen, maar waarmee we niets 
hebben aangevangen.

Alle acties van kleine groepen ten 
spijt, alle schamper ten spijt, ergens 
hebben we nog niet die knop gevonden, 
die U, beste verwende lezer, doet 
rechtspringen en beseffen wat er op het 
spel staat.
Gisteren zag ik een dappere het ganse 
regen'ngspakket uitleggen voor de eer-
ste licentie rechten. Niet één luister-
de. Integendeel, de jonge kerel werd 
lompweg bekommentarieerd op het vlak 
van zijn kledij door twee jonge dames 
achter me... in het frans.
Voor zulke zwijnen brouwen wij parels. 
En geloof me, dat werkt ontmoedigend.

De redactie is het erover eens : als er 
geen verandering komt, als we geen reac-
ties, brieven of wat dan ook (zolang het 
maar een teken van leven is) dan houden 
we er zeer binnenkort mee op. Roepen 
in de woestijn is romantisch, maar 
's nachts is het er koud.

de redactie.

schamner wordt volledig gesubsidieerd door 
de gentse rijksuniversiteit - dienst stu-
dentenwerking. de redactie is voiledin on-
afhankelijk van welke oroanisatie dan ook. 
de redactie is niet verantwoordelijk voor 
lezersbrieven. redactievergadering elke 
maandag 7 u st.nietersnieuwstraat 45 oent

INHOUD
deze week

de regeringsmaatregel:afbraakvan de so-
ciale sektor met de voorstellen Coens- 
Eyskens, de Bondt en Bosmans : p.1

redactioneel: een dringende oproep tot 
reacties: p.1

VRG: over demostenes, Calewaert en kleu-
terleidsters: p.1

Intervieuw met Rode Vlinder: hebben zich-
zelf opgeheven : p.2

Binnenlands:na een struiiselende regering 
nu ook struikelende wandelaars: p.2

Buitenland: Mitterann en de atoomwapens.
p.2

Raketten .-vervolg op de Bom:p.3-4 
Film: p. 3
Mobutu en de derde wereldstudenten:deze 
laatstee mogen gratis naar huis: p.3

Lezersrubriek, toneel en agenda: p.4

volgende week

enquete over de ir'ceen van de verschilleni 
de groeperingen aanwezig op het FK.

intervieuw: de grote verassing.

hoe werken de nieuwe tramtarieven ?

een toneelrubriek.

E5IE25

Het VRG zorgde overigens zelf voor een on-
weerstaanbare wervingsstunt: het bood elke 
eerstejaars een gratis maaltijd aan in stu-
dentenrestaurant De Brug, bekostigd door de 
kas van de Rechtsfaculteit. Dankjewel, 
dankjewel, dankjewel meneer de deken. Dat 
de decaan en niet het VRG deze maaltijd be-
taalt is op zijn minst eigenaardig. Het VRG 
is nl. één van de rijkste faculteitskringen 
aangezien het jaarlijks tienduizenden haalt 
uit TDees maar vooral uit de kursus-verkoop, 
een permanente rechtsboekenwinkel waar,naast 
zelfuitgegeven kursussen.ook bij andere uit-
geverijen uitgebrachte bleken over de toog 
gaan maar dan wel aan dezelfde prijs als in 
de winkels, dus met een flinke winst.

Het VRG heeft geen enkele politieke motive-
ring en laat niet het minste kritische ge-
luid horen tegenover universiteit, facul-
teit, professoren, of gerechtswerking.
Het is slechts geïnteresseerd in eigenbelang 
(examenregeling, examenroosters) en pro-
beert kruiperig op goede voet te staan met 
proffen en assistenten. DE gezonde mentali-
teit voor beginnende carriëristen.Glimlachen 
is de boodschap. Eer glimlach is een open 
deur...!
Het organiseert pseudo-toeristische uitstap-
jes naar buitenlandse universiteiten en be-
sluit de alvast geslaagde reis met een can- 
tus of een fuifje.Studenten zijn we , en dat 
vinden we ferm. Elite kortom.
En dit is geen zaakje om tekoop mee te lopen 
meneer de deken.

Nog enige staaltjes van griekse welsprekend-
heid van eerwaarde Demostenes de Meyer:
"Met amoureuse problemen kan je OOK bij de 
proffen terecht want sommigen zijn daar wel 
bedreven in."
"Het is goed dat iemand van onze universi-
teit minister van Nationale opvoeding is 
(Calewaert nvdr.) omdat hij dan de belangen 
van onze Alma Mater beter kan behartigen,
Als het iemand anders was zou die misschien 
meer aandacht besteden aan secundair onder-
wijs of zelfs kleuterleidsters."
- 1° de kleuters van vandaag zijn de studen-

ten van morgen.
- 2° diezelfde minister besliste overigens

voorrang te geven aan de beurzen van 
het secundaire onderwijs boven die van 
het hoger onderwijs.

- 3° bovendien kan Calewaert,gezien zijn
gevorderde leeftijd (65 is de minister- 
drempel) deze functie niet meer bekle- 
-den en keert dus braafjes naar de uni-
versitaire stal terug.

-4° Erg doordacht vinden we je redenering 
ook niet, professor.

- 5° Maar we vinden het een verheugend feit
dat een dergelijk verheven intellekt 
dekaan is en geen kleuterleidster.

Tenslotte meneer de dekaan, getuigt het niet 
van een "universitas"-opvoeding om zomaar 
de zaal uit te stappen terwijl iemand nog 
aan het spreken is. Vooral niet als het de 
rechtskritische werkgroep RKW is.Want zulke 
groeperingen kan een onkritische faculteit 
als de Rechten best gebruiken. ^



DOOD VAN 
*N VLINDER

INTERVIEW MET 
guide totté.

Een homogroep, een actiegroep, én een 
socialistische groep : da 's direct een 

originele coctail hé ?

Een zo gespecialiseerde groep maakt 

moeilijk vrienden denk vk.

Guido Totté (medestichter rooie vlinder)

Dat is vroeger nooit aan bod gekomen en 
ik denk dat we daar de eerste in gew-est 
zijn. Vandaaruit hebben we dan naar 
bondgenoten gezocht. En ook al zou de 
PVV vanuit een liberale tolerantei zeggen 
"homo's mogen ook bestaan", toch is het 
duidelijk dat de burgerij voor ons geen 
bondgenoot is

Blijft er nog één kant over...

En dat betekent de linkerzijde. Nu, daarin 
is het probleem van de sexualiteit niet 
meer aan bod gekomen sinds WO II. Daarvoor 
heeft dat wel bestaan in Duitsland en 
Frankrijk (sexpoll, Hirschfeld,...) maar 
sinds het fascisme en stalinisme is die 
aandacht voor sexualiteit volledig verdwe-
nen in de linkerzijde.

Als je de linkerzijde als bondgenoten 
zoekt, stuit je dan niet op homo-haat in 
fabrieken ? Zit je niet in de verkeerde 
hoek steun te zoeken ?

Dat is een klassiek probleem : de burgerij 
die de macht heeft slaagt erin haar moraal 
op te leggen. En de arbeidersklasse gaat 
dan zeer dikwijls zeer burgerlijke noties 
verdedigen.
Er zijn nogal wat homo's die in de fabriek 
gemarginaiseerd worden, maar uiteindelijk 
worden ze geaccepteerd als syndicaal 
actieve mensen, bijvoorbeeld.
Daarentegen kan je als openlijke homo geer 
burgemeester worden, of geen minister.
Zie je het verschil ? De burgerij zal met 
woorden toleranter zijn, maar in de prak-
tijk, bvb. op het vlak van de carrière, 
geen homofielen toelaten.
Terwijl de arbeidersklasse de klassieke 
burgerlijke moraal zal verdedigen maar in 
de praktijk veel opener en eerlijker staat

Tot zover jan met de pet. Maar hoe staat 
het met partijen en v rbonden ?

Ja, dat is één van de kritieken die je op 
de Vlinder kan hebben. We hebben niet 
systematisch gewerkt naar arbeidersorga-
nisaties, naar de SP, of naar de KP.

Wat ze in Nederland bijvoorbeeld wel 
doen ? Zelfs het CDA (christen democraten) 
heeft een homogroep.

Ja, in Nederland heb je in ongeveer elke 
politieke beweging een homo-pressie-groep. 
In België niet. Wat wij wel gedaan hebben 
is onze aanwezigheid laten voelen naar de 
actieve linkerzijde toe.
Betogingen rond abortus, AAF-betogingen, 
rond kernenergie en kernbewapening is onze 
aanwezighedi vandaag normaal geworden.
We zijn ahw bondgenoten geworden, en dat 
is een verworvenheid van de vlinder.

Maar er is nog altijd een verschil tussen 
progressieve kringen, en de partijen zoals 
de SP. Vanwaar komt die afstand tussen 
jullie en politieke partijen ? Hebben de 
politieke partijen aan homo-problemen de 
vingers niet willen branden ?

Bha, voor een stuk kan dat meespelen. 
Bijvoorbeeld toen ernest Glinne zijn 
wetsvoorstel indiende (omtrent leeftijds-
grenzen voor homo's), toen zei met in 
zijn arrondissement in Wallonië : kijk 
eens hier, crisis duikt op, werkloosheid, 
racisme en dan gaat gij u bezig houden met 
een marginaal groepeke, die paar janetten 
die daar nog 1 discriminatietje ondervin-
den.
Dat was zo de reactie van veel basismili-
tanten in de Parti Socialiste. Maar Glinne 
heeft dat zeer moedig verdedigd : zeker 
nu, wanneer rechts terug de kop opsteekt, 
zei hij, mogen we dat soort problemen 
niet laten vallen. En dat was een correcte 
reactie denk ik.

Na, op de kop af, vijf jaren intensieve 
werkingben je nog maar met een 5-tal 
mensen over. Da's toch weinig eigenlijk.

Wel, het is eigenlijk nog een tiental, 
maar dat is inderdaad zeer weinig. Maar 
pas op, we zijn nooit erg talrijk geweest. 
Op een hoogtepunt waren we met 35. Maar 
met vijfendertig enthousiaste, actieve, 
gemotiveerde mensen kan je waanzinnig veel 
doen. Het aantal is niet zo belangrijk, 
maar wel wat je doet, en met welke inzet 
je dat doet.
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De Rooie Vlinder is vorige week terziele 
gegaan. De groep heeft zichzelf ontbonden 
toen bleek dat men zichzelf in het slop 
had gepraat.
De Rooie Vlinder (een socialistische 
homo-groep) maakte naam met het inrichten 
van de eerste homo-betoging in België, 
het verzorgen van homo-dagen en contro-
versiële toneel- en filmavonden. Maar 
bevenal was Rooie Vlinder een naam die 
verweven was met harde, uitdagende actie.
Het is die groep die steeds minder mensen 
vond om zich volledig in te zetten in 
acties, en vooral ook in discussies. En 
het waren deze discussies die vooral jonge 
en nieuwe leden afschrikten. Kortom, de 
vroegere leden vloeiden af, nieuwe kwamen 
er niet bij omdat ze moeilijk aansluiting 
vonden nadat ze de jarenlange ideologische 
discussies gemist hadden.
Rooie Vlinder werd precies vijf jaar geleJ 
den gesticht door Eddy van Sandt en Guido 
Totté. Het was met deze laatste dat we een 
gesprek hadden, net voor de allerlaatste 
vlinderfuif : de ontbindings-fuif vorige 
week.

Maar voel je jezelf niet in de steek ge-
laten door de massa 's homo's die niet in 
de Rooie Vlinder waren ?

Nee, dat gevoel heb ik nooit gehad. Al 
onze initiatieven waren succesvol. De 
eerste homo-betogingen en homo-dagen die 
we organiseerden, de voorstellingen zoals
'Snoepjes' hebben altijd een breed gehoor 
gevonden. Ik weet zeker dat we honderden 
nauwe symphatisanten hebben in Vlaanderen 
die wel een lidkaart zouden kopen, als we 
lidkaarten zouden verkocht hebben, maar 
dat deden we niet'.

Waarom stop je dan ?

Dat is om een andere reden. De groep 
zelf was verworden tot een klein groepje 
dat zich bijna uitsluitend bezig hield 
met academische discussies, die voor ons 
als groep geen direct actieperspectief 
meer gaven.

Hoe komt het nu ooit zover ? Ik snap niet 
hoe je kan komen met homodagen, betogin-
gen, voorstellingen zoals snoepjes en dat 
je dan jezelf gaat verliezen in discussies 
over macht en ideologisch socialisme ?!

De evolutie is heel simpel. We hebben van 
in het begin aan theorievorming gedaan.
We zijn vanin het begin gaan zoeken naar 
onderdrukkingsvormen in onze maatschappij. 
Het uiteengaan nu, is een logisch gevolg 
daarvan.

Ik heb vaak het verwijt gehoord dat de 
Rooie Vlinder zich teveel afzonderde van 
andere groepen. Lesbiennes bijvoorbeeld, 
of meer pragmatisch gerichte bewegingen.

De Lesbiennes hebben we niet afgestoten.
We hebben van in het begin gesteld dat we 
een mannelijke homogroep waren, en ik denk 
dat dat een correcte keuze geweest is om-
dat de situatie van lesbiennes nogal 
grondig verschillend is van die van de 
mannelijke homo's. Nu dat heeft-de les-
biennes niet afgestoten, we hebben wel 
tactische fouten gemaakt : bvb. 5 mei '79, 
eerst de homobetoging in Antwerpen en dan 
het feest 's avonds. Maar dat feest was 
een uitsluitend mannelijke fuif qua op-
tredens en inkleding. En de lesbiennes 
zijn daar zeer zwaar op afgekick.

Over tactische fouten gesproken ; denk je 
niet dat het imago van de Rooie Vlinder 
niet te hard naar buiten kwam ? Ik 
herinner me nog die betoging van twee jaar 
geleden op de BRT : travestieten rond-
springend als gekken, dat is toch niet 
bepaald het beeld dat linksdenkend Vlaan-
deren van homo 's heeft ?

Jamaar, je ziet wat je wil zien. En de 
mensen zijn het minst gechoqueerd van het 
beeld dat zo perfect mogelijk aan hun 
eigen normaliteitsbeeld beantwoord. Dwz 
een homo die gekleed gaat zoals wat men 
gewoon is van een man te zien, wel, dat_ 
is dan nog o.k., maar als ze een homo zien 
die qua opsmuk, of kledij of weet ik veel 
niet meer aan dat beeld beantwoordt, dan 
is het voor de meeste mensen niet meer zo 
o.k.
En in dat soort onderdrukking speel ik 
niet mee.

Maar datzelfde harde beeld had de Rooie 
Vlinder bij de andere groepen, zoals 
het G.O.C. (gespreks-en ontmoetingscentrwi 
bijvoorbeeld. Waarom kwam het niet tot 
meer samenwerking ?

Dat kan ons niet verweten worden. Wij 
hebben vanin het begin een oproep gedaan 
naar de andere homo-groepen om samenwer-
king. Maar neem nu eens die eerste homo-
betoging in '79. We hebben dat gedaan, 
maar verschrikkelijk tegen de zin van 
FWH (federatie werkgroepen homofilie).
Die vonden dat Vlaanderen daar niet rijp 
voor was, die vonden dat gauchistisch, 
dat zou de beweging in diskrediet brengen 
en zovoort, en zovoort. Die betoging is 
een vrij groot succes geworden, en enkele 
maanden later hebben wij een voorstel 
gedaan naar alle homo en lesbienne groeper 
om het jaar daarop de betoging samen in 
te richten, en da's ook gebeurd. Voor ons 
kan dat perfect.

Toch raar, al die groepen hebben één 
doel en toch krijg je langs alle kanten 
tegenwerking. Hoe komt dat, waren zij 
op jullie tenachter qua bewustzijn, of 
ontvoording ?

Tja, ik weet het niet. Neem nu bijvoor-
beeld de werkgroepen rond pedosexuali- 
teit. Ba ja, wat doen die ? Die geven 
uiterst zelden es een perskommunikeetje, 
verspreiden hollandse brochuurkes, doen 
een beetje aan opvang van pedo's in 
moeilijkheden en dan kwamen wij met al 
wat we dat jaar rond pedosexualiteit de-
den (oa 'snoepjes'). En zij vielen uit de 
lucht , en achteraf zegden ze tegen ons, 
dat wij op een paar maand tijd oneindig 
veel meer voor de bevrijding van pedo-
sexualiteit gedaan hadden dan zij op 
zoveel jaren.
Hoe komt dat ? Het is een andere optiek.

Nu de Rooie Vlinder zichzelf ontbindt, 
komt er dan geen leemte ?

Er gaat zeker een leemte komen. Ik dank 
dat alle ex-vlinder individueel hun steen-
tje zullen bijdragen om die leemt te vul-
len. Er zou een nieuwe groep opgericht 
worden die meer actie, en minder ideolo- 
gie-gericht is.

Wat ga jij doen ?

Ha, ik weet het niet. Het is moeilijk, 
maar we zouden heel graag zierv dat in alle 
steden en overal waar onderdrukking en 
discriminatie op het gebied van sexuali-
teit optreedt, dat daar actiegroepen ont-
staan die daartegen reageren. Uiteindelijk 
een zeer elementair platform waarop iedere 
homo die iets wil doen kan mee akkoord 
gaan. We hebben volgende week die verga-
dering en wat daaruit komt, ik weet het 
niet, we kunnen alleen maar hopen.

Er kwamen geen nieuwe leden meer bij.
Hoe komt dat, lag dat aan de nieuwe 
generatie ?

Nee, dat ligt aan ons denk ik en aan het 
beeld dat de vlinder naar buiten had. Nu 
is het wel zo, dat de manier van functio-
neren een nogal grote inzet, nogal veel 
enganement eiste.
We zijn een erg militante beweging geweest 
met elke week vergaderingen, taken, enzo-
voort en dat vergt zeer veel.
Verder het beeld dat de Vlinder naar 
buiten had, van wat te intellectualistisch 
te zijn.

Iemand vertelde me; je moest op den duur 
zelfs je beginnen kleden op hun manier...

Nonsens. Dat is één van de vele mythen 
die over de Vlinder de ronde doen, dat 
is nonsens.
Vergelijk nu eens de achttienjarigen van 
nu die als homofiel naar buitenkomen en 
die ven zes, zeven jaar geleden. Is er 
iets veranderd.

Ik denk dat men er nu in Gent aan gewend 
is dat er aan de unief homo's rondlopen, 
dat er een homogroep is. In het begin was 
dat, ook bij de universiteitsbevolking 
shockerend, en dat is nu veranderd , 
denk ik.

Laat ons eens een mooi slot bedenken :
Waar is de Rooie Vlinder na vijf jaar nu 

hei meest trots op ?

Ha, ik vind dat wij een stukje geschieden-
is van Vlaanderen geschreven hebben, 
zonder overdrijven, ja. ....
Dat kan alleen maar de totale bevnjdmg 
van de mens ten goede komen. Dat klinkt 
bombastisch, maar ik denk dat het klopt 
hoor.

Het uitschot van Voeren gaat dezelfde 
weg op als wij, drie jaar geleden in 
de 10.000 acties. Een klein beetje 
agitatie kreeg veel reclame, dat lokte 
dan weer veel volk en nog meer journa-
listen. Hebben mijn professionele 
collega's de zaak niet een beetje opge-
schroefd ? Bij elke charge van de rijks-
wacht een foto op de frontpagina lokt 
inderdaad steeds meer volk, steeds meer 
rijkswacht, steeds meer paarden.
En zo ontstaat een spiraal van geweld 
waarin geen enkele partij, betogers of 
rijkswacht, 'het gezicht wil verliezen' 
terwijl gans het land toekijkt.
Maar niet alleen de journalisten treft 
schuld. Ik vraag me af wat er zich af-
speelt in het hoofd van de ‘harde 
Vlaming' die denkt dat hij met stokken 
en helmen de Voer vlaams krijgt ?
En wat voor krankzinnige kronkels maken 
de ‘harde Waal' denken dat gij zijn 
waalszijn moet beschermen met long rifles 
en katapulten.
En dan moet me ook eens iemand uftleggen 
waain de Vlaming nu zo plots superieur is 
aan de Waal, en volgens anderen dan weer 
omgekeerd.
En al evenmin begrijp ik die idiote fana-
tici (de 'harden') die enkel reageren met 
blind geweld. Zal het probleem opgelost 
zijn wanneer we elkaar een beetje de 
hersens inslaan ?
Laat ons de oproepen tot 'solidariteit' 
in het werkelijke gezicht zien : het 
ronselen van manschappen. Werkelijke 
solidariteit is met de bewoners een 
oplossing zoefcen. Die oplossing ligt 
duidelijk niet in gewapende bendes die 
uit bossen opduiken en op’hoeven charge-
ren.

F.6.

Schmidt en Mitterand, de socialistische re 
geringsleiders van resp. Duitsland en 
Frankrijk, hebben vorige week hun steun 
toegezegd aan de Amerikaanse bewapenings-
politiek. Van Schmidt was al langer geweten 
Hat hij een ‘betrouwbaar' bondgenoot was.

Met Mitterand ging het echter anders wor-
den. Hij stelde bij zijn aantreden een in-
grijpende "changement" in het vooruitzicht 
tegen de politiek en de verbintenissen van 
de voorgaande (rechts-liberalej regering 
van Giscard. Ondermeer wegens zijn stand-
punt inzake kernenergie had hij de steun 
(en de stem) van een aanzienlijke groep 
"partijloze" ecologisten en linkse en 
uiterst' linkse groeperingen gekregen. Zijn 
huidige beslissing om de nieuwe Amerikaan-
se atoomraketten toch aan te maken is dus 
een totale verloochening en miskenning van 
zijn kiezers. Ze is echter ook een kaak-
slag voor ieder die links denkt, ook bui-
ten Frankrijk. Want daardoor toont Mitter-
and aan dat zich socialistisch noemende 
politici even onbetrouwbaar zijn tov. hun 
kiezerspubliek als hun rechtse tegenhangers 
en vergroot hij de afkeer van de kiezer 
voor de traditionele socialistische partij-
en. Internationaal betekent zijn beslissing 
een enorme klap voor de vredesbeweging.

Mitterand heeft een historische kans om 
de Amerikaanse koloniale aspiraties t.o.v. 
Europa een halt toe. te roepen, laten voor-
bijgaan.

Het élan van deze beweging krijgt er een 
serieuze knauw door; om nog te zwijgen van 
de afvalligheid tov. de socialistiese 
partijen van de zgn. "kleine landen" (Bel-
gië, Ndl., Den., Noorw.) in hun strijd te-
gen de plaatsing van de nieuwe kernraketten

Manu Rugs, de hoofdredacteur van De Standaarc 
noemt deze houding lovend "realpolitik " . Een 
gezond mens, die geen 'staatkundige, maat-
schappelijke en economische belangen' te 
verdedigen heeft, noemt ze demagogie.

j-9-
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Hij laat zich stichter, president, gene-
raal en Gids noemen. Hij, dat is CIA-agent 
en ex-sergant Joseph-Désiré Moboetoe. Te-
genwoordig noemt hij Moboetoe Sese Seko, 
fiere leider van de langdurigste afrikaan- 
se diktatuur die nog overeind staat.

Voor wie ambities koestert, ziehier zijn 
onfeilbaar recept : kunnen rekenen o d  on-
voorwaardelijke westerse steun. Hiervoor 
volstaat het de ekonomie volledig op eks- 
port van grondstoffen te richten. De rest 
van de ekonomie, o.a. landbouw, laat je ver 
loederen op kosten van de bevolking. Kun-
nen rekenen op een interne machtsbasis. 
Daarvoor moet je het merendeel van de hoge 
legerambten en de belangrijkste politieke 
posten aan mensen uit je eigen stam geven. 
Dit alles kruid je dan met een sisteem van 
georganiseerde wanorde, ongebreidelde or~ 
ruptie en moordadige repressie.

De ontevredenheid stijgt echter, zowel 
bij de bevolking als bij hoge politieke 
functionarissen, vandaar dat je de laat-
ste tijd regelmatig in de krant kan lezen 
over parlementariërs die hun politieke 
rechten ontzegd zien en hoge ambtenaren 
die ontslagen worden.

De recenste fantasie van Moboetoe : alle 
beursstudenten die in België studeren moe-
ten naar Zaïre terugkeren. Een vliegtuig 
zal speciaal voor hen op Zaventem klaar

staan. Naar verluid zouden ze in hun land 
kunnen verder studeren. Officieel luidt 
het dat dit een besparingsmaatregel is in 
het kader van het saneringsplan van het 
IMF ( Internationaal Monetair Fonds ).

Een zwak argument als je de kosten van de 
beurzen vergelijkt met de enorme verspil-
lingen in Zaïre ten gevolge van korruptie, 
prestigeprojekten en wanbeheer. Een zin-
loze maatregel ook, want Zaïre kan best de-
gelijke kaders gebruiken als het zich van 
de afgrond wil redden.

We weten echter dat intellegentsia steeds 
een bron van subversieve ideeën zijn ge-
weest. Bovendien is de ECP ( Etudiants Pro-
gressistes Congolais ) zeer aktief op de 
Belgische kampussen. Moboetoe voelt de 
onrust en de ontevredenheid toenemen en hij 
weet van wie hij bang moet zijn. Vandaar 
waarschijnlijk deze laattijdige maatregel.

De zaïrese studenten zijn niet bij de pak-
ken gaan zitten. Maandag 12 oktober voer-
den zij reeds aktie aan de ULB. Denkt Mo-
boetoe hen bij hun terugkeer te kunnen tem-
men ? De herinnering aan de bloedige onder-
drukking van de studentenopstand aan de uni- 
versiteit van Kinshasa ligt nog vers in het 
geheugen !

Gent maakt zich klaar om de DEKASKOOP C 10 
nieuwe cinema's aan Tbr Platen 1 te ontvang 
en. Hoewel er pas in december vier zalen 
zullen opengaan, merkt men nu al aan de pre 
grammatie van de 'EXKLUSIVITEITSZALEN’ dat 
zij de konkurrentieslag ten volle voorbe-

reiden .

Cinema Rex wordt duidelijk als hernemings- 
zaal geprofileerd ( "The Deer Hunter”,"An 
Unmarried Woman","Excalibur” 1. In de Sa-
voy krijgt men traditioneel bloot vlees op 
het scherm. In de Majestic Club de zgn. 
betere film C "La Terrazza" van Scola,"Li- 
li Marleen" 1.

Het werd stilietjesaan tijd dat men een 
biosknopbeleid ging voeren in het Gentse.
In dat andere concern, de Calypso’s, staat 
er vanaf 16 oktober een interessante herne-
ming op het programma ( dagelijks 23 u. 1, 
nl. "GIF KnNSFnUFr!7" I foto ) van Wolfgang 
Petersen. Het zeer rechtlijnige verhaal, 
naar de autobiografie van de Zwitserse au-

teur Ziegler is een pleidooi voor de an-
dere liefde en tegelijk een demonstratie 
van de taboes waarop een homoseksuele ver-
houding in het dagelijkse leven stuit.
Toch is het verhaal van een dertigjarige < 
veroordeelde f "verleiding van minderja-
rigen” ] en zijn zestiejarige vriend (lief) 
niet van sentiment gespeend.

Wat het pragramma van de Skoop betreft 
trekken we vooral de aandacht op Bernard 
Taverniers "UNE SEMAINE DE VACANCES" (19301 
als voorproefje van de opening van het 
achtste internationaal filmgebeuren op 12 
november met zijn recente "COUP DE TORCHON" 
(1981) in ciné Capitol, 20u.30, De master 
himself zal erbij zijn.

Niet te vergeten is ook de "DERDE WERELD 
FILMWEEK" in Skoop II (22.00u.),zie pro-
gramma in de filmkalender.. Op donderdag 
22oktober zal regisseur Christian Mesiné 
(bekend van oa. La (juestion Royale ), zelf 
zijn nieuwe film "DU ZAÏRE AU CONGO” (1980, 
zie foto) voorstellen. Een film die zeker 
de nodige kontroverses zal uitlokken. In 
de volgende Schamper publiceren we uittrek-
sels van een interview dat we met deze 
Belgische documentarist hadden.

Als laatste doen we een oproep aan alle 
kringen, verenigingen, enz., die film 
draaien-; hun programma bij Schamper (Brug) 
binnen te steken* DE universitaire film-
groep heeft dat gedaan: op 22 oktober aud. 
C van de Blandijn, om 20 u. .organiseren 
zij een retrospectieve van "PARKA-films" 

waarover akte.

Rik S.

zorgde de oewapeningswedloop er , 
wei voor dat de USSR nu roiiitair j 
'ie-xer is dan de NAVO 7 En waren i 
n t  USA niet steeds geawonqen om i 
oe Russische voorsprong in te halen ? !

De Usa is altijd sterker geweest dan de 
USSR, en zij is het nog.
Elk jaar maken het IISS (Internationaal 
Instituut voor Strategische Studies) in 
Londen en het SIPRI (Internationaal Insti-
tuut voor vredesonderzoek) in Stockholm 
een militaire balans op.
Volgens het IISS telt het Warschau pakt 
(USSR + Europa) 4,7 miljoen militairen; 
de Navo (USA + Canada + Europa) 4,8 
miljoen (honderdachttienduizend man meer). 
Volgens het SIPRI staan in Europa 1.196.00C 
Navo-militairen plus 212.000 Franse mili-
tairen tegenover 1.029.D00 warschau-pact 
militairen plus 211.000 Russische militai-
ren in Oost Rusland.

Wat de atoomwapens betreft : volgens SIPRI 
had de USSR in juni 1980 6.000 strategisch
e (lange afstand) atoomkoppen, de USA 
9.200. Tegenover de 3.500 tactische (korte 
en middellange afstand) atoomkoppen van 
het Warschaupact staan 7.000 Amerikaanse 
(zonder de Britse en de Franse).

Inzake wapensystemen : volgens het IISS 
is het Warschaupact inderdaad sterker in 
enkele wapensystemen (zoals het aantal 
atoomduikboten, maar daarvan is slechts 
11l% permanent op zee, tegenover meer 
dan de helft van de amerikaanse), terwijl 
de Navo voorsprong heeft op het gebied van 
bijvoorbeeld vliegdekschepen (22 tegen 2) 
en lange afstandsbommenwerpers (348 
tegen 150). De westerse wapens zijn boven-
dien technisch veel beter dan de russische.

Volgens het SIPRI lagen de militaire uit-
gaven van het Warschaupact in 1978 op 67% 
van die van de Navo, die dat jaar 119.412 
miljoen dollar uitgaf, niet onaanzienlijk.

Telkens opnieuw hebben de Amerikanen be-
weerd dat er een kloof bestond tussen hen 
en de USSR : in de jaren 1950 hadden ze 
zogenaamd een achterstand inzake bommen-
werpers, in de jaren 1960 inzake raketten. 
Telkens weer bleek achteraf dat amerikaan-
se achterstand nooit bestaan had. In de 
bewapeningswedloop lagen de Amerikanen 
voortdurend in competitie met zichzelf.

USA in competie 
met zichzelf

De Navo werd opgericht in 1949, het 
Warschaupact op 14 mei 1955, vijf dagen 
nadat het herbewapende West-Duitsland lid 
werd van de Navo.

om uit te maken of ze op een alles be-
dreigende manier aangavallen worden, zul-
len ze geneigd zijn om ofwel in een krisis-
situatie het Westen voor te zijn, door 
zelf te pogen de Pershing en Cruise-basis- 
sen te vernietigen ofwel bij een aanval 
onmiddellijk met zware atoomwapens terug 
te slaan. In beide gevallen zullen de 
landen waar deze raketten opgesteld zijn 
onherroepelijk vernietigd worden:

België 
Neder)ard 
Groot-Brittannië 
Italië
West-Duitsland

48 Cruise 
48 Cruise 
160 Cruise 
112 Cruise 
96 Cruise 
108 Pershing

raketten

De neutronenbom is o.m. bestemd voor de 
Lance-raketten met een maksimale reik-
wijdte van 120 km. Ze moeten dus wel 
opgesteld worden vlakbij de Oostduitse 
grens, wat betekent dat ze onvermijdelijk 
al bij het begin van een aanval zullen af-
gevuurd worden, om niet door Russische 
pantsers overrompeld te worden. In deze 
100 km brede strook langs de Oostduitse 
grens woont echter 30 % van de Westduitse 
bevolking die door vijandelijke atoomaanva. 
len of door de eigen neutronenbom zal ver-
nietigd worden. De neutronenbom kan even-

goed gebruikt worden als aanvalswapen.

Ook volgens Herbert Scoville, vroeger 
plaatsvervangend directeur van de CIA, 
maakt het neutronenwapen dat de drempel_ 
naar de atoomoorlog vlugger zal worden 
overschreden.
En een atoomoorlog betekent voor West- 
Europa de kollektieve zelfmoord.

Als België zou weigeren de Cruise- 
raketten op te stellen, verloochenen 
we dan niet de solidariteit binnen 
de NAVO ? En welk gewicht legt 
zo'n klein land nu in de schaal ?

Noorwegen, Ijsland en Denemarken weigeren 
atoomwapens op hun grondgebied. Toch zijn 
deze landen actieve navo-leden. Het gros 
van de nieuwe wapens wordt in west 
Duitsland opgesteld als Groot- Brittannie; 
Italië, Nederland en België er ook opstel-
len. In principe gaan de Britse en Itali-
aanse regeringen ermee akkoord. De beslis-
sing hangt dus af van Nederland en België. 
Van de Nederlanders wil 68% géén atoomra-
ketten, 56% van de Britten en 66% van de 
Westduitsers al evenmin. In België wees 
een enquête van september 1980 uit dat 
slechts 25,8 % van de Belgen akkoord ging 
met de installatie van de Cruise-raket in 
België : de overgrote meerderheid was er-

tegen. Het komt er dus op aan die volkswil 
duidelijk te maken aan de aarzelende re-
geerders. Bovendien kan zo’n afwijzing een 
aanzet zijn om de bewapeningswedloop stop 
te zetten. Onderhandelingen hebben tot 
dusver nog niets opgeleverd: elke regering 
wacht op de eerste stap van de andere, be-
halve als het er op aan komt te bewapenen. 
Eén land moet dus ooit de moed hebben om 
te zeggen :"wat je ook doet, wij verminde-
ren onze bewapening -en als je daarop 
gunstig reageert, dan zullen we nog meer 
verminderen”.

1. Atoombom 1945 1949
2. Waterstofbom (H-bom) 1953 1954
3. Lanqe afstand-bommen werpers 1953 1957
4 Raketten voor middellange afstand (tot 4.000 km.) 1953 1959
5. Tactische atoomwapens 1955 1956
6. intercontinentale raketten (ICBM) 1955 1957
7. Atoomduikboten 1956 1962
8. ICBM-duikbootraketten (onder water afgevuurd) 1959 1968
9. ICBM met vaste brandstof 1962 1969

10. Raketten met verscheidene atoomkoppen 1970 1975
11. Cruise-raket 1976 ”
12. Neutronenbom 1977 _

Is ontwapening in de huidige eco-
nomische crisis wel realistisch ?
De wapenindustrie schept toch 
werkgelegenheid, en de wapenver- 
koop levert deviezen op.

Maakt het in West-Europa plaatsen 
; van TOS Pershing 2-raketten, 464 
| Cruise-raKetten en eventueel de 

neutronenbom en atoomoorlog niet 
■ onwaarschijnlijker, omdat de USSR 

aan nog meer schrik zal hebben om 
> ons aan te vallen ?

Integendeel, deze wapens maken het oorlogs 

gevaar groter dan ooit. Volgens een 
rapport aan het Amerikaans kongres 
(januari 1981) zijn deze wapens van die 
aard dat ze ’ de tegenstander in verwar 
ring brengen en hem provoceren tot een 
onaangepaste reactie), waarvan West-Eu- 
ropa het eerste slachtoffer zou zijn.
De Cruise-raket vliegt 30 tot 60 m hoog 
en maakt voortdurend uitkijkbewegingen.
Zo kan ze haast onopgemerkt een 200 kilo- 
ton-atoombom deponeren binnen 30 m van 
haar doel, over een afstand van 3200 km. 
Ook de Pershing 2 met een 1 a 10 kiloton- 
atoombom treft met dezelfde nauwkeurig-
heid doel en dat over een afstand van 
1.800 km. Ze vliegt tegen een snelheid 
van 20.000 km/u. In het beste geval hebl 
ben de Russen dus vijf minuten tijd om 
te reageren.

Beide wapens zijn door hun precieze tref-
kracht zeer geschikt als aanvalswapens 
om de eerste klap uit te delen tegen 
Russische raketbasissen. En omdat de 
Russen bovendien uiterst weinig tijd

De Japanners geven bijna niets uit aan 
militair onderzoek, aan militaire aankopen 
maar hun wetenschappers en ingenieurs hou-
den zich met niet militaire productie be-
zig. Daardoor zijn ze ook in staat geweest 
een voorsprong te nemen in bijvoorbeeld 
electronica, t.v., radio’s en scheepsbouw. 
De wapenindustrie schept immers minder 
rbeidskrachten dan de gewone industrie.
Ze is immers kapitaalintensief en meer 
gerationaliseerd. De producten van de 
wapenindustrie zijn ofwel bestemd om niet 
gebruikt te worden ofwel bestemd om te 
verwoesten...

1 000 000 $ 
per minuut

Sinds 1945 heeft de bewapening 6.000 mil-
jard dollar gekost. De huidige bewapenings 
wedloop (momenteel 1.000.000 dollar per 
minuut) wordt betaald met belastingsgeld, 
dat onttrokken wordt aan sociale voorzie-
ningen, onderwijs, gezondheidszorg en 
pensioenen. Kanonnen in plaats van boter. 
Elke Belg -van klein tot groot- betaalt 
elke maand 1.000 frank aan landsverdedi-

ging. Om elke wereldbewoner voedsel, water 
opvoeding, zorgen en een woning te geven 
heeft men 17 miljard dollar per jaar nodig. 
Dit is wat de wereld ongeveel om de 14 
dagen uitgeeft.

hie Konseouenz van Wolfgang petersen 
Calynse dagelijks om 23 uur



Al« we de atoomwapens weghalen, 
welke garanties hebben we dan dat 
de Russen ons niet overrompelen ?

□ E Russen hebben er geen enkel voorbij bij 
om België binnen te vallen of weg te vegen-
tenzij ze menen dat ze zelf accuut bedreigc 
worden door de Amerikaans atoomwapens in 
België. De Russen hebben meer dan genoeg 
problemen met OOst-Europa; zouden ze zich 
dan ook nog die van West-Europa op de hals 
willen halen ?
De Russen weten uit eigen ervaring hoe-
veel last een inval kan hebben van een 
bevolking die niet wil collaboreren.
Ze weten dat je niemand tot het communisme 
bekeerd door zijn gezin uit te moorden.

De USSR weet overigens wat oorlog betekent, 
ze verloor 20miljoen mannen , vrouwen en 
kinderen en leed ontzaglijke materiële ver-
liezen tijdens de Duitse invasie. De Rus-
sische bevolking heeft geen zin in nog 
zo’n oorlog. Beseft de Amerikaanse bevol-
king echter voldoende wat oorlog is ?
Zij die nog nooit op eigen terrein oorlogs 
verwoesting heeft meegemaakt ?
Ook de Sovjetregering is van mening dat 
haar wapens zuiver verdedigend zijn tegen 
een ’vijandelijke’ macht - net zoals de 
Westerse regeringen zeggen dat zij uit-
sluitend op verdediging( uit zijn. Als 
de Russische voorstellen om de bewapening 
te verminderen bluf zijn, waarom zouden we 
hen dan niet op de proef stellen om onder, 
handelingen te aanvaarden ? Er zijn boven-
dien landen die geen deel uitmaken van de 
NAVO, die dichter bij de USSR liggen dan 
wij en die toch niet.overrompeld zijn door 
de Russen ook al hebben zij geen atoomwa-
pens. Oüstenrijk; Zweden; Finland; Zwitser-
land enz...

We hebben geen garantie dat de anderen ons 
zullen navolgen maar, als we geen atoom- 
en andere wapens afwijzen, weten we vel 
met zekerheid dat elke bewapeningswedloop 
eerder vroeg dan laat uitliep op oorlog. 
De huidige wapenwedloop - de grootste uit 
de wereldgeschiedenis - dreigt de totale 
vernietiging van de mensheid mee te bren-
gen. Als de verdediging van Europa met 
atoomwapens neerkomt op de verwoesting 
ervan, dan is een dergelijke 'verdediging' 
even zinloos als het vangen van een in-
breker door het huis in brand te steken.

Er dient dus dringend werk te worden ge-
maakt van vormen van verdediging die niet 
tot massale vernietiging aanleiding geven. 
Ook an vooral niet-militaire zoals sociale 
weerbaarheid, burgelijke ongehoorzaam-
heid, weigering tot collaboratie.

4GEND4
D&POT
SCHAFT

maandag 19 oktober 

kervelsoep
visbrochet met tartaarsaus 
cheesburger met wortelstamppot 
varkensrib sully 
gegratineerde makaroni

dinsdag 20 oktober

wortelsoep 
frans pasteitje
marengo met erwten en wortelen 
gegratineerde makaroni 
varkensrib sully

woensdag 21 oktober

groentesoep
braadworst met schorseneden 
konijn met pruimen 
frans pasteitje 
hespenrol met spinazie

donderdag 22 oktober

kip provençal 
hespenrol met spinazie 
varkensgebraad met snijbonen 
konijn met pruimen

vrijdag 23 oktober

poreisoep
mosselen in roomsaus 
vogelnestj es 
hutsepot op zijn vlaams 
kipbil provençal

elke dag kan je ook kiezen uit 2 koude 
schotels en diverse nagerechten. Smakke- 
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Zijn de neutronenbom, Cruise-raket 
en Pershing 2 niet noodzakelijk om 
gelijke tred te houden met de Rus- 
rische tanks en SS-20 raketten ?

Reeds jaren kondigden de russen aan dat 
zij de neutronenbom niet zouden bouwen. 
Volgens de Navo is de neutronenbom be-
doeld om een massale tankaanval te stop-
pen. Dit doel wordt evengoed, zoniet beter 
bereid met de reeds in gebruik zijnde anti- 
tank wapens. De Nato bezit er 193.000 waar-
van er 100.000 in West-Duitsland staan.
Dit betekent 5 trefzekere antitankwapens 
tegen elk van de 19.000 tanks waarover de 
Russen in Midden-Europa beshikken. Waarom 
geeft men dan nog 1.180 neutronenwapens 
nodig voor de totale prijs van bijna 
anderhalf miljard dollar ?

Wapens die overigens volgens de uitvinder 
ervan, Samuel Cohen, bedoeld zijn voor 
gebruik tegen steden. De Cruise raket 
heeft géén russische tegenhanger, de 
Pershing 2 is niet gelijkwaardig aan de 
Russische SS-20 raket, maar hij is beter 
want hij is nauwkeuriger. Pershing 2 en 
Cruise zijn géén antwoord op de SS-20.
De ontwikkeling van beide wapens begon al 
lang voor het introduceren van de SS-20 
in 1977, en de reden die de Navo opgaf om 
de Cruise te maken zijn al te vaak gewij 
zigd.

De SS-20 is ee., raket met vaste brandstof 
en drie atoomkoppen. Ze vervangt de verou-
derde SS-4 en SS-5 met vloeibare brandstof 
en één zware atoomkop van 1 megaton. 
Raketten met vloeibare brandstof zijn erg 
kwetsbaar : het duurt lang voor ze afge-
vuurd kunnen worden. Alle amerikaanse 
raketten, behalve de oude titan-2 gebruiker 
al sinds 1962 vaste brandstof.
De SS-20 bestrijkt inderdaad heel Europa 
maar dat deden haar voorgangers SS-4 en 
SS-5 al twintig jaar, resp. sinds 1959 en 
1961, zonder dat daarover veel misbaar 
werd gemaakt. De Amerikanen hadden immers 
al op het einde van de jaren '50 Thor- en 
Jupiter-middellandse raketten opgesteld in 
Groot- Brittannië, Italië, en Turkije.
Na de Cuba-crisis van 1962 werden ze terug-
getrokken en vervangen enerzijds door 72 
Pershing 1 raketten in West-Duitsland 
[reikwijdte 1.800 km) en anderzijds door 
atoomduikboten mrt.Polaris- en, sinds '70 
Poseidonraketten. Deze Poseidonraketten 
zijn de echte tegenhanger van de SS-20.
Ze staan op de vijf amerikaanse atoomduik-
boten die onder Navobevel staan en kunnen 
elk moment met hun meer dan 40D atoomkopper 
van elk 50 kiloton de USSR treffen tot in 
Siberië. En dan zijn er nog de vier Britse 
Polarisduikboten [met in 192 atoomkoppen 
van 200 kiloton) de vijf Franse atoomduik-
boten (met samen 64 zware raketten), de 
156 F-111 atoombommenwerpers, en 18 Franse 
raketten in de Provence...

De installatie van de Pershing 2 en de 
Cruise-raket is dus een door de USA op 
gang gebrachte escalatie in de bewapenings-
wedloop, die voor West-Europa dodelijke 
gevolgen kan hebben.

Plet was te verwachten,de kombinatie van 
Stravinski-Ramus en Dario Fo-Arthuro Cor-
so kon een prachtig spektakel bieden. Met 
hoog gespannen verwachtingen maar toch 
een beetje met een bang hart naar 'De 
geschiedenis van de soldaat’ in KNS.

Igor Stravinski, ook de vader van de Euro-
pese jazz penoemd, maakte in 1918 samen 
met zijn vriend Charles Ferdinand Ramuz, 
de internationaal bekende Zwitserse schrij-
ver, 'De geschiedenis van een soldaat’.
Dit werk van Stravinski en Ramus was een 
muzikale vertelling met als enige perso-
nages een voorlezer, de duivel, een prin-
ses en een soldaat, allen symbolische fi-
guren.

Wat U in de KNS te zien krijgt is niet de 
geschiedenis van een soldaat maar 'De ge-
schiedenis van DE soldaat’. Dario Fo, 
die in Vlaanderen vooral bekend werd door 
zijn samenwereking met de Internationale 
Nieuwe Scene, bewerkte de geschiedenis 
van een soldaat tot een spektakel met 
33 akteurs en een 14 koppig orkest. Bo-
vendien heeft Fo toen de tekst helemaal 
herschreven. Bij die kreatie in 1978 voor 
Scala van Milaan deed hij ook beroep op 
Arthuro Corso. Fo werkte al sinds 1963 
intensief met Corso samen en het is;.deze 

laatstedie in de KNS rfegisseerde.

Voor de produktie in de KNS werd eveneens 
beroep gedaan op niet professionele ak-
teurs 'gezocht in de studio Plerman Teirlinck 
in Antwerpen en het Gentse Conservatorium. 
Die jonge (24) mensen kregen gedurende 
twee maanden een intensieve training in fy-
sische ekspressie van Grazia Manconi, die 
choreografe was voor deze produktie. Wat 
bij de première opviel is dat deze vrij 
jonge choreografe zeer goed rekening heeft 
gehouden met de mogelijkheden en beperkt-
heden van deze jonge mensen. De choreo-
grafie is eraan aangepast.

Er zijn in vergelijking met de kreatie van 
Dario Fo een paar dingen veranderd. Zo 
heeft men bij NTG, om financiële redenen 
niet met een orkest gewerkt, maar de ba-
sisidee zoals Fo die heeft gerealiseerd in 
Milaan bleeft ongewijzigd.

Het resultaat in een totaal-spektakel 
geworden van toneel, dans, zang, acrobatie 
en mime. Het is een wilde stroomversnelling 
van taferelen die soms een louter descrin- 
tief karakter hebben. Opvallend is (zoals 
altijd bijDario Fo) dat naast het eigen 
lichaam zeer weinig materiaal gebruikt 
wordt. Vooral katoenen doeken, stokken en 
een soort rollende stelling waarmee de 
gekste kombinaties worden gebouwd.

Niets of niemand op de scène heeft een de-
finitieve functie : een doos verandert al 
vlug van een auto, in een bed of een tafel. 
Ieder voorwerp heeft slechts tijdelijke 
functies maar blijft konstant functioneel.

Elke akteur speelt verschillende rollen.
Ook de rol van soldaat wórdt voortdurend 
doorgegeven omdat zoals Fo het zegt :'het 
is niet het verhaal van een individu van 
de allegorie van de collectiviteit, van een 
klasse.’ Zo krijgt niemand de kans om zich 
in zijn rolletje op te sluiten.

Zeker visueel is het een zeer sterk stuk . 
De tekst van Ramus is tot een minimum her-
leid, wat niet betekent dat dit een inhouds 
loos gedoe is geworden. Integendeel, NTG 
bewijst dat ons politiek teater -en dan 
denk ik aan het trojaanse paard, I.N.S., 
mannen van de dam, vuile mong...- hopeloos 
verouderd zijn. Ze zitten nog steeds veran-
kert in een Mistero Buffo sfeertje van 10 
jaar geleden. Clichés zoals de snode rijke 
baas en de arme weerloze arbeider zijn 
achterhaald.

Dario Fo daarentegen is blijven evolueren, 
dat.bewijst de produktie in het NTG. De 
dingen in 'De Soldaat’ zijn met weinig 
woorden even diepgaand als het politiek 
teater met veel woorden en nog meer slogans 
Het is een visualisering van de actualiteit 
Dit stuk richt zich vooral naar jongeren in 
onze wereld van groeiende individualiteit 
en onverschilligheid waarin de ongenaakbare 
machten veel mensen hun kop in het zand 
doen steken. Het is een oproep naar jon-
geren om hun oorkleppen (in het stuk een 
walk-man) weg te gooien. Het is een oproep 
tot solidariteit, eenheid en dialoog met 
anderen.

Afgezien van dat is deze productie alleen 
al als kijkspel de moeite waard. Belichting 
en decor zijn ronduit prachtig. Het is 
modern teatèr, dat bewijst dat teater le-
vendig en boeiend kan zijn zonder dat men 
daarom moet vervallen in het platte amuse- 
metnsgenre.

Deze voorstelling is zeker niet af en 
schoonheidfoutjes zijn niet uit de lucht. 
De rol van de prinses is mij niet altijd 
even duidelijk, maar dit alles wordt goed-
gemaakt door de soepelheid en het enthou-
siasme dat overheerst.

Jo Van Damme.

TON&&L
NTG----------------------------------------

het leven van een soldaat

ARCA---------------------------------------

het lam gods

ARENA--------------------------------------

3 stuiversopera

VERTIKAAL---------------------- ------------

pietje de leugenaar

MULTATULI----------------------------------

strawberry fields

STEKELBEES--------------------------------

zaterdag kindertheater

VUILBAK
SYMPTOOM------------------------------------

EL SALVADOR K0MITEE-------------------------

geeft op 23 oktober in zaal Oudgemeentehuis 
( in de kerkstraat te ledeberg ) een bene-
fiet konsert. inkom bedraagt 150 bf.

VAKA/VAKS-----------------------------------

organiseren op donderdag 22 oktober een 
anti- atoomavond in de Blandijn :

18.00u : video, stands...
19.00u : the war game
21.45u : debat over het dumpen van atoon 

afval in zee
23.00u : fuif in zaal vooruit

20.3Ou : debat over de kernraketten !

SIPRI--------------------------------------

op maandag 19 oktober komt in aud. e om 
twee uur in de namiddag dr bamaby, direk- 
teur van Stockholm International Peace Re-
search spreken.

FILM

DAT D E  Z O O H m  
MADAME SNEPPEN 
& H  H*Mo Fin. is

IS'T ToZÏT\ 
PLEZANT ALT 
» £  tUHHEm  

LEKOJJ

verhuist naar Reinaertstraat 125 ( aan de 
Brugse Poort ). als je thuis of op je kot 
nog ergens een oude broek liggen hebt kan 
je altijd een handle helpen, telefoon : 
(091) 27.51.96

MASEREELFONDS-------------------------------

start met een vormingscyklus over volkskul- 
tuur ( met grote K ). volgende week lees 
je hierover iets meer.

SK00P— -------------------------------------

zaal 1 : 20u une semaine de vacances

22u30 filmweek derde wereld 
( zie ons uitgebreid verslag 
op bladzijde 3 )

zaal 2 : 19u30 film in verlenging
22u Monthy Python's Holy Grail

Ik wou enkele dingen rechtzetten bij de 
advertentie ivm de radioomroep vorige 
week :
- het examen dat (zonder mijn medeweten!) 

schijnt door te gaan op 19 oktober 's 
middags in de overpoort bestaat uit twee 
delen :

-theoretisch over unief structuur 
-practische stemproef 

het start ook slechts om 12u

PVDA----------------------------------------

spreekt over haar organisatie, haar werking 
...op donderdag 22 oktober, waarschijn-
lijk in de Blandijn.

VNSU---------------------------------------

organiseert op zondag 25 oktober in Elcker- 
Ik in Antwerpen een heuse Republikeinse 
Konventie.

Bij aankoop van een toegangskaart voor 
"Het Lam Gods" krijg je een tweede toe-
gangskaart voor het bijwonen van één 
ARCA-creatie gratis naar keuze ■

Deze aanbieding is geldig tot 31.10.81. 
Het lam gods wordt gebracht op : woens.- 
donderd.-vrijdag-zaterdag telkens om 20u. 
in St Widostraat nr 3 (in de buurt van 
het gravensteen, zijstraat gewad.

L J

- radioomroepers worden niet betaald als 
gewone jobstudenten maar hun ’loon’ ligt 
een stuk lager.

- radio-omroepen houdt meer in dan platen 
draaien en berichten aflezen maar vergt 
een klein beetje sociale inzet. Dus niet 
alleen de binnengekregen berichten afle-
zen maar zelf berichten maken !

Erik Coene
voorzitter radio omroep


