m asculism e
Mannnen worden verdrukt door vrouwen en daar schort het hem aan in de
we re l d . ..
Na een druk bijgewoond debat in de
Blandijn vonden we Hugo de Garis
terug in zijn appartementje in
Brussel. Het Masculisme. Pag. 2.

to n y
Anton 'Tony' Bergmann schreef weinig
en van wat hij schreef bleef na meer
dan een eeuw niet veel meer over.
De bibliotheek van de R.U.G speculeerde OD een immense nalantenschap van
Paul Frederick, kocht ze op, en vond
zeldzame manuscripten ondertekend...
'Tony'. Pag. 3

SENELLE

DANK U PAPA !
Sommige zonen zijn boos op hun vader, anderen zijn hem dankbaar. Dat dankbaarheid
soms heel terecht kan zijn, dat weet Jhr.
Mare Senelle beter dan gee^ ander. Mare Senelle (31) is de zoon van prof. Robert S e nelle (64). Hij werd een drietal maand geleden benoemd tot part-time-assistent op het
seminarie van zijn vader. Het is een benoeming die bi; nader inzien behoort tot die
vorm van machtsmanipulatie waar Schamperlezers in geen geval mogen van verstoken blijven.

Zoals veel meldenswaardigs, start het ve rhaal in het Belgisch Staatsblad. Op 17
februari '82 verscheen een vacature voor
een part-time-assistentschap op het seminarie bouwrecht, waarvan prof. Senelle
diensthoofd is. Eén van de aanwervingsvoorwaarden luidde als volgt: "De kandidaten moeten zich tijdens hun universitaire
studies onderscheiden hebben". Vijf kandidaten dienden zich aan:

* twee pas afgestudeerden, allebe" houder van
een vrij bewonderenswaardige reeks ”raden.
maar omdat ze pas afgestudeerd zijn publicatieloos
* een onderscheidingsloze zonder publicaties
* een onderscheidingsloze met 3 (drie) di ploma's en een reeks publicaties.
* en Mare Senelle onderscheidingsloos licentiaat in de rechten en auteur van een aantal
publicaties over het interessante onderwerp
dat de erkenning en registratie van de aa n nemer is.
Gezien slechts twee kandidaten voldoen aan i
voorwaarden, schijnt de keurze vrij eenvoudig. De procedure wil het echter anders.

Tijdelijke assistenten worden benoemd door
het Vast Bureau van de Raad van Beheer,
rekening houdend met de niet bindende ad viezen van de faculteitsraad en van het
diensthoofd van het seminarie waar de as sistent aan verbonden zal worden. De faculteitsraad moet zich op haar beurt laten
advizeren door een benoemingscommissie,
samengesteld uit O.P. en W.P. van het betreffend vakgebied.
Het advies van diensthoofd Senelle was
even duidelijk als ongemotiveerd. Onderscheiding of geen onderscheiding, mijne
Mare moet assistent worden.

-k u itu u r--------------------------------De Dienst voor Kulturele Animatie van de
Stad Gentzoekt 'de schare uitstekende
artiesten en groepen die weliswaar, om
diverse redenen, niet de bekendheid
hebben verworden die zij door de kwalieit van het d-or hun gebrachte spektakel eigenlijk verdienen of die op
zoektocht zijn naar nieuwe artistieke
ei n d e r s . '
Voelt u zich geroepen om uzelf voor
te stellen aan de personen en instellingen die de 'Spektakelbeurs' zullen
aandoen tussen 27 en 30 januari, dan
één telefoontje naar 21.55.91.

De benoemingscommissie hield het wat o n duidelijker. De aanwezige assistenten
benadrukten het criterium van de on derscheidingen. Toenmalig decaan, prof. De
Meyer, vindt graden minder belangrijk dan
interesse voor het vakgebied. Hij wordt
daar door drie commissieleden in gevolgd.
"Gelet op het delicate karakter van dit
geval", vervolgt het verslag, "achten de
commissieleden het opportuun dat de fa culteitsraad dienomtrent stëlling zou ne men" .

Met "het geval" naar de faculteitsraad
dus. De faculteitsraad van 1 juni 1982
maakt er - in tegenstelling met wat so mmigen verwacht hadden - minder problemen
van. De kandidaturen van de onderscheidingslozen worden door een eenparige faculteitsraad (op drie onthoudingen na)
als onontvankelijk beschouwd. Jhr. Senelle kan dus geen assistent worden.
Prof. Senelle blijft bij zijn standpunt.

Volgende en laatste fase is het Vast Bu reau. Om te begrijpen wat daar gebeurd
is, kunnen enige weetjes over de persoon
en de carrière van prof. Senelle nuttig
zijn. Robert Senelle werd na een ee rder korte carrière als advocaat, rechter
bij de rechtbank van eerste aanleg. In
1954 bleek de magistratuur niet interessant genoeg meer, Senelle werd adjunctkatinetschef bij toenmalig premier A c h i 1 les Van Acker, één van de bekendste socialistische voormannen uit de naoorlogse periode. Na het afscheid aan de a c tieve politiek, werd Senelle hoogleraar
aan de RUG. Hij is er nu titularis van
zeven cursussen, maar vindt nog ruim de
tijd om samen met zijn zoon een advocatenkantoor te Brussel te leiden dat zowaar zelfs een telex bezit. Als regelmatig publicist in de Standaard, staat
hij om één of andere duistere reden nog
steeds als SP'er bekend, hoewel men in
zijn lessen niet de minste ideologische
verwantschap vermoedt. Dat hij een invloedrijk en succesvol man, hoef je niet
te vermoeden, hij vertelt het zelf wel.
Zijn les grondwettelijk recht is be halve het voorlezen van titels uit de boek
van een ander prof., hoofdzakelijk g e wijd aan het opdissen van pocherige
anecdotes uit de rijke carrière.

Het Vast Bureau besliste zoals gezegd
met 5 stemmen tegen 3 om jhr. Mare S e nelle te benoemen als assistent. Tegen
stemden student Ossieur, WP-er Dambre
en prof. Vereecken. Voor stemden o.a.
de rector, de vice-rector en de regeringscommissaris. Naar verluidt was
het regeringscommisaris Van Acker die
met het verontschuldigend wapen op de
proppen kwam: de vereiste van een on derscheiding zou in strijd zijn met het or ganiek koninklijk besluit houdende het
statuut van het wetenschappelijk pe rsoneel. Uit betrouwbare bron vernamen wij
ondertussen dat één van de kandidaten
beroep tegen de beslissing heeft aa ngetekend bij de Raad van State.
Het zal je pa maar wezen.

para
Na het teruggaan naar vorige levens
schotelt de werkgroep parapsychologie ons het pendelen, de wateraders
en de aar'stralen voor. Een E.H. werd
bereid gevonden deze fenomenen aan
academici uit de doeken te doen. Pag.3.

a p a rth e id
up woensdag 2 februari e.k. wi.l. de U ondertussen reeds bekende "Nationalistische Studentenvereniging" (NSV) nog maar eens haar
humanisme ten toon spreiden. Het NSV plant
die avond namelijk een vriendschapsavond
met Zuid-Afrika. Het verleden heeft ondertussen reeds geleerd dat dergelijke vriendschapsavonden niet zomaar beperkt blijven
tot gezellige verbroederingskransjes onder
het wederzijds uitwisselen van drankjes,
hapjes en liedjesteksten. Vriendschapsavonden met Zuid-Afrika zijn voor het NSV
pro-apartheidsavonden. Ook de in internationale politiek minder onderlegden, zullen
wol weten dat het Zuid-Afrikaans apartheidssysteem zowat de meest openlijke en
doorgedreven vorm van racisme is die door
een overheid kan beoefend worden. Het
UNO-embargo op de wapenhandel met en de
economische steun aan Zuid-Afrika is daar
al een voldoende teken van. De stuitende
vorm van racisme die in Zuid-Afrika in
wetten gegoten wordt, was ook de reden voor
het opschorten van het Belgisch-Zuid-Afrikaans cultureel akkoord. Toch bestaat in
Vlaanderen een vrij invloedrijke apartheidslobby (Protea) die in het onderdrukken van 20 miljoen kleurlingen en negers
door 5 miljoen blanken geen graten ziet.

Twee jaar geleden was een zelfde pro-apart
heidsavond aanleiding tot vrij zware gevechten tussen anti-racistische tegenbetogers, NSV-ers en politie. Naar verluidt
zou ook nu weer een zaal van de universi—
teit voor deze meeting toegestaan worden.

A FF
Het Gentse Anti-fascistisch front stuurde in dat verband een brief naar de rector
waarin gevraagd wordt om in toepassing van
de anti-racisme wet van 1980 de zaal niet
toe te staan. Wanneer we de rector maandag
om commentaar vroegen, deelde hij mee dat
hij de zaak nog in beraad hield. Voor volgende week dinsdag hebben de voorzitters
van het Werkgroepenkonvent, het Politiek
Konvent en Kultureel Konvent een onderhoud
met de rector aangevraagd. Hierover door
ons ondervraagd deelden zij mee, dat zij
aan de rector zullen vragen om de zaal niet
toe te staan om rellen te vermijden. Ook
zullen zij de toepassing van de wet op het
racisme vragen.

Hoe gaat het met schamper ?
Als je een krant gelezen hebt dan weet
je het wellicht beter dan wij, op het
moment dat dit redactioneel naar de
drukker gaat : dinsdag avond.
De beslissing valt (viel) pas wo ensdagavond -dit wordt een lastig
artikel-, zodat we op dit moment
volkomen in het duister tasten.
Deze week dus niets over dat alles,
we zullen u er in het volgende nummer
genoeg mee rond de oren slaan, want
de beslissing die de sociale raad
morgen (vorige woensdag dus) neemt
is cruciaal voor het voortbestaan
van dit blad.
Tot op de valreep toch alsnog :
* professor Senelle's zoon, ook
al Senelle genaamd geraakt aan een
job op het buro van vader Senelle.
Een familieaangelegenheid waarm-e
we eigenlijk geen zaken hebben,
toegegeven, maar er zit een vlot
verhaal in.
* NSV wil (weer eens) een meeting
organiseren met vrienden uit ZuidAfrika. Daar zit ook een vlot verhaal in, maar dat vertellen we wel
gedurende de volgende weken. De
universiteit ziet er ondertussen
geen graten in om meetings die
duidelijk pr o-apartheid, zeg maar
racistisch zijn, parkeerplaats te
geven. Tussen haakjes, het NSV
vraagt ook nog subsidies. Ook daar
moet de sociale raad zich over uitspreken morgen woensdag (vorige
woensdag dus, geloof ik).
* Masculisme dreigt de nieuwe dada
te worden van wat zich progressief
noemt, we gingen eens kijken en
kwamen ervan terug.
* De centrale bibliotheek vindt een
bundel papieren en haalt de champagne boven. Zeldzame manuscripten van
Anton Bergmann komen na een eeuw
terug aan de oppervlakte.
♦Professor Declercq haalt zijn slag
thuis : een schoolmuseum : de Historische Onderwijs Collectie is op engesteld voor het publiek.
♦Eredoctoraten zijn een academische
inteelt die af en toe eens de kansen
krijgt om roemruchte namen toe te
voegen aan het tableau van onze alma
mater. Het klinkt indrukwekkend maar
eigenlijk gaat het hem enkel om de
receptie die erop volgt. Cousteau
zou de prijsduif zijn.

H. OE GARIS

:

EMOTIONELE

VERSTOPPING

mask ulisme

Rugo de Garis stond mee aan de wieg van het masculisme in de Verenigde Staten,
waar de beweging uitgroeide tot een belangrijke strekking van 'werkelijk boze
mannen'. Zelf komt hij uit Australië waar de tegenstelling tussen man en
vrouw nog steeds enorm groot is.
Hugo de Garis loopt de media in de voeten, vroeg of laat struikel je wel eens
over zijn 'masculisme' zoals in Gent waar hij een knokvol auditorium trotseerde en getooid in een knalrode rok het masculisme predikte. Ik vond hem terug
in Brussel, op een klein appartementje van 3000 fr in de maand, dicht bij de
metro en ijzig koud (maar dat zal wel aan mij liggen, 'vrouwen zijn erg kouwe1 ijk a a n g e l g d ').

Je hebt het al zo dikwijls uitgelegd... wat
is maskulisme ?

Als wij van die emotionele verstoptheid afwillen dan moeten, MOETEN vrouwen een eerlijk deel van de last van het kostverdienen
Maskulisme is kritiek van de mannenral.
overnemen.
Wij willen ons eerlijk deel van
Het doet voor mannen wat het feminisme voor
de emotionele rijkdom van de thuis, van de
vrouwen doet: nl een strijd tegen de beper- kinderen. Wij willen een liefdesrelatie
king en de onrechtvaardigheid van die rol.
met onze eigen kinderen. We kennen niet
Er zijn 2 verschillende opvoedingen, en er
eens onze kinderen.
Dat is voor mij de
zijn 2 verschillende kuituren.
échte tragedie , en een gevolg van die traEn historisch is dat te wijten aan de indus- ditionele mannenrol.
triële revolutie: het kapitalisme heeft het
werk buitenshuis genomen. Gevolg: de vrouw
blijft thuis met de kinderen en de man is de
kostwinner. Binnen het kapitalisme is er
Die jullie ook acht jaar van jullie leven
ook een behoefte aan ekonomische mobiliteit
en dat heeft geleid tot het kerngezin. Waar kost... ?
vroeger de hele familie bij elkaar woonde,
ooms en tantes incluis, krijg je nu het
Ja, dat is een argument uit de VS.
krengezin met man vrouw en kinderen. De
De mannenbeweging kent trouwens veel sucmoeder krijgt als enige de koesterencfe rol
ces in New-York.De mannen zijn daar echt
en de man krijgt de prestatiedruk want hij
kwaad geworden.
En ik probeer hetzelfde
moet het gezin ekonomisch boven water houden te doen in Europa.
Ik spreek frans, duits,
En als hij faalt is dat een enorme ramp.
engels en nederlands en ik ben nu bezig
Dat is het begin van de moderne sekse-rollen met italiaans.
De bedoeling is deze ideolc
gie naar Europa te brengen.
Ik wordt
polarisatie.
steeds ambitieuzer wat dat betreft...
Het gevolg hiervan is dat de man een bepaald
persoonlijkheidstype krijgt, gericht op de
Presteren dus ook op dat vlak... ?
prestatie.
De jonge moeder maakt dan ook onbewust een
Jaja
(lacht) hier hab je gelijk maar ik
erschil in de opvoeding van een kleine jongvind het zó belangrijk, ik doe het heel
en en een klein meisje: zij verwacht dat de
graag, het is een liefde, een passie, een
kleine jongen onafhankelijk is en flink, en
obsessie...
daarom houdt ze hem emotioneel op afstand.
Die acht jaar dus, dat is voor mij het
En omdat de vader werkt is er een moedergesterkste maskulistische argument.
In de
domineerd ouderschapssysteem.
VSA leeft de gemiddelde man acht jaar minOp emotioneel vlak is dit hier een ramp !
der dan de gemiddelde vrouw.
Wij mannen zijn emotioneel verstopt. Wij
Dat is een verschrikkelijke statistiek.
kunnen onze gevoelens niet uiten... BeStel dat je 70 jaar bent en je man sterft,
grijp je dat ?
je bent eenzaam en te oud om een nieuwe relatie aan te gaan, dus de laatste jaren var
Ja j a . ..
die vrouw zijn verschrikkelijk.
Miljoenen
vrouwen maken dit mee.
Ander aspekt is dat als alleen de man de
En voor de man
(lacht) ... die man is
kost moet verdienen hij heel hard moet werDOOD.
ken, bijna de hele dag dus. De carrière
De amerikaanse maskulisten hebben de hypodomineert, het carrierisme wordt het leven
these gesteld dat het levenspatroon van de
van de man, hij heeft geen tijd om andere
man maakt dat hij minder lang leeft. Dus
dinyen te doen. Wij zijn mono-dimensioneel,
dat carrièrisme dodelijk is, en dat bleek
wij willen multidimensionele mensen worden,
te kloppen. Kan je nagaan wat dat beteandere dingen kunnen doen, tijd voor hobkent ? Dat betekent dat honderden miljoebies ...
nen mannen in de Westerse wereld doodgaan
Ik bvb. heb een persoonlijkheid die vele
voor hun tijd door de mannenrol, door de
dingen moet doen.
Voor mij is die carrière
stress, de emotionele verstoptheid, en al
een marteling.
die frustraties.

Je wil dus een mentaliteitsverandering met
En je wil die marteling door vrouwenjobs ver het oog op een langer leven ?
zacht zien ?
Nu vrouwen kunnen werken moeten ze ook werken .
Vrouwen hebben nu de macht gekregen over hun
eigen lichaam, kontraceptiva en waarschijnlijk is binnen afzienbare tijd abortus ook
toegestaan isn België.
De technologische ontwikkeling heeft ervoor
gezorgd dat er huishoudelijke apparaten zijr
zodanig dat het veel minder tijd kost om de
afwas te doen blablablabla.
Ze heeft stemrecht gekregen, kan naar de universiteit
gaan ... en dat dankzij het feminisme.
Wij beschouwen feminisme dus als een voorwaarde voor de bevrijdlng van mannen van de
slavernij van het vaste werk. Wij willen
een 'flexi-werksysteem’, waarbij de werknemer het recht krijgt zélf te kiezen hoeveel
hij wil werken.

Ja, in Parijs bvb. willen 39% van de mannen
en 52% van de vrouwen minder werken EN minder verdienen.
En dat idee wordt steeds
meer populair. We zitten in een historische overgangsfase.
Die acht-uur-werkdag
is gebaseerd op de sekse-rollen van het oude ekonomische systeem: met de man als kost
winner.
Dus,in theorie, als alle vrouwen
werken kan de man "4uur per dag in plaats
van 8 uur werken.
En hij kan een liefdevolle vader voor de kinderen zijn. Wij
zijn gekonditioneerd op acht-uur-werkblokken. Als de vrouw nó wil werken, dan moet
dat óók acht uur, en dan wordt ze dubbel be
last: werken en huishouden.
Als ze dat
niet eerlijk vindt geeft ze een deel van
die huishoudelijke taken a;-n de man mot als
gevolg dat'ook hij dubbel belast is. We

zitten dus in een onzinnig irrationeel systeem, waar vrouwen én mannen overbelast
zijn en met veel te veel stress zitten.

Is het dan niet beter in plaats van de stres
te delen, zoals jij voorstelt, onzinnige a r beid zélf weg te nemen. Of zie je arbeid
noodzakelijk als stress ?
Ja, natuurlijk,elke arbeid is stress.Als je
beslissingen noet nemen of verantwoordelijkheden hebt, is dat stress.

Hobbies dan ook ?
Ja, telkens er een deadline gesteld wordt
voor een werk , krijg je stress.

Is het niet beter die prestatiedwang weg te
werken, vermits die , zoals je vroeger zei,
aan de grond van jullie ongeluk ligt ?
Nee, het is een kwestie van kwantiteit.
Bij
mannen is het teveel en bij vrouwen te weinig
Mannen zijn teveel carrière-gericht en het
kost hun teveel. Vrouwen te weinig, en
daardoor zijn ze niet doelgericht.
Kijk,
de traditionele fluffie, die de les nooit ge
leerd heeft dat een vrouw moet presteren,
dat ze ook risiko's moet nemen , z o ’n vrouw
heeft het heel moeilijk om konkrete doelen
te verwezenlijken, ze is funktioneel verstopt, als gevolg van de traditioneel vrouwelijke sekse-rolopvoeding.

Dus de stress eerlijk verdelen ?

Ik ben van mening dat de reden waarom de
vrouwen de lagere ekonomische rollen moeten

Ja, maar de stress over 5 uur is minder dan
8u.
Bovendien beginnen steeds meer mensen te beweren dat ze genoeg geld hebben ( ik heb
de indruk dat dit niet zo populair is in
Belgie ).
Ik wil nu een kompromis sluiten tussen materialistische rijkdom en andere vormen van
rijkdom , ik wil geen 8 uur per dag werken
om het materieel beter te hebben dan de buren .
Maskulisme is een aanval op die materialistische mentaliteit.

vervullen, niet te wijten is aan mannnelijke vooroordelen (hoewel dat bestaat natuurlijk) maar ik zie het als een gevolg van de
existentiële lafheid van vrouwen.
Vrouwen durven minder dan mannen, terwijl
mannen moeten domineren, risico’s nemen en
presteren vanuit hun opvoeding.Nu, wij beweren dat vrouwen dat ook moeten doen want
als ze het niet doen zullen ze ook nooit
échte verantwoordelijkheden krijgen in bedrijven .

Hoe ga je nu met dat beperkte inkomen huishoudapparaten kopen die nodig zijn opdat de
vrouw zou kunnen gaan werken ? En hoe ga je
je vrije tijd financieren ?
Kijk, ik moet realistisch blijven.In mijn
eigen geval: ik verminder bewust mijn uitgaven ( het is een proces dat ik ’cheapening
noem ). Dat kan . Zodanig dat een flexijob
mogelijk wordt. In praktijk kan ik dat en
andere mensen vinden dat ook. Denk maar aan
die statistieken van Parijs.
Ik als alleenstaande heb geen duur huis nodig, geen auto, en toch kan ik naar het
buitenland reizen , met het openbaar vervoer.
OK, ik ben een beetje bevoorrecht, ik ben
burgerlijk ingenieur . Zo heb ik voldoende
geld maar in een huishouden waarin 2 mensen
werken , moet dat ook kunnen.

Geen auto zeg je, weet je hoeveel het o p enbaar vervoer nu al kost ?(360 fr. Gent Brussel -Gent )
Ok. Als je allebei werkt moet je in een grote stad wonen . Je moet de jobs kompatibel
maken en dat voordeel geven je de grote
steden, alles is bij de hand.
Bovendien, al mijn vrienden wonen dichtbij,
ik heb geen auto nodig.
Maar d a ’s mijn geval.
Iedereen moet voor zichzelf uitwerken,
hoe het te doen is, maar het IS te doen !

Een totaal andere ingesteldheid dus op mater
ieel vlak ?
Ja, het is een kultureel, psychisch, politie)
en ekonomisch proces. Als honderdrn miljoenen mensen zo beginnen te denken dan gaat
de ontwikkeling die kant op. Als vrouwen
ook vier uur per dag werken dan is dat voor
ons mannen een bevrijding.
Wij steunen feministische carrièristen niet, wij EISEN ze.

Jullie EISEN vrouwelijke carrièristen ?
Ja, nu ze kunnen werken, MOETEN ze werken !
De vrouw moet ook verantwoordelijkheid nemen,
ze moet ook geld verdienen.
Ze moet een persoonlijkheidstype krijgen die in die nieuwe
presterende ^arrière-rol past.
Vrouwen moeten 'taaier, flinker' zijn.
Mannen 'zachter,
emotioneler’ worden.
Een kompromis dus;
want het blijft altijd een konkurrerende,
harde werkelijkheid.
Je prestatie wordt objektief gemeten ten opzichte van anderen en
het doet verschrikkelijk pijn als je faalt.
Mannen zijn opgevoed om die klappen op te
vangen.

En je eist van vrouwen dat ze die ook krijgen ?
Ja, vrouwen moeten dat ook doen. Een fluffie (de traditioneel ekonomische afhankelijke vrouw) is een onderdrukker. Wij adviseren jonge mannen geen relatie met een fluffie aan te gaan.

Maar is dat wel nodig ? Enerzijds ben je het
niet eens met die prestatiedrang die je vanuit je opvoeding opgedrongen is...
... minder voor mannen , meer voor vrouwen.

Anderzijds is onze ekonomie juist gebaseerd
op dat initiatief, het risico nemen, en de
prestatiedwang. Dat is een liberale m e n t a liteit : hoe koppel je dat ?
Ik zie al dat initiatief niet verdwijnen
want prestatie moet dat is de kern van een
kapitalistische maatschappij. Ik wil dat
niet weggooien. Er zijn een aantal negatieve gevolgen van het traditionele kapitalisme, maar anderzijds moet je bedenken dat
het BNP van Rusland en China dubbel zoveel
is als in de VSA. Maar daar wordt het opnieuw geinvesteerd voor hetvolgende jaar,
zodat de VS een ekonomische groei kennen,
dankzij die initiatieven.In een burokratisch planmatig systeem is het veel moeilijker om nieuwe dingen te produceren.
Ik zit met gemengde gevoelens tegenover de
kapitatalistische en socialistische mentaliteit. Er schijnt een korrelatie te bestaan tussen de Oostbloklanden en een politiek diktatoriaal systeem. Ik zie dan ook
flexi-jobs met een taakverdeling en met een
bijbehorende wetgeving eerder haalbaar in
een kapitalistisch systeem dan in het Oostblok.

Okee tot daar. Maar je sprak ook van materiele beperkingen. Als onze maatschappij g e baseerd is op de konsumptie van autos, TV.,
huishoudkomputers enz. en jij kweekt nu een
mentaliteit van : wij doen daar niet meer
aan mee, gaat dan ook dat kapitalistische
systeem niet naar de maan?
Ja, als er een overproduktie is en de algemene vraag naar goederen daalt, dan heeft
dat makro-ekonomische gevolgen, ja dan...
dan, ... ah ! nu heb ik het antwoord op je
argument : dan moeten we de werktijd nog
meer verkorten. Ik zie een kombinatie van
2dingen. Een flexiwerksysteem met een plafond en een manier, waarop de werktijd eerlijk wordt verdeeld.Bovendien kunnen nu minder mensen via de technologische ontwikke- >j
ling evenveel produkten maken in minder tijd
dat is te kombineren met een flexisysteem.

0K, nu praktisch: hoe ga je die produkten
kwijt raken ?
Dan produceer je minder ...over een heel
land.

Je had het ook over wettelijke diskriminaties van mannen ?
Ja, de grootste diskriminatie,en dat is wettelijk, is het feit dat alleen mannen militaire dienst moeten doen.
Dat is logisch
gezien de traditionele sekse-rolkonditionering, een man moet agressief en dominerend
zijn en dat pa:;t bij het beeld van de doden-
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GRIFFEL EN
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MUZEUM

Professor Declercq kon een oude droom waarmaken : een onderwijsmuseum. In december mocht onderwijsminister Coens het museum openen, maar slechts sinds enkele
dagen is 'De Historische Onderwijs Collectie' openqesteld voor het publiek.
Professor Declercq nam meteen met beide handen de kans om minister Coens
om
meer stuen te vragen om het ganse zaakje te onderhouden en uit te breiden.
De Historische Onderwijs Collectie brengt een overzicht van het schoolleven
in Vlaanderen door de jaren heen. Een terugtocht naar hardhouten banken, leraars
die merkwaardig inventief waren in het verzinnen van straffen, scholen waar het
lessenpakket voor de leerling werd aangepast aan zijn sociale afkomst en kleine
klasjes met weinig kinderen maar grote fabrieken met veel kinderarbeid.
Naast de traditionele zalen heeft men klasjes 'gerestaureert' met authentiek
materiaal, de bordspons incluis. Het museum is geopend elke woensdag van 2 tot
4 uur (andere dagen telefonisch aanvragen tel 240224 toestel 256 of 273 of 274)
naast de Coupure op de hoek van de apotheekstraat en de Baertsoe nka ai.
Ingang : Apotheekstraat nr. 1

mei

O N TD EK K IN G IN CENTRALE B IB LIO TH EEK R .U .G .

1IE RlaiMA lNI1
Anton 'Tony' Bergmann publiceerde bitter
weinig en stierf vrij jong, nog geen
veertig jaar oud in 1874. Hetzelfde jaar
dat zijn veel gelezen (en enige) roman
van de persen rolde 'Ernest Staes, advocaat' .

De kring was voltrokken. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een ganse bundel van manuscripten en persoonlijke papieren die door weduwe Bergmann aan Paul
Frederick werden gegeven, precies met het
oog op een posthume publicatie.

In 1914 werd zijn huis in Lier in brand
geschoten en alles van de schriftelijke
nalatenschap die daar werd bewaard verdween in de vlammen. Van Bergmann zijn
de manuscripten bijgevolg zeer zeldzaam.
In de afdelingen der handschriften van
de RUG-bibliotheek werd in dit verband
een belangrijke ontdekking gedaan.

Anton Bergmann (1835-1874) was vanzelfsprekend een begoed iemand. Op het einde van de
negentiende eeuw moet je ver gaan delven om
literatuur te vinden uit andere klassen.
Die 19°eeuwse burgerij mocht dan een select
publiek van schrijvers zijn, en al evenzeer
van lezers trouwens, ze wisten mekaars werk
te appreciëren.
Beets schreef over Bergmann :'Indien Ernest
Staas in België en Holland geenen grooten
opgang maakt, beklaag ik den smaak mijner
landgenooten. Het is waarheid en leven,
geest en gevoel.'
Men vergeleek Bergmanns werk met de
Camera Obscura van Hildebrand en 'al de
beste Noordnederlandse humoristen'.
Een opvatting die, eerlijk gezegd, in de
twintigste eeuw door nog maar weinig
letterkundigen wordt bijgetreden.
Maar los van het belang van Bergmann als
schrijver is zijn werk vrij zeldzaam, en
in die zin in de vondst in de biblio-

Wie precies 'Tony' is wordt al gauw
duidelijk als men in het bundeltje werkschetsen voor 'Ernest Staes, advocaat'
aantreft.

Weinig literair maar niettemin verrassend was de lidkaart van Bergmann van
de tot op de dag van vandaag rechtstaande studentenvereniging"'T zal weg gaan".

pendelen

Verder beweerd E.H. Ostijn dat ongeveel
alle kankers samenvallen met de slaapligging boven aders en kruisaders, die
men via pendelen kan ontdekken.
De aura gaat, volgens E.H. Ostijn, mentaa
of fysisch op zoek en vindt de uitstraling van het ondergrondse water dat zo'n
grote invloed op ons leven heeft.
In een tweede deel zal gesproken worden
over een wonder der natuurkunst : de
"acu-massage", onder kenners 'de refleksologie' genoemd. Met pracitshce tips
en demonstraties wil E.H. Ostijn 'een
doorgeefluik zijn in de hand van Iemand
die van Zijn zieke wereld houdt.'

Op tijd voor de deuren van theaterzaal Are
staan wordt de boodschap want E.H.Ostijn
heeft de reputatie vrij veel aanhangers te
hebben in het Westvlaamse Torhout. De orga
nisatoren spraken zelfs over een bus die
wordt ingelegd vanuit zijn parochie.

Het bundeltje bevat voor een groot deel
volkomen onbekend, handgeschreven, werk,
schetsen voor zijn roman, de aanzet tot
een toneelstuk, tot zelfs het karamellegedicht van grootvader Bergmann ter
gelegenheid van Tony's verjaardag.

masculisme

de soldaat. wij hebben dus het voorrecht
0<Ti te sterven. Wij betalen een verschrikkelijks prijs voor onze sekse-rolkonditionering. Dus: ofwel geen militaire dienstplicht
zoals in Engeland, ofwel -als er besloten
wordt dat het moet- moeten de Kandidaturen
onafhankelijk zijn van de biologische sekse.
Die mannen-legerdienst is een ideologie, ge■:baseerd ■op sc-kse-roIpolorisatie.

Heel konkreet, j i j hebt een zoon en een
dochter. Er is een oorlog, en je zoon
wordt opgeroepen. Dan ga jij je dochter
principieel verplichten ook oorlog te gaan
voeren ?
Ja, natuurlijk ! Ik ben tegen het idee dat
het leven van een vrouw meer waard zou zijn
dan het leven van een man.

Ik zou eerder zeggen: geen van allebei...
Ja, in principe wel, maar stel dat Rusland
Europa binnenvalt.
Als ik niet onder z o ’n
systeem wil leven, waarom moeten dan alleen
mannen vechten ? Er zijn bepaalde gevallen
waar een oorlog rechtvaardig is.

Rechtvaardige oorlogen ?
Ja. ..

Welke ?
Ja,
Verder staan nog op het programma : hypnotherapeut Piet Linden die de toepassingen
van de hypnoze-technieken brengt op 1 februari in dezelfde zaal, st. Widostraat.
En tenslotte Jim Murray : helderziende,
telepaat en psychografoloog en bovenal
enfant terrible van de paranormale
scène. Murray brengt een optreden op
8 februari al evengoed on 8u.

De verkiezingen voor de sociale raad
gaan door op 24 mei 1983,
na het neerleggen van de kandidaturen
op donderdag 17, vrijdag 18, maandag 21
en dinsdag 22 maart 1983.

lief

De weduwe van Bergmann geeft aan Paul
Frederick een bundel onuitgegeven werk
en hij geeft er een deel posthuum van
uit. Wanneer op zijn beurt^ Fredericq
sterft koopt de R.U.G. zijn nalatenschap op en de champagne kan bovengehaald worden, bibliothecaris Dr. Derolez
vindt middenin de immense nalatenschap
van 10.000 brieven, 82 dagboeken en
talloze redevoeringen... een tweehonderdtal blaadjes in een totaal ander handschrift, ondertekend 'Tony'.

Raf Ostijn is een praktiserend priester
in Torhout en bespreekt met talloze
voorbeelden de invloed die wateraders
hebben op de gezondheid van de mens.
Wateraders zijn volgens hem de hoofdoorzaak of de belangrijkste medeoorzaak
van 70% van alle ziekten.

Een groep voorvechters voor 'de Vlaamse
taal' die merkwaardig rijp waren en alle
romantisch flamingantisme (zoals we dat
bij tijdgenoot Conscience vinden) waren
ontgroeid. Het was vooral de botsing
tussen de Conscience-romantiek en de
fijne humor en rake typering van Bergmann
dat aan 'Tony' het etiket 'realist' opleverde. Al is dat genrein het negentiende eeuwse Vlaanderen nooit tot volle
ontplooiing gekomen.

Heel toevallig kan men het moeilijk noemen. De universiteit kocht de nalatenschap op van Paul Frederick omdat
Frederick verwant of bevriend was met
het literaire kruim uit die periode.
Paul Frederick was verwant met Cyriel
Buysse, de gezusters Loveling en hij
kende ook Tony Bergmann vrij goed, en
dan nog vooral Bergmanns vrouw.

E.H. Raf Ostijn zal de tweede in het
rijtje zijn die op uitnodiging van de
werkgroep parapsychologie in theaterzaal Arca zijn publiek zal trachten
te overtuigen van zijn parapsychologische
gaven.

Deze vereniging, nu sloganesk antimerikaal, was in het midden van de 19°
eeuw, toen o.a. Tony Bergmann ze oprichtte eerder gericht op het vlaamstalig karakter van haar leden.

Tweejaarlijkse verkiezingen zorgen voor
een beetje afwisseling in de studentenpolitiek. Eind mei is het weer zo ver,
dit zijn de verkiezingsdata :
studenten voor de raad van beheer, de
faculteitsraden en de directieraad van
het A.Z. worden gekozen op maandag 9 mei
nadat het indienen van de kandidaturen
mogelijk was tussen maandag 7 maart
en vrijdag 11 maart, telkens tussen 9
en 12 uur.

■hm.,

Zou je de oorlog in Nicaragua rechtvaardig
noemen ?
Ja, de oorlog in Nicaragua kan ik rechtvaardig noemen, als een volk ópstaat tegen de
uitbuiting van enkelen.

En bij een niet-rechtvaardige oorlog zou je
je beter voelen als er 50-50 gestorven
wordt ?
Ja, als ik tegen die oorlog was dan zou
géén oorlog mijn voorkeur we) zijn. M-ar
als het een rechtvaardige is... ja ... dan
moeten vrouwen ook gaan. Anders is het
niet eerlijk voor de m an.

Tony Bergmann stierf misschien te vroeg
om het realisme hier een kans te geven.
Omdat werk van Bergmann zo zeldzaam is,
en Bergmann zelf een vreemde vogel in de
19°eeuwse bijt, is de vondst in de bibliotheek van de R.U.G. (voor zover men nog
van 'vondst' kan spreken bij een dergelijke koele berekening) belangrijk. Van
zodra het geheel geklasseerd is, wordt het
vrijgegeven voor publicatie.

ten tweede wettelijk diskriminatie is het
fait dat de man ten eerste voor het huwelijk moet betalen: hij is de kostwinner en
als dat huwelijk kapotgaat dan moet hij ook
nog betalen voer de scheiding: nl. alimentatie.
Wij vi nden traditionele vrouwen die alimentatie moeten krijgen parasieten. Wij eisen
dat vrouwen onafhankelijk zijn en dat ze op
hun eigen benen leren staan. Als een vrouw
een fluffie is en niet ekonomisch wi) presteren is dat een ekonomische ramp voor die
man. Het is niet in ons zelfbelang een ret lat ie me t zo ’n vrouw te wi 1 len hebben. W e :
oefenen dus een enorme morele druk uit op
de fluffies en dat is voor hen een bedreiging.
Stel dat je getrouwd bent en Kinderen hebt met zo’n fJuffie, Oan kan je geen
goede vader worden. Dat kan je alleen in
een duo-ouderschap als je een floxi-job hebt
Fluffies trosten de weraid uit.

Waar haal je de arrogantie vandaan om de
mensen in een bepaalde rol te dwingen, een
morele norm op te leggen 7
OK, :a 1s ik een vrouw was zou ik erg verveeld
zitten met de macho-houding van mannen
p; tegsnover vrouwen. Ik zou woest zijn a 1s
:men mij dis tweederangsburger behandelt. ;
Ik zou ze verplichten te veranderen o m d a t.
het zo'n negatieve gevolgen heeft. Anders
verandert er niks. Hoe krijg je anders ee
mentaliteitsverandering ? Je moBt iets doen
Dergelijke analogie gebruiken wij tegenover
fluffies, want wij sterven ervan -dat acht
jaar levensverschil.
Trouwens in Californië gaat 2 op de 3 huwelijken stuk . ih Brussel is dat 1 op 2.
Dot het huwelijk voor altijd is,wordt steeds
meer een mythe. Als vrouwen financieel onafhankelijk zijn en de relatie gaat stuk,
, kunnen.ze er gemakke1ij k uittrekken. :En ook
voorde man wordt het een stuk gemakelijker
als hij weet dat hij geen alimentatiegeld
zal moeten betalen.

de zei ergens dat vrouwen me er zullen hebben
aan maskulisten als mannen. Een betere rela-

Omdat jullie blad het meest gelezen wordt
bij de studenten (en terecht),zou ik de
volgende oproep willen laten afdrukken:
Op vrijdag 7 januari heb ik mijn witte
linnen tas verloren,fietsend op weg van
de K.L. Ledeganckstraat naar de St.-Pieternieuwstraat tussen 16.50 en 17 u.
In deze tas zat een cursus biologie,een
blauwe kaft,een pennezak en een portefeuille (zonder geld in). Daar ik vooral
mijn nota's biologie niet meer kan missen
of vervangen,vraag ik diegene die iets
gezien heeft of mij de tas kan terugbezorgen (een beloning is verzekerd) kontakt
op te nemen met: Boeykens Carine,Oordegemstraat 34/2,9262 Vlierzele,of op kotadres
St.-Pietersnieuwstraat 220-B203 te Gent.
P.S. Als de vinder zich niet wil bekendmaken,gelieve dan mijn tas in de gang van
mijn kot te plaatsen.

,-statistiek
"Zinvol gebruik van statistiek in het
bedrijfsleven" is een seminarie dat
door het Seminarie van Productiviteitsstudie en -onderzoek georganiseerd wordt
van 26 januari tot 22 februari '83. Voor
het volgen van het programma is geen
voorkennis van statistiek vereist, men
wil enkel marktonderzoekers, financieel
en productieverantwoordelijken, managers,
systeemanalysten e.d. vertrouwd melken
met statistiek.
Het programma vindt plaats in het hoger
vermeld seminarie, Sint Pietersnieuwstr.
49 te gent of tel 25 63 53 (vragen naar
Dr. Bruggeman).

tie,langer samen blijven, beter kinderen op ’
voeden. Eigenlijk hanteer je dus nog steeds
dezelfde oude norm : een monogame relatie,
met kinderen...
Je vindt dat wat konservatief , dat het binnen het kerngezin blijft.

Ja je behoudt de norm kerngezin.
Ja, binnen dat kader: ik ken vele feministische vrouwen, die een relatie hebben met
mannen en die mannen zijn emotioneel verstopt. Ze willen dat die mannen vrijer worden. Wij , maskulisten eisen ook meer emotionele rijkdom.
Maar het gaat dieper.Als je de ene anders
opvoedt dan de andere, dan heb je 2 kuituren. De traditionele vrouwen ehbben nog
steeds het assepoes komplex : ik wil gered
worden door ’ un prince charmant’ waarmee
ik een long en gelukkig leven zal hebben...
En dat ligt heel diep in de mentaliteit van
vrouwen ! Dat komt door haar opvoeding.
Heterosexualiteit is voor mij intrinsiek
gebonden aan die traditionele sexerollen.
Het is aangeleerd.
Onder duoouderschap is er een revolutie in
de persoonlijkheidsvorming van kinderen.
De vader kan dan ook écht lief zijn met zijn
zoontje , dus het zoontje zal ook later de
mannen meer als liefdesobjekt zien.

De grootste fout in deze maatschappij is
dus het rollenpatroon ?
Ja, het is die polarisatie, ik haat sexerollen. Er zijn een hele reeks feministische en maskulistische problemen en als je
ze bij de wortel wil aanpakken, moet je de
specialisatie van taken tussen de 2 sexen
wegwerken. Dan krijg je duokarrierisme, duo
ouderschap, en bisexualiteit als de nieuwe
sexuele norm.

vervolg 4°paoina

film

yoi

Op een wat dan heet 'folkloristische' dag
in Leopoldsburg, huilen grijze wolven,
extreem-rechts Turken, zich de afkeer uit
het vege lijf voor vakbonden en ander links
tuig. 't Is te zeggen, de mannen brullen.
De vrouwen houden zich onledig met wat ze
al decennia lang doen ; zwijgen. Perfecte
samenvatting van de schrijnende film 'Yol'
van de politieke banneling Yilmaz Güney ;
politiek economische onderdrukking door het
militaire machtsapparaat en het verstarde
patriarchaat dat het volk nog nauwelijks
iets menselijks aan te bieden heeft.

Güney, ooit steracteur, omwillen van zijn
sociale ideëen veroordeeld en weggemoffeld achter de muren van een halfopen
gevangenis waar hij zijn scenario's
schrijft. (Sürü, Düsman, Yol). Halfopen,
houdt in dat een gedetinneerde sporadisch
een weekje verlof krijgt om zijn gezin
nog eens van dichtbij te aanschouwen.
Tijdens zo'n penitentair verlof, kiest
Güney resoluut voor ballingschap, 't Is
natuurlijk geen toeval. 'Yol' gaat over
vijf veroordeelden die zo'n snipperweek
krijgen.
Voor allen zal al vlug blijken dat ze de
ene cel voor een andere gevangenis geruild hebben. Militaire represailles,
familieeer, vetes, het patriarchaat...
Elk greintje vrijheidsgevoel wordt vakkundig in de kiem gesmoord. Natuurlijk
is Yol militant. Zeker in zijn politieke
stellingname, maar vooral in zijn humaniteit. Een pijnlijk document voor
alle tijden. Helaas, maar waar, er zat
geen enkele Turk in de zaal. Toch
triestig ; wie kijkt er naar een politiek relevante film ? Diegenen die zich

in het hun vertrouwde ideëengoed bevestigd willen zien.
'Yol', zou verdorie tot in de nok gevuld
moeten zitten.

filln

f alsch u ng

Film als document, is een interessant
fenomeen. In onze audio-visuele tijd,
is het als instrument trouwens zo rijk
aan impact dat het er bijna om vraagt
om misbruikt te worden (Hitler, Stalin,
als super-voorbeelden). De integriteit
van de journalist die het medium hanteert
is bijgevolg een tere kwestie ; hij bekijkt elke gebeurtenis vanuit zijn (!)
standpunt (of beroepshalve vanuit de
ideologische kijk van de opdrachtgevende instelling). Dag objectiviteit.

Maar de impact van een reportage, is niet
niks. Neem nu de afslachtingen van de
Palestijnen in de vluchtelingenkampen.
Plotseling wordt de ganse wereld via de
T.V. gefronteerd met de machtsgeilheid
en het racisme van regering Begin.

Tel Aviv maakt een media-blunder.
Washinton is verplicht uit de scelp te
kruipen en Moskou verwerkt alles in haar
politiek kraam. Schlöndorff, dus :
'Faischunq'. Hoofdpersonage, een mentaal
doormidden gescheurd journalist. Plaats
van actie : Beiroet, luguber slachtveld
van gewetenlooshied of -wroeging, waar
iedereen alleman afknalt omwille van zijn,
haar gelijk.
De journalist ziet zijn overtuiging, ziin

pacifisme sneuvelen. Beiroet biedt nergens enig houvast. 'Fälschung' , vervalsing van de waarheid : iedereen interpreteerd elke gebeurtenis op zijn manier.
Vergeet één ding niet. Ook Schlöndorf
speelt ondanks de uiterlijke fascinatie
van 'Fälschung' ook vals. Zoniet slaat
de inhoud nergens meer op. Met Bruno
Ganz en Hanna Shygulla.

film

V/ V

Regisseur Blake EdWards, jawel, die van
de Pink Panther-serie ging na zijn aanmatigende 'SOB' (als vitriool voor Hollywood bedoeld) neuzen in de Duitse filmindustrie. Hij belande in 1933, jaar dat
Hitler bondskanselier werd.U.F.A.
'Viktor/Vitoria ' uitbracht. Thema ;
een voruw wordt man-omkleedpartij.
Blake had meteen stof genoeg (wat wil je
uit 1933) om een erg Edwardsiaanse homokomedie uit zijn mouw te schudden.
Edwardsiaans ; hoge versnelling van
(meestal) gelukte komische situaties,
dik van tics voorziene vertolkingen en
moraliserend ondertoontje. Boodschap ;
wees steeds jezelf ook al ga je publiekelijk als een exemplaar van de jou tegengestelde sexe door dit tranendal.

Les années trentes, le gai Paris, frivool en homo-erotiek. Viktoria (Julie
Andrews) komt als opera-kweelster niet
aan de bak. De 'nicht' met gratie, Toddy,
kneedt haar om tot graaf Viktor Gracinski,
(homo en kabaretzanger). Victor's optredens lopen als een lokomotief. Geen problemen tot de macho King, tevens halve
gangster op hem/haar verliefd wordt.
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van A. Schnitzler in Vertikaal om 20.30
DEVOS LOS 0 0 0 0 0 ° ° ° ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < ,
van Hogenkamp om 20.15 inArena
JAM SESSION 0 0 0 0 ° ° ° ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vanaf 21u in de Krieze
DERDE

WERELD

Verwacht : -La notte de lorenco (Taviani
en aanrader !)
-Anarchistische filmfestiva
(25,26, 27 januari.)

Het lijkt me dat de maskulisten het kwaad
niet bij de wortels aanpakken.Hoe kan je
alles tot een zuivere man-vrouwrelatie reduceren terwijl een groot deel van deze wereld krepeert ?
Bedoel je dat de sekse-rallen emancipatie
minder belangrijk is dan het fysische overleven 7

ja, en het feit dat jullie de man-vrouw relatie in banen dwingen die jullie zelf uitgestippeld hebben...
...Wij dwingen je in een rol,ja, een nieuwe rol die naar onze mening meerwaardig is
aan de oude.. Het voor ons een middel
om buiten de traditionele rol te geraken,
een rol die wij onderdrukkend vinden.

Het lijkt me een bevrijding in uw kettingen en niet erbuiten.
Maar hoe breed wil je het ? Ik heb het
over sekse-rollen emancipatie. Ja, dat
klopt, maar ik ben specialist op het gebied van sekse-rollen. Hoe breed wil je
gaan 7 QK (lacht) maar dan heb je het
over iets anders.
Een nieuw maskulistisch probleem is nu:
zelfs de feministen beginnen ongewenste
seksuele aandacht (zoals de baas op kantoor) aan mannen te besteden (lacht). In
sommige gevallen willen die mannen die
seksuele aandacht niet. Ze voelen zich
een seksueel objekt ! Da's boeiend (lacht)
da’s totaal nieuw.

DEJRDE ANARCHISTIES FILMFESTIVAL ° o o o o o
o.ft. A King In New York van Chaplin
vanaf 20u in aud. c van de Blandijn
THE BIG SLEEP 00000o°°°°°°°o°oo00oo00o
van. Hawks- 20u in Videotto
ANAT0LE

Gevolg, onvoorziene komplicaties. 'V/V'
is verre van een analyse over travestie
A la 'Outrageous', maar sluit zijn onderhoudende spektakelvorm vlot aan bij
'Some Like it Hot' ('58 en Monroe).Door
een kies onderwerp als dit zwaar humoristisch voor te stellen, krijg je alle
lachers en op ondeugend vermaak gestelde
bioscopers, gegarandeerd op de hand.
Dat de macho bovendien water in zijn wijn
moet doen is mooi negenomen. 'V/V', eindelijk nog eens een komedie op nivo.

ja maar daarnet zei je dat de vrouwen meer
seksueel initiatief moeten nemen en nu
vind je 't vervelend. Wat wil je ?

° ° ° ° ° ° ° oo o o o o o o o oo o o o o o o o

kursus in Elcker-Ik om 20u
TEN HUIZE VAN... °oOoooooooooooooooooo
kursus in Elcker-Ik om 20u
BALLONNENACTIE TEGEN COENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15u, Korenmarkt
POLITIEK EN SEKSUALITEIT o°°o°°o°o oooo
door B.earlier + debat om 20.30u in KUC

Jamaar, dat is een bijverschijnsel natuurlijk, als vrouwen meer initiatief nemen,
m-er agressief 2ijn, zullen ook de vrouwelijke misdaadcijfers stijgen, da’s onvermijdelijk.

ma

KORTSLUITING °°°°°°°°°°000000000000000
van Wolfgang,door Multatuliteater,20.15 u
in Jamclub
LA COMMARE SECCA o°°°°°°oooooooooooooo
van Bertolucci in Videotto, 20 u.
SAM BENNETT 0 °°0 °°°°°o°°°°°°°°°oo00oooo
solopercussion music, 20.30 u.; Zwarte
Zaal
PROPAGANDATECHNIEKEN 00000°°0000°°0000
om 20 u. in Elcker-Ik
STERILISATIE ° ° ° ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000
Info-avond, om20 u. in de ASLK

di
DERDE ANARCHISTIES FILMFESTIVAL0000000
vanaf 20 u. in de Blandijn, aud. C
OSSESSIONE o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
van Visconti om 20 u. in Videotto
IPCEM-CONCERT 0 0 ° 0 o ° ° ° ° o ° ° o o 0 0 o o o o o o o o
elektronische muziek om 20.30 u. in de
Zwarte Zaal - inkom qratis
FUIF o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
van de paramedische beroepen- Vooruit
POLITIEKE VORMING ° ° ° ° ° ° ° o o o o o o o o < . 0 o 0 0
OM 20 u. in Elcker-Ik
FREINET VERSUS C0ENS °°°°°»» °o »»»»o o oo
deel 1 van een mini-cyclus; 20 u. in
de onderwijswinkel
FERNANDO PESS0A 0 0 0 0 0 0 ° ° ° ° ° o o o 0 0 0 o 0 o o o
Poëziemiddag- 12.25-13.15 in de Akademische Raadzaal
FEMINISME

°ooooooooooooooooooooooooooo

verschillende stromingen; om 14 en 20u
in het Vrouwenhuis
PARAPSYCHOLOGIE ° ° ° ° ° ° ° ° ° o o o o o 0 o o o o o o o
cyclus met experimenten; Arca om 20u

do
STRIJD TEGEN FASCISME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krass-vorming in de Brug om 19.30u
DERDE ANARCHISTIES FILMFESTIVAL 000000
o.m. LYSISTRATA , vanaf 2Ou in aud c
CITIZEN KANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
van Orson Welles - 20u in Videotto
DEVOS LOS 0000000000000000000000000000
20.15u in Arena
KORTSLUITING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
van W. Deichsel om 20.15 in Jamclub
CLAVIGO 000000 0 0 o°° 0 0 0 0 0 o000000000000o
von Goethe - 2Ou in Arca
EERSTE GENTSE KULTUUR- EN SPEKTAKELBEURS
van 12 tot 19 u - Keuter 29

vr
ANATOLE 000000000000000000000000000°00
van Schnitzler in Vertikaal om 20.30u
DEVOS LOS 00000000000000000000000°0000
om 20.15 in Arena
OPERA : LES CONTES D'HOFFMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
van Offenbach in de Opera om 19.30u
TOLERANTIE ALS VOEDINGSBODEM VOOR FASCISME o0000000000000000000000000000000
debat om 20 u - Blandijn aud c- , met
Kruithof, Boehm, Vermeersch en Mandei

— adve rtentie

Speciaalzaak FOTOKOPIE

fflc irtin
PLANU T PYSERV,CE

Ha de industriële revolutie is de algemene
status van de vrouw diep omlaag gegaan. Er
was een verscherping van de sexerollen en
dus was sex de enige macht die de vrouw
nog had. Vrouwen houden dan onbewust hun
sex schaars als middel tegen de financiële
macht van de man. Hoe kan ze dat anders
dan door de sexualiteit te manipuleren.
Dus die sexuele belemmiering door de vrouw
is functioneel. Als ze altijd sexueel openstaat, altijd sexueel positief was dan verliest 2ij dat middel.

p.v.b.a. C.I.O. MARTIN
Koningin Elisabethlaan 120
9000 GENT
Tel. 091/22.98.78-22.98.71

voigende week in deze schamper (ais de
politieke verwikkelingen met de academische overheid ons dat toelaten...)
massa's interviews bij gebrek aan echt
nieuw in deze universiteitsstede !
* Niét 2 Belgen, maar wél 2 Basken
die vakbondsafgevaardigden zijn in
Spanje maar op de loop moesten.
Eind januari worden de 2 Basken,
die hier in België onderkomen zochten,
uitgewezen en terug naar 'hun' land
gebracht.
De twee basken worden niet beschouwd
als politieke vluchtelingen en zitten nu met een klein hartje hun deportatie af te wachten: de spaanse
cel wenkt.
* Mare Ramault kwam op aanvraag van
de universiaire werkgroep parapsychologie een lezing geven rond reïncarnatie en het teruggaan naar vorige
levens. Schamper had een gesprek
met de 'regressor'.
* Geert Hoste is een student
zijn boterhamme verdient met
In opdracht van de stad Gent
hij de eerste gentse kuituur
spektakel beurs op de kouter.
interview van één nacht;

die
mime.
opent
- en
Een
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Verkrachting binnen het huwelijk is dus
niet mogelijk, want dat is het gevolg van
het feit dat ze haar sexualiteit schaars
houdt, waar hij niets aan kan doen.
Ik denk dat het allebei is ! Waarom verkracht een man ? Als ik een vrouw was en
verkracht zou worden zou ik enorm kwaad
zijn. Iemand is mijn persoonlijkheid binnen gevallen.

Maar vanuit een masculistisch standpunt
is verkrachting in het algemeen het gevolg van het feit dat een man door vrouwen in het algemeen een aantal keer afgewezen is. En de fout ligt dus bij de
vrouwen.
V

gedeeltelijk

Als ik eerlijk moet zijn, ja, dan denk ik
dat wel. Er is een krisiscentrum in Amerika opgericht voor verkrachters, en het
gaat dan bij die mannen meestal om een
enorme onmacht, ze voelen zich gefrustreerd. Het zijn hetero geconditioneerde
mannen die voor hun liefde, affectie en
sex aangewezen zijn op vrouwen. Op een of
andere manier krijgen ze dat niet. En dat
bouwt zo'n haat o d .
En nieuw argument van de masculisten is
dat wij mannen geen abortusrecht hebben.
Als de vrouw een abortus wil dan kan dat
-België loopt nog wat achter maar dat komt
wel-. De man heeft echter geen wettelijke
rechten, hij kan niet zeggen, ik wil dat
kind. Hij heeft geen recht op vaderschap.
Anderzijds stel dat de vrouw wel een kind
wil en hij niet dan heeft hij ook geen wettelijke rechten om zeggen, ik wil dat kind
niet. Dus vrouwen kunnen wel/niet kinderen
krijgen, maar mannen niet.

(beetje bedrempeld) Je bent toch met twee
om zoiets te beslissen ?
Ja natuurijk, maar als het om een strijd
gaat dan hebben mannen geen wettelijke
rechten. Die bestaan wel voor de vrouw.
De vrouw, de VROUW kiest, en dat is niet
eerlijk.

