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GEEN LOKALEN VOOR RACISTEN

WANKEL
De burger heeft het niet altijd ge-
makkelijk in deze verdwaasde tijden. 
Men weet niet meer welke waarden 
al ziek of afgestorven zijn en welke 
waarden en nog sprankelen in de 
schoot van onze beschaving. Dema-
gogen van verdachte strekking ver-
troebelen het beeld. De burger ziet 
dat niet altijd; vaak wordt hij in reto-
rische netten gevangen vooraleer hij 
het beseft.

De mensen weten niet meer wat te 
geloven. Nochtans, zij hebben het 
recht op klaarheid en inzicht, op be-
kwame leiders en serene politici.
Dit land kan bogen op een demo-
kratische traditie die in het zoge-
naamd progressieve, oppertunistische 
gekrakeel niet mag teloor gaan. De 
verdedigers staan soms eenzaam in 
de vlakte. Een man als Wilfried Mar-
tens is een menhir, een moedige 
vuurtoren in een woelige zee van 
stuurloze schepen en verblinde kapi-
teins. Alle zekerheden worden vanuit 
een bepaalde hoek stelselmatig on-
dergraven.

In dit opzicht is het verdwijnen van 
de leninistische-marxistische Rus-
sische diktator Andropov kenschet-
send. Wat te denken van een bedrieg-
lijke berichtgeving, die de ware 
doodsoorzaak van een onleefbaar 
regime, een immorele en onder-
drukkende ideologie, meent te moe-
ten vervangen door ’n maandenlange 
verkoudheid? Ziet men dan niet de 
verwerpelijke poging van de Sovjets 
om via deze weg zelfs medische 
zekerheden van het vrije Westen te 
ondermijnen? Ieder weldenkend bur-
ger is van mening dat verkoudheden, 
wanneer zij zich in demokratische

Eredoctoraten zijn voor de universi- 
teit een prima achterpoortje om de 
krantenkoppen te halen. En het 
feestvarken kan het eigen prestige 
dein afmeten aan de grootte van de u- 
niversiteit die hem de blikken me-
daille door het vel duwt.
Veel woorden hebben we aan deze 
academiche incest nooit vuil ge-
maakt, al willen we wel een uitzon-
dering maken voor R.C. Van Caene- 
ghem die in Leuven doctor honoris 
causa werd en vorige week door stu-
denten in verschillende faculteiten 
in de bloemen werd gezet.

De RUG wil dit lauwtjes imiteren 
op 24 februari en een hoopje ’emi-
nenties’ rukken aan met de volgen-
de wereldbekende namen: Anton 
Leeman (Amsterdam), Niklas Luh- 
mann (Bielefeld), Roy Terashi (tja ?) 
en zowaar een nobelprijswinnaar 
on tour in Europe Rosalym Yalow, 
(USA).
En als surplus bestaat het HILO 75 
jaar en de diergeneeskunde 50 jaar: 
goed voor drie eredoctoraten voor 
Klaas Rijsdorp (Utrecht), Paul Jans-
sen (Janssen Pharmaceutica) en Yves 
Ruckebusch (Toulouse).
Het strijkkwartet is besteld, de 
Vlaamse Leeuw staat op cassette en

regimes voordoen, zelden of nooit 
dodelijke gevolgen hebben. Het is 
betreurenswaardig dat de pionnen 
van het Kremlin middels deze 
opruiende berichtgeving trachten in 
het Westen een soort angstpsychose 
versus verkoudheden te ontketenen. 
Vlamingen en Walen mogen op deze 
provocaties niet ingaan. Dit land 
heeft ernstigere problemen te behan-
delen. Zoals de voetbalschandvlek 
die door een bepaalde pers zonder 
eerbied wordt uitgebuit. Zo vriende-
lijk men de kriminelen Horion en 
Feneulle destijds bejegende, zo 
wreed zijn deze aasgieren nu voor 
Jurion en Wauters. Nochtans, deze 
mensen hebben te goeder trouw 
gehandeld. Dankzij hen beleven de 
burgers van dit land elk weekend 
enkele vrolijke uurtjes die het grauwe 
levensklimaat van onze zieke bescha-
ving opfleuren.

Men moet hoofdzaak van bijzaak 
kunnen onderscheiden. Er zijn vuile-
re varkentjes te wassen dan deze 
stadionprinsen. Het is de opdracht 
van onze leiders goede passes te 
geven en mooie doelpunten te scoren 
hoe drassig het ekonomische veld 
ook geworden is. Het is in het oelang 
van de coalitie rekening te houden 
met het applaus van de bevolking. 
In dit licht is het verkeerd Jurion en 
Wauters vast te houden. Immers, wie 
professionele voetbalkenners achter 
de tralies stopt, zal slecnts zichzelf 
buitenspel zetten. Men mag zijn 
eigen achterban niet dribbelen.
Het zou ’n taktiscne owngoal zijn, 
waar vanuit een bepaalde hoek op 
gespeculeerd wordt, maar die het 
land dichter naar de afgrond zou 
brengen. De welmenende burger 
verdient beter. Hopelijk geven de 
politici hem de prinsen terug die hij 
verdient.

het blauw-gele konijnebont (een uit-
stervend ras, zegt men) dat op de 
schouders van de RUG-ers ligt, wordt 
door de vrouw gestofzuigd. De

rector zal zich blij verklaren en druk-
ken op de vriendschapsbanden (die 
speech doet al jaren dienst) en waar-
schijnlijk zullen buiten een vijftal 
studenten staan te betogen tegen ... 
Tja, tegen wat, dat lijkt nog het enige 
onvoorspelbare. Een uitgebreide or- 
demacht zal hen dan ook nooit bin-
nenlaten. (FG)

Het gebeurt wel eens meer dat 
één van de tien fakulteiten die onze 
rijksuniversiteit rijk is, zich 
uitspreekt over een - wat men 
noemt - fundamenteel maatschappe-
lijk probleem. Zo keurde de raad 
van de fakulteit rechtsgeleerdheid 
in november een motie goed waarin 
zij zich kant tegen het bestaan en de 
aanmaak van kernwapens waar ook 
ter wereld. Een gelijkaardige motie 
was reeds in oktober in de fakul- 
teitsraad van de letteren en wijs-
begeerte gestemd. Beide raden, 
waarin professoren en vertegenwoor-
digers van de studenten het het 
wetenschappelijk personeel zetelen, 
vinden het noodzakelijk te komen 
tot een volledige en gelijktijdige 
ontwapening in Oost en West en 
vragen de stopzetting van alle weten-
schappelijk onderzoek aan de RUG, 
dat rechtstreeks ten dienste staat 
van de wapenindustrie. De Blandij- 
ners noemden het bovendien onaan-
vaardbaar dat de regering haar stand-
punt door middel van de brochure 
‘Vrede en vrijheid’ aan de Belgische 
onderwijsinstellingen heeft gestuurd, 
zonder dat ze de oppositie de moge-
lijkheid heeft geboden hetzelfde te 
doen.

Aan de raad van beheer, het hoogste 
beslissingsorgaan van de Gentse uni- 
versiteit, werd gevraagd ‘deze stand-
punten indachtig te zijn en haar 
morele verantwoordelijkheid op te 
nemen’. Wat ze niet deed. De motie 
in verband met de kernbewapening 
werd door de rektor (moedwillig? 
in ieder geval strategsich !) als laatste 
punt op de agenda van de eerste 
bijeenkomst van de raad van beheer 
geplaatst en na een marathonzitting 
van meer dan zes uur door een meer-
derheid, waaronder drie van de vier 
studentenvertegenwoordigers, als on-
ontvankelijk naar de prullemand 
verwezen. De leden van de raad van 
beheer zouden volgens prof. R. Se- 
nelle (administratief en grondwette-
lijk recht) door hun achterban niet 
voldoende gemandateerd zijn om 
dergelijk politiek (?) standpunt in te 
nemen. Een mooie, maar zuiver for-
malistisch argumentatie. Ten gronde 
dienden de dames en heren van de 
raad van beheer zich niet uit te 
spreken, laat staan politiek te ver-
branden. Aan de universiteit wordt 
alleen wetenschap bedreven, ver weg 
van het politiek gedoe en het straat- 
protest, bij voorkeur in een ivoren 
laboratorium of een stoffig semina-
rie. Tot als de bom valt, natuurlijk,

Maar we dwalen van ons oorspronke-
lijk onderwerp af. Aanleiding tot dit 
artikel wad de unanieme (!) goed-
keuring door de raad van de fakulteit 
van de letteren en wijsbegeerte 
(andermaal) van een motie omtrent 
het ter beschikking stellen van uni-
versitaire lokalen voor manifestaties 
met een duidelijk racistisch karakter. 
Haar argumentatie luidde als volgt:

De raad acht het wenselijk dat

1. Gezien de wet op het racisme en

de xenofobie van 30 juli 1981, daden 
die aanleiding geven tot discriminatie 
o f tot doel hebben racisme en xeno-
fobie te propageren, strafbaar stelt.

2. Gezien de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, tegen 
dewelke racisme en xenofobie een 
zeer grove inbreuk vormen.

3. Gezien talrijke UNO-resoluties 
zich uitspreken tegen verregaande 
schendingen van de rechten van de 
mens.

4. Gezien de universitaire gebouwen 
met gemeenschapsgelden worden be-
taald en het bijgevolg onverantwoord 
is dat de gemeenschap, op zijn 
minst onrechtstreeks, gedwongen 
wordt propaganda voor racisme te 
financieren.

5. Gezien de universiteit een zeer 
belangrijke taak heeft ter bevorde-
ring van de verdraagzaamheid in onze 
samenleving, de solidariteit en de 
vrede onder alle mensen, zonder on-
derscheid van sexe, ras, kleur o f 
godsdienst.

in de toekomst geen universitaire 
gebouwen meer ter beschikking zou-
den worden gesteld voor manisfes- 
taties met een duidelijk racistisch 
karakter. ’

Dezelfde tekst, die we kortweg de 
anti-racisme-motie zullen noemen, 
zal in maart door de fakulteitsraden 
van de rechten, de landbouwweten-
schappen en de geneeskunde gestemd 
worden.

De dekaan van een niet nader 
genoemde fakulteit zal zich weren als 
een duivel in een wijwatervat tegen 
de goedkeuring ervan. Als argument 
zal hij aanvoeren dat een stellingna- 
me ten aanzien van de heropflakke- 
ring van rassenhaat ook kan gelden 
als precedent om in de toekomst 
een hele reeks maatschappelijke 
problemen ter stemming aan de fa-
kulteit voor te leggen. ‘Stel je eens 
voor, zeg! Straks moeten we hier 
stemmen over, ik noem maar wat, 
abortus !’ Aan de raad van beheer 
van de RUG zal gevraagd worden 
de motie eveneens te aanvaarden en 
de door het Nationaal-socialistisch 
Verbond op 3 maart geplande Zuid- 
Afrika-meeting te verbieden. Het rek- 
toraat zal doen zlsof zijn neus bloedt 
en maakt bekend dat aan de RUG 
zopas een baanbrekende wetenschap-
pelijke ontdekking werd gedaan. Iets 
in verband met clusters. De pro- 
apartheidsavond vindt plaats onder 
politiebescherming. Een tweehon-
derdtal tegenbetogers daagt op. Er 
wordt door de Gentse mobiele 
eenheid herhaaldelijke keren gechar-
geerd. De schade wordt beraamd op 
verscheidenen honderdduisenden.

Het in het laatste paragraaf beschre-
ven scenario is natuurlijk louter fik- 
tief. Elke overeenkomst met werke-
lijk bestaande personen of reeds 
voorbije gebeurtenissen is louter 
toevallig.

(F.V.)

Anus Kruys

AVANT LA LETTRE



ZIONISM E

Gisterenavond nog eens genoten van 
een debat in de echte zin van het 
woord. Hoe bekom je nu zo iets ? 
Wel, pak een ruime titel met een 
nogal heet gebakerde ondertoon, zo-
iets als zionisme en antisemitisme, 
nodig vier personen uit waarvan je 
zeker weet dat de vierde en waar-
schijnlijk de man die het meest te- 
gengewicht kan bieden toch niet 
komt en laat die andere twee dan 
maar losbeuken op die ene, succes 
gegarandeerd. Om het kind een naam 
te gaven. De persoon of vertegen-
woordiger die liever niet kwam, was 
iemand van de Joodse gemeenschap 
in Antwerpen, de man die wel kwam, 
was Alain Bloch als lid van de vrien-
denkring van de Vrede nu’- beweging 
in Israël en de twee aan de andere 
kant van de moderator waren Jaap 
Kruithof en RosanneGermoprez, 
journaliste van de Morgen en Midden 
Oosten specialiste en ja, debatbeest 
Kruithof, wie hem kent, kent hem.

Moto van het debat: een volk dat zo-
veel te verduren heeft gehad doet nu 
hetzelfde tov de palestijnen en is Is-
raël als staat te legitimeren? 
Loefafsteker Kruithof maakte aan 
het begin van zijn twintig minuten 
een duidelijk onderscheid tussen Jo-
den, het volk; Israëlieten, de inwo-
ners en zionisten, de aanhangers van 
eenbepaalde politieke strekking. Het 
volk, de Joden, aldus Kruithof, zijn 
een realiteit, gekenmerkt door een 
verbondenheid van godsdienst, tra-
ditie, geschiedenis, enzovoort. Zij 
hebben, net zoals elk volk, recht op 
natievorming en het recht op een 
staat, maar nu komt het, de Israelis- 
sche staat is geen vertaling van de 
verzuchtingen van het Joodse volk. 
Kruithof heeft het niet voor de zio-
nisten, verpersoonlijkt in ex-premier 
Begin en zijn regering. Hij vergelijkt 
hen onomwonden met racisten, daar-
bij nog gesteund door een Europa 
dat niet over haar schuldgevoel heen- 
kan, waarop Israël samen met het 
imperialistische Amerike gretig in-
speelt (cfr de reis van Kohl onlangs).

STUDIO SKOOP PROGRAMMATIE

Programma voor de week van vrijdag 
17 feb. tot en met don. 23 feb. ’84.

20.00u: FRENZY van Alfred Hitch- 
kock met John Finch, Alec Mc Co- 
wen, Barry Foster, Barbara Leigh 
Hun, e.a.

22.00u:BLACK AND WHITE IN 
COLOR (originele titel: La victoire 
en chantant). Van Jean Jacques 
Annaud met Jean Carmet, Dufilho. 
Catherine Rouvel, e.a.

In het café van dezelfde cinema: 
Woensdag 22 feb om 23.00u optre-
den van de Nederlandse pianist Fred 
Cavalli, die eigen werk brengt in de 
stijl van Tom Waits.

Bij de oprichting van de staat Israël 
in 1949 waren er verschillende moge-
lijkheden voor het Joods-Palestijnse 
probleem. Deze varieerden van een 
Joodse staat zonder Palestijnen naar 
de optie van Joden en Palestijnen sa-
men in één staat. Dit laatste was voor 
Kruithof de goede formule, maar de 
realisators van de staat Israël waren 
slechts te vinden voor een Joodse 
staat, zonder Palestijnen.
De zaak is dus duidelijk, Kruithof is 
geen anti-semiet noch een racist (hij 
vond het trouwens nodig dit op het 
begin duidelijk te stellen), maar een 
anti-zionist. Hij ergert zich ontzet-
tend aan het truukje van Joden en 
hun vrienden om om de termen zio-
nisme en semitisme gelijk te stellen. 
Dat ergeren verdween daarna niet. 
Hijzelf noemde het debat een van de 
meest ergerlijke in zijn carrière. Dat 
heb je met mensen als Kruithof, als 
men ze plaatst tegen over iemand 
zoals Bloch die voortdurend nuan- 
ceerd, dan worden zij even boos, tot 
groot genoegen van het Gents stu- 
dentenpubliek, maar niet tot eer en 
glorie van het debat. Het is heel ple-
zant als men duidelijk afgelijnde 
standpunten heeft, maar het is niet 
zo aangenaam als men iemand als 
Bloch voortdurend een aantal uit-
spraken in de mond wil leggen om 
toch eens de Joden zonder schuldge-
voelens te kunnen aanvallen.
Rosanne Germoprez baseerde heel 
haar tussenkomst op een werkje van 
Theodore Herzel ’Der Judenstat’, ge-
schreven in de negentiende eeuw. 
Herzel gaat ervan uit dat de aanwe-
zigheid van de Joden overal aanlei-
ding heeft gegeven tot vervolging. 
Vanuit die visie kan men gemakkelijk 
concluderen waar hij naartoe wil. De 
Joden, of beter gezegd de zionisten 
in dit geval, moeten een eigen staat 
hebben, want integratie of assimila-
tie wijst de auteir sowieso af omdat 
het nationaal karakter van de Joden 
in zijn ogen glorierijk is om af te bre-
ken. Vraag van Germoprez hierbij is , 
in hoeverre assimilatie of integratie 
het einde van een volk betekent. Het 
is wel gek dat Germoprez, die onge-
twijfeld heel goed op de hoogte is 
van de toestanden in het Midden 
Oosten wat uit de rest van het debat 
bleek, beroep doet op een boekje van 
de vorige eeuw om haar antizionis-
me te botvieren. Is er dan geen enkel 
goed werk van deze eeuw dat de visie 
van de zionisten weergeeft ?

PILUUR
Vele studenten hebben vragen over de pil. 
Hoe ermee beginnen? Mag iedereen de pil 
nemen ? Wat met de pil en Kanker? Hor-
monen, dat kan toch niet goed zijn?! En 
vele meer.
Om op die vragen te antwoorden menen wij 
dat de gewone dokter-patiënt raadpleging-
en vaak tekort schieten.
Het lijkt ons zinvol dit op te vangen 

door een ’Piluur’ te kreëren waarbij zich 

per keer een tiental studenten kunnen in-

schrijven. We geven dan inlichtingen over 

de pil en laten ruimschoots de mogelijk-

heid voor vragen en opmerkingen.

Plaats: PAS, st-Pietersplein,7,Gent 

Dag: maandag 15u00-16u00.Deelname:gratis. 

Inschrijvngen:tel. 091/23.74.41 of op 

st-Pietersplein, 7.

Niet gemakkelijk voor Alain Bloch 
om hierop te reageren. Hij is er dan 
ook niet in geslaagd om, zonder ver-
warring te stichten, systematisch een 
aantal punten te weerleggen. Een 
aantal punten, want hij kon er niet 
onderuit het regime van Begin als 
rasisctisch te beschouwen. Ander-
zijds zei hij dan weer letterlijk dat 
wat betreft de moord, men kan het 
gerust een pogrom noemen, in de Pa-
lestijnse vlichtelingenkampen Sabra 
en Chatilla Israël zijn verantwoorde-
lijkheid heeft opgenomen. Zeker 
heeft Israël zijn verantwoordelijkheid 
opgenomen, en niet, zoals Bloch be-
weert door een hoge onderzoekscom-
missie in te stellen die enkel minister 
Sharon een beetje degradeerde (hij 
wil nu zelfs terug eerste minister 
worden) maar door de moord rustig 
toe te laten, dat is bewuste verant-
woordelijkheid. Het motto van Bloch 
is, men kan niet evolueren van abso-
luut slachtoffer naar absoluut slech-
terik. Is dat wel mogelijk als we het 
woordje absoluut weglaten ? Als je 
dan begint met het opsommen van 
enkele racistische acties tav Joden in 
Gent kom je ook niet ver, want waar 
blijf je met de acties tav Turken. Een 
dergelijke ingesteldheid sluit aan met 
wat Rodinson de ’narcistische trots’ 
van de Joden noemde. Zelfs als zij 
aangevallen worden willen Joden dit 
nog anders doen overkomen dan de 
aanvallen op andere bevolkingsgroe-
pen. Zoals Kruithof zei: ’Zelfs als Jo-
den klappen krijgen ervaren zij dat 
als een bewijs van hun uitverkoren-
heid, terwijl andere godsdiensten zo-
als het Christendom dit juist gaan er-
varen als de toom van God. (JA)

- - - - N A TIO N A A L—
De christendemocratische studenten 
hebben zich tijdens het weekend ge-
bogen over de jeugdwerkloosheid 
tijdens een nationaal congres in Gent

Ze legde de nadruk op de werktijd-
verkorting met loonsvermindering 
indien daarbij nieuwe aanwervingen 
worden gegarandeera en vroegen 
overheidssteun voor KMO’s die zich 
willen richten op de buitenlandse 
markt.

Zoals steeds kwamen sterk uiteenlo-
pende standpunten boven bij de dis-
cussie rond de numerus clausus. 
Principieel verzet men zich tegen om 
het even welke vorm van numerus 
clausus. Heel wat afgestudeerde vin-
den trouwens werk buiten hun op-
leiding wat aantoont dat zij de uni-
versitaire studies eerder zien als 
een vorming, dan als een beroepsop-
leiding. Maar deze doorstroming is 
inmogelijk, stelde het congres, bij 
beroepsgerichte faculteiten zoals de 
geneeskunde, veeartsenij, farmacie en 
tandheelkunde. Als er over een nu-
merus clausus moet gepraat worden, 
zegt C.D.S., dan alleen in die 
richtingen.
Conclusie: principieel nee, maar in 
praktijk een misschien.

De Gentse kandidaat Dirk Slosse 
werd bij de verkiezing van de nieuwe 
nationale CDS-voorzitter overtroefd 
door de Leuvense kandidate die 
genoeg aanhang had meegebracht om 
niet alleen haar voorzitterschap door 
te drukken maar ook de rol van de 
Leuvense afdeling te vergroten door 
een zetelherverdeling in de natio-
nale raad.
De nieuwe voorzitter Tine de Graeve 
wil CDS belangrijker maken binnen 
de CVP-jongeren en nieuwe afdelin-
gen oprichten aan universiteiten die 
nog geen CDS-afdeling hebben.

(FG)

VAKBOND
Heel vaak wordt de relatie vakbond- 
politiek gelegd. Tijdens vroegere 
regeringen, vooral rooms-rode koali- 
ties, werden de vakbonden een groot 
aandeel in de politiek en in de be-
sluitvorming toegemeten. Met het 
aantreden van de rooms-blauwe 
koalitie van Martens 5 lijkt daar 
enigszins verandering in gekomen 
te zijn : de inleveringen werden tegen 
de wil van de vakbonden doorge-
drukt.
Toch blijft het thema ‘VAKBOND’ 
erg politiek geladen. Hoe vaak heb- 
gen we tijdens de ambtenarenstaking 
van vorige herfst de term ‘politieke 
staking’ niet gehoord. Ook de PVV- 
PRL voorstellen in verband met de 
rechten en de plichten van de vak-
bonden lijken een politiek twist-
punt te worden.
Daarom lijkt het ons dan ook inte-
ressant, een debat over vakbond en 
politiek te organiseren: is de invloed 
van de vakbonden in de partijen 
werkelijk zo groot; zijn de liberale 
voorstellen uit een noodzaak ge-
groeid en hebben ze enige kans op 
slagen, enz, enz...
Daarover praten we dan met :

Ludo Dierickx (Agalev)
Guy Verhofstadt (PVV)
Freddy Willockx (SP)
Johan van Hecke (CVP-jongeren) 
Moderator is Rudi Dutour (BRT- 
nieuws)

Dit gaat door in de grote zaal van
home Boudewijn
op Dinsdag 28 februari om 20u
Nadien eventueel nog de mogelijk-
heid om wat dieper in te gaan over 
de vakbonden met de plitici en,... 
natuurlijk kun je ook altijd nog een 
pintje pakken.
Tot dan!

Bernard B. Geert V.

VERGEETET
7 maart 1984
een datum om niet te vergeten!

Wat binnen onze fakulteitskring 
reeds een tijdje gekend is, zal voor de 
meesten onder jullie zeker vreemd 
in de oren klinken...
Via dit artikel willen we je namelijk 
meedelen, dat het HILO (Hoger 
Instituut voor Lichamelijke Opvoe-
ding), dit jaar z’n 75-JARIG BE-
STAAN viert! Volgens ons toch een 
gebeurtenis om even bij stil te staan 
en op gepaste wijze uit de anonieme 
hoek te drummen...
Naast meer officieel getinte aftivi- 
teiten zoals de uitreiking van een 
eredoctoraat hebben wij met de 
studenten beslist om ook niet stil 
te zitten.
Daarom nodigen we jou via je 
fakulteit uit op de eerste 12-UREN-
LOOP in het Gentse. Dit toch exclu-
sief evenement, zal doorgaan op 
7 maart e.k. op een auto- en kernvrij 
ST. PIETERSPLEIN.
Naast deze meer sportgerichte aktivi- 
teit, voorzien we o.a. nog een ruil- 
markt, een life-optreden van ‘mister 
X’ en als top of the bill een ludieke 
TD ! Bij dit alles worden de meest 
originele en opvallende atleten niet 
vergeten, want SPORTIVITEIT 
komt natuurlijk op de 1ste plaats! 
Tevens is het ook een unieke gelegen-
heid om mensen, buiten je fakulteit 
en kring, te ontmoeten...
Een meer gedetailleerde berichtge-
ving volgt nog: maar hou zeker deze 
datum vrij. We zijn er immers van 
overtuigd dat met jou deelname, 
deze niet vlug zal vergeten worden! 
Alvast tot de 7de!

Praesidium HILOK.
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BULGARIJE 1923
Andropov is dood, maar dat mocht 
de feestvreugde op de dag van deze 
bekendmaking niet bederven.
De Centrale Bibliotheek van onze 
RUG organiseert in samenwerking 
met de dienst Slavische Filologie 
en de Bulgaarse ambassade een ten-
toonstelling onder de titel ’Bulgarije 
en de opstand van 1923’. Je kan ze 
nog gaan bekijken tot 24 februari 
1984 in de gangen van de Centrale 
Bibliotheek.
Zoals gezegd werd deze tentoonstel-
ling officieel geopend op vrijdag 10 
februari in aanwezigheid van rector 
Cottenie, burgemeester Monsaert, 
ambassadeur Kjoelev en zijn cultu-
rele attaché Dobrev.
In zijn toespraak belichtte de rector 
voornamelijk de vriendschappelijke 
banden tussen de universiteiten van 
Gent en die van Sofia onder de vorm 
van een bilateraal contract tussen de 
twee faculteiten toegepaste weten-
schappen. Prof Vyncke (diens Slavis-
che) had zijn speech wat gemakke-
lijker gemaakt door gewoon de inlei-
ding van de catalogus voor te lezen. 
Abassadeur Kjoelev, tenslotte, kreeg 
op tien zinnen gezegd waar de lector 
Bulgaars Panatova in haar vertaling 
dertig zinnen over moest doen.
Ten lange leste verklaarde de ambas-
sadeur de tentoonstelling officieel 
voor geopend en konden de dames 
en heren genodigden eindelijk begin-
nen zuipen en vreten; waarvoor ga je 
ander naar een vernisage ! ?

De tentoonstelling zelf bestaat uit 
twee delen. Een eerste deel geeft 
dmv foto’s een overzicht van de sep- 
temberopstand, ofte de eertse anti-
fascistische volksopstand ter wereld. 
In een tweede deel wordt ons, vol-
gens het boekje, iets vertelt over de 
Bulgaarse kuituur.
Eerder dan een beeld te geven over 
de Bulgaarse kuituur, zijn de geëx-
poseerde kleurenfoto’s echter niet 
veel meer dan een aantal toeristische

kiekjes van een land waarvan je kan 
vermoeden dat kuituur en politiek 
wel iets dichter bij mekaar moeten 
liggen. Je krijgt de indruk dat men 
via grauwe zwart-wit foto’s die getui-
gen van verbitterdheid en strijdbaar-
heid, een ietwat artificiële link heeft 
proberen te leggen naar de mooie 
kleurenfoto’s, waarop alles rozegeur 
en maneschijn lijkt.

Deze expositie is een combinatie van 
abominabiliteit en vindingrijheid. Als 
de rektor in zijn openingstoespraak 
zijn appreciatie uitspreekt over het 
mogen openen van deze verzorgde 
tentoonstelling en de hoofdbilbiothe- 
caris bedankt voor het ter beschik-
king stellen van een tentoonstellings-
ruimte, zou hij in de grond moeten 
zakken van schaamte. Het verzorgd 
zijn ervan ligt puur aan de mensen 
die ze in elkaar gezet hebben. De in-
frastructuur die hen ter beschikking 
gesteld werd, is slecht, afgrijselijk en 
meer van deze synoniemen. Foto’s 
ophangen aan panelen waarvan de 
hoeken door het vele zeulen en val-
len volledig afgestompt zijn; panelen 
die zelfs de meest amateuristische 
doe-het-zelver zou weggooien, opge- 
stelt in een gang die sinds de septem- 
beropstand van ’23 niet meer schijnt 
geschilderd te zijn, daar kan onze 
universiteit nog bezwaarlijk fier op 
zijn. De RUG heeft dringend nood 
aan een serieuze expositieruimte, wil 
ze zichzelf en haar ’kulurele’ initia-
tieven nog au serieux nemen.
De manier waarop dit alles nu ge-
beurt, kan je moeilijk ’kultuur- 
vriendelijk’ noemen en we zullen dan 
maar denken dat van een tentoon-
stelling als deze, de symbolische 
waarde (het begroeten van twee kui-
turen) primeert boven de werkelijke 
opzet van deze manifestatie, nl het 
herdenken van een volk dat eens nog 
de moed had om in opstand te ko-
men tegen het haar opgelegde juk.

(GJ)

Dat er zoiets als OPEC- landen be-
staat, weet je naderhand al wel. Dat 
die iets te maken hebben met olie 
weet je ook en dat olie en energie 
iets met elkaar te maken hebben zal 
ook geen geheim meer wezen. Het 
woord krisis is de laatste jaren even-
min uit de lucht. Voor wie het zich 
nog herinnert, waren de autoloze 
zondagen zo’n tien jaar terug een ge-
zellige bedoening. Dat achter dit alles 
meer schuilgaat dan algemeen gewe-
ten, zal wel niet raar klinken. Wat er 
echter allemaal gebeurt achter de 
schermen van de energie-wereld is, 
zacht geformuleerd, minder duide-
lijk. Om enige klaarheid te brengen 
in het verhaal van de energiekrisis, 
schreef TOON LOWETTE (medewer-
ker bij Knack- Magazine) een boek: 
’OLIE OP HET VUUR’.

In 135 blz. wordt het verhaal van 10 
jaar energiekrisis verteld: over olie en 
andere bronnen. Daarnaast wordt de 
lobby-vorming in België belicht: de 
werking van die energie-lobby’s in 
ons land en de nefaste gevolgen die 
dat met zich meebrengt. Tenslotte 
waagt de auteur zich aan een schet-
sen van een alternatief energie-beleid. 
Energie is immers politike macht en 
dat wordt maar al te duidelijk na het 
lezen van dit boek.

In een eerste hoofdstuk wordt uit-
eengezet hoe in amper tien jaar tijd 
zoveel veranderd is in de olie- bussi- 
ness. Hoe het komt dat de brandstof-
prijzen sinds 1973 verdrievoudigd 
zijn in absolute cijfers, in relatieve 
nog heel wat meer, wat het belang is 
van de ruzies in het Midden Oosten, 
hoe de olie-producerende landen de 
hele wereld rond hun vingertjes

draaien, het onstaan van de OPEC, 
de rol van de revolutie in Iran, de 
acties van de machtige concerns in 
het Westen, reacties van Belgische 
ministers, de bezetting van RBP, de 
verzwakking van de OPEC ... Het 
wordt je allemaal gebracht op een 
manier waarvan je gaat duizelen na 
50 blz. Het eerste hoofdstuk is inder-
daad een opeenstapeling van feiten,

Olie op 
het vuur

onderhandelingen, stijgingen, reac-
ties, weer onderhandelen, andere, 
nieuwe feiten, weer stijgingen, vol-
gende reacties ... Klaarheid wordt 
niet gebracht: hoogstens een indruk 
van de mist rond de olie krisis.

VROUW EN
Tijdens de tweede emancipatiegolf, 
die voortvloeide uit de maatschappe-
lijke omwentelingen van de 60rer ja-
ren, werden her en der Vrouwenhui-
zen opgericht. Het was (is) de bedoe-
ling zo veel mogelijk vrouwen in het 
emancipatieproces te betrekken. De 
vrouwen-huizen bestaan nog altijd en 
in Gent wil men zelfs de werking uit-
breiden.

Enkele aktiviteiten zijn de koffie- 
morgen op vrijdag, het praatcafé op 
vrijdagavond en de spelavond op 
woensdag.
Ook is er een bibliotheek met allerlei 
lectuur rond vrouwenonderwerpen 
en met kinderlectuur.
Het Vrouwenhuis heeft ook een les-
bische werkgroep ’Linea Rosa’ opge-
richt, met opvang op vrijdag vanaf 
19u en praatgroep op woensdag. 
Binnenkort starten twee cursussen: 
’vrouwen in de crisis’ , waarin econo-
mische en geschiedkundige achter-
gronden en politieke maatregelen be-
ken worden met formulering van al-

ternatieven. De tweede is ’leren om-
gaan met geld’ over belastingen, ver-
zekeringen, alimentatie en dopgeld. 
Tenslotte is er ook nog een tentoon-
stellingsruimte geopend met drievou-
dige bedoeling : ten eerste elke krea- 
tieve vrouw de kans te geven tentoon 
te stellen, ten tweede meer bekende 
kunstenaressen aantrekken en de 
vrouwen daardoor van de hedendaag-
se artistieke ontwikkelingen op de 
hoogte te brengen en ten derde het 
vrouwenhuis aantrekkelijker te ma-
ken.
Het vrouwenhuis lijkt de kriebels 
volop te voelen want er zijn nog 
heel wat toekomstplannen : zelf-
hulpgroep mindervalide-vrouwen, 
kursus gezonde voeding, assertivi- 
teitstraining, sportaktiviteiten en een 
kinderatelier.
Wie belangstelling heeft en vrouw is 
-mannen mogen er nog altijd niet 
over de drempel komen- kan zich 
abonneren op de vrouwenhuiskrant 
of gewoon kontakt opnemen met het 
vrouwenhuis vzw
gebroeders van eyckstraat 7 tel 091 
23 85 64. (A.G.)

Ook het tweede hoofdstuk brengt 
weinig ophelderende analyses. Het 
handelt namelijk over de samenhang 
tussen de verschillende energiebron-
nen doch, en dat verklaart toch al 
iets, de titel van het hoofdstuk luidt: 
’De samenhang en het Belgisch ge-
brek eraan’. Toch enkele bijzonder-
heden over kernenergie komen aan 
bod zoals het feit dat in België, in 
verhouding tot zijn electriciteit, een 
hoeveelheid kernenergie wordt ge-
produceerd die nergens ter werld ge-
ëvenaard wordt. Dat nergens ter we-
reld zoveel kerncentrales in een 
dichtbevolkt gebied draaien als dat in 
België het geval is. In een straal van 
70 kilometer rond Brussel zijn zes 
centrales in werking. De toestand van 
de nucleaire industrie in België is in-
derdaad nogal uitzonderlijk.

Naast de kerncentrales worden in dit 
hoofdstuk ook de Belgische steen-
kool, het aardgas, de olie dichter bij 
huis belicht. Een vermelding van de 
rol van de electriciteitsproducenten 
in België, de zgn ’electriciens’, mag 
hier natuurlijk niet ontbreken. Ze 
worden ook behandeld doch mijns 
inziens toch te weinig: de relaties 
van Intercom, EBES, Unerg met zo-
wat alle andere takken van de Bel-
gische economische en financiële we-
reld worden niet uitgewerkt.

Interessanter, maar nog niet klaar en 
duidelijk, wordt het in het derde 
hoofdstuk: ’Energie is politieke
macht’. Voor wie denkt dat lobby’s 
alleen in de USA actief zijn en bij 
ons slechts een vage rol spelen, is dit 
hoofdstuk beslist de moeite waard. 
De verdediging van de belangen van 
de ’electriciens’ wordt op een dusda-
nige manier verzekerd dat men zich 
- terecht - kan afvragen wie wie ei-
genlijk de touwtjes in handen heeft 
op het ministerie van economische 
zaken. Dalingen van de olieprijs (aan 
de verbruikers) is voor niemand voor-
delig tenzij voor de electriciteits- 
maatschappijen en hun vrienden.

Steeds meer centrales, steeds meer 
verbruik, steeds meer investeringen 
in de sektor leggen electriciens geen 
windeieren. Vandaar dat zij dan ook 
niet houden van pottekijkers, in casu

de overheid. Liever regelen ze alles 
zelf, dan doen ze wat ze zelf willen. 
Om de pottekijkers buiten te krijgen 
wordt dan ook een zekere E’ Knoops 
als staatssecretaris voor Energie ge-
dropt. Knoops vindt al dat praten 
over energie in Kamer en Senaat 
maar tijdverlies en vliegt dan ook 
met een razende snelheid door een 
aantal dossiers: handtekeningetjes
plaatsen en de electriciens kunnen 
verder produceren, behoefte of niet. 
Veel namen worden niet genoemd in 
dit hoofdstuk, dit is dan ook het 
enige gebrek aan analyse van de lob- 
bying in België die Lowette hier 
maakt.

In een laatste hoofdstuk wordt een 
blik geworpen in de toekomst: hoe 
het verder kan of zou moeten evolu-
eren in de komende tien jaar. De ge-
volgen van meer nucleaire industrie, 
de groeiende invloeden van Westerse 
belangensferen, de ’kolonisatie’ door 
energieconcerns, de huidige moedwil-
lige verspilling van bepaalde bronnen 
zoals vrijgekomen warmte, afval...
De Belgische energiebedrijven blijken 
een eervol palmares van winst en 
groei te beziiten. Eervol vanuit be-
drijf sstandpunt. Immers, de belangen 
van de Belgsiche elektriciens zijn van 
zuiver micro-economische aard : 
winstmaximalisatie, bestendiging en 
groei van de sektor en het afscher- 
van het veld voor nieuwe spelers. 
Redenen genoeg dus om de energie- 
industrie niet binnen die lobby te 
houde, de overheid haar rol te laten 
spelen (zoals West-Duitsland, Neder-
land, Frankrijk, Groot-Brittanië,...) 
en vooral concludeert Toon Lowette 
het energiebeleid te decentraliseren. 
Energie is immers essentieel een ge-
meenschapsvoorziening.

Voor wie over de olie-business wat 
meer wil weten dat in Dallas over 
J.R.. en Ewing Oil vertelt wordt, is 
dit een handig boekje. Voor wie een 
duidelijke blik achter de schermen 
wil ook door het werk van Toon 
Lowette geen klaarheid gebracht, 
hoogstens een tipje van de sluier op-
gelicht : het kluwen blijft verward en 
de Knoops is ook door ’olie op het 
vuur’ niet doorgehakt ! (pH)

’OLIE OP HET VUUR - lobbys en 
overheid in tien jaar energiekrisis’, 
Toon Lowette, Kritak, Leuven, 1983, 
135 blz., 275 frank.



ANDREJ
Op woensdag 21 februari zijn we toe 
aan het vierde en laatste luik van het 
Russich filmfestival. De inrichters 
hebben alles in het werk gesteld om 
een kwalitatief hoogstaand program-
ma te brengen. Want ook deze laat-
ste film is een must voor elke film-
liefhebber: ANDREJ ROUBLEV van 
Tarkovski.

De Russische monnik, ikonenschilder 
andrej Roublev (1360-1430) liet met 
zijn ikoon van de heilige drievuldig-
heid ( ’Heilige drieëenheid’) een mees-
terwerk uit de schilderkunst na. Hier-
in bereikte hij een ongekende perfec-
tie qua vorm, qua diepte van gevoe-
lens en qua kleuren.
Hetzelfde kan gezegd worden van de 
film die Andrej Tarkovski aan deze 
schilder heeft gewijd.
In acht taferelen, voorafgegaan door 
een proloog, en afgesloten door een 
epiloog en een slot, toot Tarkovski 
ons een aantal cruciale momenten uit 
het leven van deze ikonenschilder. 
Deze hoofdzakelijk imaginaire mo-
menten zijn eigenlijk niet representa-
tief voor het leven van Roublev, deze 
film is uitgegroeid tot een cultureel- 
historisch-religieus-artistiek epos. 
Maar ze zijn gekozen in functie van 
de eigenlijke bedoeling van deze 
film: de groei, de ’geestelijke volwas-
senwording’ a.h.w. van Roublev als 
mens, als schilder en als gelovige 
(voor zover deze facetten van elkaar 
te onderscheiden zijn) te duiden; en 
in dat opzicht zijn ze bijzonder re-
presentatief.

Alle taferelen zijn een symbool, ei-
genlijk te herleiden tot een bepaald 
thema, zoals verknechting, afgunst, 
lijden, ... , maar ook binnen deze ta-
ferelen zit een duidelijk herkenbare 
symboliek, hoewel deze na een eerste 
visie (nog) niet helemaal kan gevat 
worden. Soms wordt ze direct gevi-
sualiseerd, zoals bvb de kruisdraging, 
of het water, het vuur en de aarde, 
natuurelementen die zowel voor 
dood als voor nieuw leven staan; 
soms is ze vrijwel onmerkbaar in de 
taferelen geweven.

Het thema, overwinning van het 
goede op het kwaad, de loutering en 
volwassenwording van de mans na 
het lijden, wordt cinematografisch en 
fotografisch op de meest sublieme 
manier gevisualiseerd.
Want Roublev is een lust voor het 
oog. Naast de uiterst gestileerde so-
berheid van een (groot) aantal beel-
den, staan exeburante massatafere- 
len, die in kracht niet moeten onder-
doen voor die van landgenoot Sergej 
Eisenstein. De film is a.h.w. een dy-
namische aaneenschakeling van 
prachtige foto’s waardoor je direct, 
emotioneel wordt aangegrepen. 
Gebeurtenissen, gevoelens, ideeën 
worden visueel overgebracht, in min-
dere mate tekstueel. De fotografie 
draagt voor een belangrijk deel bij 
tot de sereniteit, tot de inwendige 
harmonie van deze film.

Roublev is een bijzonder lange film, 
186 minuten, mede doordat Tarkov-
ski ons heel wat achtergrondinforma-
tie heeft willen geven omtrent de tijd 
waarin Roublev leefde en werkte. De 
inname van de stad Vladimir wordt 
ons in extenso getoond. Door deze 
achtergrondinformatie krijgen we 
een goede kijk op de situatie en de 
mentaliteit uit de vijftiende eeuw. In 
het onderling verdeelde Rusland 
werd elk verzet, elke aanval tegen de 
staat en de kerk met geweld de kop 
ingedrukt. Deze informatie is nood-
zakelijk om o.m. Roublevs sociale 
gevoel te begrijpen. Hij voelt zich 
verbonden met het volk en weigert 
bijgevolg Het Laatste Oordeel te 
schilderen (’Dei is weer een terrori-
seren van het volk’), aangezien dit

ROUBLEV
bijbelse tafereel een sterk angstge-
voel bij de bevolking inprent. Deze 
’achtergrondinformatie’ maakt ech-
ter wezenlijk deel uit van deze film, 
aangezien Tarkovski verder wil gaan 
dan het brengen van het verhaal van 
de verdiepende groei van een kunste-
naarsziel; hij wil nl. ook de leefwe-
reld waarin het individu zich beweegt 
schetsen, daar deze beide elkaar we-
derzijds beih vloeden.

Bijzonder impressionant zijn de iko- 
nen die in de epiloog op het doek 
verschijnen. Tarkovski toont ons 
hierbij eerst detailopnamen, om ver-
volgens pas de hele ikoon in beeld te 
brengen. Het effect van deze manier 
van weergeven is dat je bijzonder in-
tens naar de ikonen kijkt, aangezien

enkele centimeters tientallen keren 
vergroot werden en je elk detail met 
een microscopisch pijnlijke nauwkeu-
righeid bekijkt.

Er zijn trouwens ikonen te zien ge-
durende heel de film. Meestal blijven 
ze op de achtergrond, zoals in de 
kamer van Kyril of van Theophanes 
de Griek. Soms treden ze heel duide-
lijk op het voorplan, zoals de bran-
dende ikonen van Roublev, die een 
fundamentele invloed op hem zullen 
uitoefenen.

Andrej Roublev is een bijzonder gro-
te en moeilijke film, die best kan ver-
geleken worden met een klassiek 
epos. Deze film kan zeker be-
schouwd worden als een meester-
werk uit de Russische cinematogra-
fie. Andrej Roublev is een film die je 
niet gauw vergeet.

Nadine Goffart
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Van onze verslaggever

JTRECHT — De politie van Utrecht 
et tippelende prostituees ongemoei 
;n sinds de Hoge Raad dinsdag heeft 
jaald dat een eerder ingesteld tippel-

Het is al lang geen schande meer een wieg in Limburg 
te hebben. Elke Limburger mag in alle toonaarden 

fier zijn over zijn heimat want Limburger op het paspoort 
zal binnenkort renderen.

Iedereen komt Limburg ter hulp. De overheid plant nu al 
doel 3 te reconveren op Limburgse kolen en wil alle 

investeringen bij voorkeur naar dat landsdeel trekken. 
Limburg maakt zich op tot het Vlaamse Cockerill.

De nationale peilingen wezen uit dat de Limburger niet 
alleen de vruchtbaarste burger is bij uitstek, maar 

bovendien gegarandeerd werkloos.
Niets om handen en toch productief.

De veralgemening die de rest van het land maakt tussen 
de Limburger en zijn gastarbeiders ligt dus wel voor de 

hand. Maar complexen hebben ze er niet over, nu al hhor 
je ze in koor in Gentse kroegen, op zoek naar lebensraum. 

Niet gecomplexeerd. Dat waaide over uit het noorden. 
De Hollanders, een heerlijk volk. Veegt niet de eigen 

trottoir, maar laat daar rustig de medemens zijn brood 
verdienen en zegt en passant dat hij ook wel van wat 

beweging houdt. Heerlijk volk. Een beetje vinger- 
wijzerig wel, als het om iemand anders zijn trottoir 
gaat. Dat hollandse vingertje dat zo graag de wereld 

wil terechtwijzen. Neem nu die verslaggever van 
diezelfde Volkskrant van diezelfde dag.

Waar moeit die man zich mee ?
_____ o o U l
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AGENDA
VRIJDAG 17 FEBRUARI

’Een bevrijdend woord’ Bevrijdings-
theologie voor de mens van hier en 
nu.
Organisatie: Ruimte vzw 
plaats: KUC 
Aanvang: 20.00u

Tweede Gentse Kuituur en Spekta- 
kelbeurs in de St. Pietersabdij van 
lO.OOu tot 21.00u (ook nog 16/2, 
18/2 en 19/2)

Flaco Simenez y su conjunto 
Georganiseerd door de Vooruit en 
aldaar in de balzaal te bezichtigen. 
De aanvang is 21.00u en de inkom 
bedraagt 220 en 260 Bfr.

ZATERDAG 18 FEBRUARI

Galabal van de rechten met ’The 
paramounts’ in het pand en de keet 
gaat open om 21.00u

Collegium Vocale o.l.v. Phillippe 
Herreweghe. Organisatie: Concert-
vereniging Kon. Muziekconservato-
rium. Plaats: Bijloke museum. Aan-
vang om 20.30u. De inkom bedraagt 
100 en 150 Bfr.

Tentoonstelling: Marcel Mayer expo-
seert in het museum voor Heden-
daagse Kunst.

DINSDAG 21 FEBRUARI

Het Waalse Staal door Jos Dupré 
Org. NCMV-jongeren 
Plaats Van Eyck (Lange Kruisstraat 4 
Aanvang: 20.00u

Russisch filmforum: Andrej Roeblev 
Org. Slavia. Aanvang 20.00u

DONDERDAG 23 FEBRUARI 

Plafond Fuif
Org. Jongeren Advies Centrum. 
Plaats: Korenbloem, inkom 40 Bfr.

Concert: Een avond met... Sylvia 
Traey en Guy De Mey.
Plaats: muziekconservatorium. 
Aanvang 20.00u

’Adieu sans Rancune’ P. Koeck 
Org: Vooruit ism De Morgen 
Plaats: balzaal 
Aanvang 12.00 u 
Inkom: 120 Bfr.

Dat was het weer voor deze week. 
Organiseer voor de lol misschien ook 
eens iets, dan kan je het ook in onze 
agenda laten zetten. Vergeet niet om 
alle berichten veertien dagen voor de 
aanvang van de activiteit binnen te 
brengen en te deponeren in de brie-
venbus op de eerste verdieping van 
ons aller studentenhuis.

1 4  1 I I I I il il 1 1

La voyage en douce 
Een vrouw loopt na een ruzie bij 
haar man weg en vergezelt haar 
vriendin naar het platteland. 
Gedurende drie dagen leren ze elkaar 
beter kennen, vertellen ze, amuseren 
ze zich. Wanneer ze naar huis terug 
keren is het die vriendin die manlief 
laat zitten.
Hoofdrolspeelsters zijn Dominique 
Sanda en Geraldine Chaplin.De füm 
werd gemaakt door Deville met de 
hulp van verschillende schrijvers die 
elk een sequens voor hun rekening 
namen.

The French Lieutenants Woman
gaat over twee vrouwen, allebei ge-
speeld door Streep. Twee nivos wor-
den door elkaar geweven : het maken 
van de film en het verhaal dat de film 
vertelt, of het leven van een Ameri-
kaanse actrice die in een ’vrije’ maat-
schappij leeft en dat van Sarah 
Woodruff die lijdt onder de puritein-
se zeden van de Viktoriaanse tijd. 
Regisseur is Reisz, scenarist H.Pinter 
en de inspiratiebron was John 
Fowler.

Irizumi
Een Japanse film van Takobayashi| 
over de kunst van het tatoeëren. 
Tatoeage is voor ons Westerlingen I 
mooi of lelijk, een uiting van stoer-
heid, maar zeker niet erotisch zoals 
in deze film. En erotiek is dan voor 
oosterlingen ook weer niet wat het in | 
Emmanuelle is.

Parasite
Nieuw en daarom plezant. Een kar-| 
tonnen brilletje helpt je om de 3-D- 
film in volle reliëf te 
Dat het over een monster gaat zal | 
verder wel niemand interesseren.


