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Triomf van het 
irrationalisme

De tijd van de grote (?) studentenleiders 
is nu wel al lang voorbij.Dat wisten 
we al lang,en wellicht is dat maar goed 
ook.Lange tijd hebben we gedacht dat 
misschien in de gloed van de nog na- 
smeulende as ervan een vernieuwend 
vonkje ooit wel een zou kunnen opspat— 
ten.Ook deze hoop lijkt tans wel ijdel 
en vergeefs,nu een vlaag plots opge-
komen irrationalisme ook de laatste 
der nog werkzame en na ar buitentredende 
kritiese groeperingen binnen het Kul- 
tureel Konvent heeft weggevaagd.

Het enige nog levende groot initiatief 
dat nog bij een min of meer brede laag 
van niet bij voorbaat sektair-linkse 
groepuskule-minded studenten nog weer-
klank vond,het mixed-media festival en

PR0TESTMÜTIE L'AN HET KULTL'REEL 
KONVENT.(18/1/77)

Hierbij protesteren wij met klem 
tegen de autoritaire maatregelen 
die door de Sociale Raad ten over-
staan van het Kultureel Konvent 
werden genomen.
Vooreerst gaat ons verzet princi-
pieel tegen het feit dat de SR 
zich bemoeit met de interne aan-
gelegenheden van de studentenakti- 
vikeifen.Het globaal budget voor 
het KK was reeds Hoo de SR goed-
gekeurd ;voorts werd door het KK 
een interne verdeling daarvan goed-
gekeurd.
Verder werd op deKK-vergadering van 
9-12-76 beslist dat de KK-groepen

de daarrohd plaatsgrijpende evenementen, niet individueel zouden gevolg ge-
werd samen met de dit initiatief steun- ven aan het schrijven van Arnoud 
ende verenigingen,buitengezet.En zeggen, De Meyer,maar dat zulks indien het
dat dit de enige groepen waren dÉ ooit 
een kritiese en linksgerichte kultuur- 
ideologie hebben uitgewerkt en naar 
buiten uit nog weerklank konden vinden.
Het K.K. doet voortaan alleen nog aan 
"S T R I J D -KULTUUR". "Strijd" is nu 
hét ordewoord in het Neiuwe Kultuur- 
beleid,Daarvoor of waartegen die "Strijd1 betaald.Dij vragen ook een speed- 
gaat,wordt daarbij volledig in het duis- zitting van de SR,speciaal over

dat laatste.punt,

zou gebeuren,kollektief moest ge-
schieden.Liegen s een misverstand 
binnen het konvent is'dat niet ge-
beurd.
Dij vragen ons af of de (eventuele) 
kontraktbweuken die de beslissing 
van 'deSR ons oplegt zullen worden

ter gehouden.Is hier de Strijd van de 
leden van het Gentse Studèntenkoor be-
doeld,strijd die zij aanbinden tegen de 
klassieke partituren die zij pogen te 
verklanken?("La querelle des anciens?") 
Is het de strijd van de zeef tegen het 
telkens weer .mislukt affiche? De strijd 
van de vergrotingslamp tegen het maar 

niet zwartende papier ?De STRIJD van de 
akteur tegen zijn niet-gekende rol ?
De STRIJD van de projektionist mat zijri 
altoos scheurende film ?

unaniem goedgekeurd door 
de AV van het KK op 
12/1/77.

Uittreksel uit het KK-verg. 18/1/77.

(,..)door Stefan De Vocht wordt on-
middellijk het kernprableem tn berde 
gebracht:-zijn er bep.groepen die 
ten onrechte in het KK zijn opgeno- 
men?-Er ontstaat-natuurlijk-een he-
vige diskussie.
(...)
De strijd spitst zich toe op de pos-
itie van Stik,UMG & Zazzklub.Dordt

In elk geval is niét de STRIJD tegen op-
rukkend rechts hiermee bedoeld,zoals
een goed verstaander wellicht zou denken. L'“ “
Immers,in zulks geval zou men toch zijn het Qeld dot die groepen krijgen
aandacht richten naar Alternatief,Sen! °? °f a"der ma"ler 21nV01 bG_
iorenkonvent,ANZ,GSK,...,of beter nog la de’diskussie over de sociale 
naar die organisaties en instellingen die , , . ' , . , . ,
weliswaar niet expliciet rechts propa- ^levantie, de emancipatorischewaar-
geren,doch zij het door hun ziekelijk 
burdkratisme zij het door machtscentral- 
isatie,in ieder geval een ruimere be-
wustwording radikaal in de weg staan en 
zo de rechtse tendenzen wortel doen

de van de groepen wel al gevoerd 
Het konflikt is:die inrichtende 
groepen zijn elitair(nietes,welles) 
en reaktionair(nietes,jelles)en 
horen dus geen geld te krijgen.
De verg. stemt over het al of niet 
aanvaardbaar zijn van UMG.Stik & 
Jazzklub.STemden tegen:Gut/Gust/UFG/ 
KK-toneel/Dram.Expres./
Stemden voor:Stik/UMG

Op de laatste KK-vergadering, 18 
januari, werden STIK (Sentrum 
voor Theoretische Instandhouding van

schieten.Neen niet die STRIJD is hier 
bedoeld,welwillende verstaander...
Alles wijst er integendeel op,dat het 
hier moet gaan om een allesvernietig-
ende STRIJD tegen elke vorm van ratio-
naliteit . Immers , slechts deze vergaande 
en ongeloofwaardige hypotese kan de 
recente kuiperijen van het Kultureel 
Konvent verklaren.Hoe anders is het 
mogelijk dat een vergadering,na eerst 
de statuten buiten werking te stellen 
(!!) zonder daarna onmiddelijk andere 
in voege te laten treden (!!),zonder 
enig ènder kriterium dan dat van de 
ongedefinieerde ’STRIJD",plots al dié 
groepen die binnen het K.K. de kul- 
turele emancipatie van de mens door 
aktivatie van zijn door een passiv- 
erende en konsumptief gerichte rechtse 
kuituur verloren gegane 
mogelijkheden bepleiten,en dan ook 
alles in het werk stellen om dit door-
heen hun aktiviteiten te realiseren
(al was het maar een héél klein beetje), woorden. STIK, UMG, Djezcombo en 
in een vlaag van onmeedogenloze "STRIJD" Jazzclub en MUG antwoordden dus niet, 
aan de dijk zet.De enige verenigingen alle anderen deden het toch, De SR 
die nooit zo naief zijn geweest te ge- besloot dan de weigerende groepen
loven dat de kultuur-van-de-linksen geen subsidies meer te geven. De
(en dat is tans eilaas tezeer dancing, groepen, die wel antwoordden, wou- 
rock,porno,klassieke muziek,kleinkunst, den het UMG enz., eigenlijk buiten, 
klassiek teater...)ook meteen intrinsiek Schamper : waarom hebt ge u niet ver- 
linkse-kultuur of zelfs maar kritische antwoord ?

de Kunst), UMG (Universiteire Muziek-©UB [\ U I I o O J m UI lU \ UIIJ.V Ci O J. U C X J. O • luzicr

klub Gent), Djezcombo, Jazzclub, en 
MUG (Mime Universteit Gent) uit het 
KK gewipt. Robrecht Keymeulen, lid 
van UMG, spreekt :
Schamper : wat is nu de aanleiding 
geweest van het schrappen ?
Rob : Arnoud De Meyer (lid Raad van 
Beheer) vroeg in december aan de 
groepen in het KK hun "sociale oo- 
sitie" voor de Sociale Raad (SR) te 
verantwoorden. Het KK besloot daar-
op een kollektieve houding aan te , 

en dus niet per groep te ant-

kultuur zou zijn,(zoals de avant-garde 
muziek praxis dat bvb. wél poogt te 
zijn...;worden zo tot eerste slacht-
offer in de zegetocht van de "STRIJD".
De "STRIJDKULTUUR" is ongenaakbaar.Zij 
duldt geen kritiek.Haar ergste vijand 
is de kulturele bewustwording en uit-
eindelijk dus ook de kuituur zelf.
"STRIJDKULTUUR",zo opgevat,is dan ook 
niets anders dan KULTUURSTRIJD,dwz, 
een STRIJD tégen alles wat voor kui-
tuur wezenlijk zou moeten zijnteen strij 
strijd dus,tégen elke vorm van werke-
lijke kreativiteit en kritiek.Proficiat 
mijne heren,DIJ zijn het grondig beu.

Drs. Godfried-Dillem Raes

Rob : De vonden dat onze verantwoor-
ding reeds ettelijke keren gebeurd 
was in talloze geschriften. Als men 
werkelijk geïnteresseerd is, kan men 
die gemakkelijk vind en.

Schamper : Had Arnoud De Meyer een 5 
speciale bedoeling met zijn vraag ? £ 
Rob : In de laatste KK-vergadering o 
werd een motie opgesteld tegen het £ 
optreden van de SR, en tegen de be- 0 
doeling van het optreden van Arnoud -n 
De Meyer, alhoewel het daaromtrent q- 
nogal vaag bleef. Maar de uiteinde-^ 
lijke bedoeling was alle inrichten- • 
de groepen te schrappen. En UMG be- M

Een kunsthysterische
self made woman of een

bakthrisehe kameel op sneltocht.
wat deed ik  ?
De orote nietszeggende veelomvattende 
vraag na 4 jaar kunstgeschiedenis aan 
de RÜG + 1 jaar bissen omdat ik inde 
eerste kandidatuur de grootste folie 
van mijn leven heb uitgestoken die 
blijkens later nog niet zo slecht was. 
Stommiteiten zijn er om gemaakt te 
uorden en dit in overtreffende trap. 
Die vraag ook omdat ik in een crescen-
do gesprek met 1 manspersoon nog 
colèriger (weeral) ben geworden over 
deze vraag, ookal omdat ik versleten 
wordt voor burgerlijk. Dat mij 
eigenlijk de blaas kan schelen sindc 
ik nooit ergens geponeerd heb dat ik 
per definitie uit principe of als 
vertrekpunt een linkse griet zou zijn. 
Ik vraag me trouwens af hoe dat er 
moet uitzien. Moest ik inderdaad 
burgerlijk zijn ( ben ik dan toch 
links, god of iemand anders beware me) 
dan zou mijn leven er heel anders 
uitzien, bijgevolg ook minder moeiliji 
bijgevolq ook minder eenzaam, 
bijgevolg ook minder onzeker en zou 
ik mij in bijna gek wordende vragende 
momenten niet moeten afvragen wat ik 
met de jaren doorgebracht 'aan de 
unief moet aanvangen,

wees verlich t
Zowaai begint

het mij nogmaals de strot tuit te 
hangen dat de linksen, en wie zijn 
dat dan wol?,zich begintw/of doen 
zij dat al heel de tijd?) te beschou-
wen als de autoritaire verlichte 
geesten - the Age of the light Brigade 
die het allemaal wel-reeds-gezien- 
hebben. Déjà vue cliché?

Hoe komen zij tot dat links zijn: 
omdat zij in het leven weinig of niets 
hebben moeten ontberen, dat zij niet 
uit een arbeidersmilieu komen. Ikuél. 
Afstand doen van wat eens in je bezit 
was is nog altijd gemakkelijker dan 
afstand doen van iets dat nooit je 
bezit zal zijn, nl.zekerheid. En dat 
heeft te maken met geld. Al dat telt 
is geld volgens Daniël. Nog gemakke-
lijker is het om daarna de Califor- 
nische druivenplukker te gaan uithan-
gen volgens 1 prof. Is er niets zo 
bourgeois :als de rest allemaal niet 
tot de onzin leidt? De fermette - 
vluchters zijn de alternatieve bour-
geois van de toekomst, binnen enkele 
jaren zal er geen enkele verse spruit 
te vinden zijn in een stad en zullen 
uij onze voeten plonzen in American 
Graffiti auto's rijdend naar onze '68 
vrienden wel in het bezit van verse 
exclusieve spruiten. Solent green 
spruiten #
De alternatieven met geld. Al dat telt 
is geld volgens Daniël.En kom mij dan 
aub niet vertellen dat ik problemen 
heb: omdat ik niet erfelijk belast 
ben met verlichte autoritaire intelli-
gentie, niet erfelijk belast benmet 
een bourgeois milieu, niet erfelijk 
belast ben met het geld van mijn ou-
ders, wat dat hadden zij niet, niet 
erfelijk belast ben met een mannelijk 
torso en onderstel, niet erfelijk ben 
met steun langs alle kanten, niet 
erfelijk,-belast ben met affectieve 
bindingen. Goed,'t is mogelijk dat ik 
mislukt ben.Mislukt, in wat dan wel?
't Is gamakkelijk om erfelijk belast 
de linkse tip/griet uit te hangen.
Dat dat allemaal te maken heeft met 
studeren aan een universiteit? Dat 
dat allemaal te maken heeft met kunst? 
Dat ik het ook niet weet, maar duideli. 
lijk is dat het samenhangt.

kunstgesehiedeni s « 
een luxepaard?
Toegegeven dat het voorwerp dat be-
studeerd wordt in deze wetenschap?een 
luxe voorwerp is. Is! Al dat telt is 
geld volgens Daniël. Een geschiedenis 
studeren van een luxevoorwerp iŝ  
misschien en inderdaad overbodig. En 
wat er dan ook rondsnort aan voor-
namelijk studentinnen met karookes 
plooirokken met dito truitjes is dan 
ook gewoon genoeg om het sloeberscheit 
van te krijgen, doodeenvoudig omdat 
zij uit datzelfde burgermilieu komen 
waar kunst een luxe is, bijgevolg 
zitten er meer geldschatters in de 
kunstgeschiedenis ( hoe koop ik antiek' 
?) dan belevers van kunst. Als dat 
bestaat. Zinvol is het niet om dan 
heitv hele fenomeen kunst uit te scha-
kelen.Om een nu dankbare aanvaarde 
stommiteit (er zijn er nog) heb ik 
archeolagie gestudeerd.Niet veel soeps 
maar toch. Met knoeien leer je ook 
wat.Hoeveel fouten er ook gemaakt 
worden bij zowel clandestiene ais 
wetenschappelijke opgravingen ( zodat 
je verplicht bent een thesis in mekaar 
te steken waarvan ik mij maanden na-
dien nog afvraag wat daar juist kan 
aan geweest zijn sinds geen enkel 
gegeven wetenschappelijk was, maar 
zuiver tuttefruttebakwetenschap) is 
het duidelijk dat een mens quasi nooit 
zonder kunst heeft geleefd. Om ver-
warring te voorkomen kan kunst beter 
omgezet worden in een 'drang om iets 
te maken'. Vorm geven. Design. State-
ment : de vorm van een koffiezetappa-
raat is zo belangrijk als een ding in 
een kaderke of als een beeld op een 
sokkel. Daarmee we dan zowel de-17de 
eeuwse-marineschilders-freaks-razernij 
op onze nek halen als die van niet 
verder te identificeren individuen.

vervolg op blz. 2 4



ttaat uit een inrichtend deel'(dat 
e.a, het Mixed-Media Festival orga-
niseert) en een kreatief deel (de 
filharmonie). Het ene kan echter niet 
zonder het andere, er moet een basis 
zijn. Dat ueten zij" ook : zij willen 
wel de filharmonie laten voortbe-
staan, maar dat kunnen uij niet aan-
vaarden. Het vreemdste is dat de sub-
sidies van het KK voor 1977 reeds in 
nowRiDber 1976 door de SR werden goed- 
goedgekeurd.

Schamper : Uat zijn de eisen om op- 
genomen te worden ?
Rob : Dat was 1 jaar werking hebben; 
maar aangezien de statuten werden 
opgezegd, geldt dit zogezegd niet. 
Uij leggen ons daar uiteraard niet 
bij neer. Bovendien heeft het he-
lemaal ger juridische betekenis.

Schamper : Uat zijn de gevolgen voor 
het UMG ?
Rob : Het hele festival valt in dui-
gen. Uij betalen nl. met de KK-sub- 
sides de sekretariaatskosten en dat 
is essentieel vror de organisatie. 
Haar de KK-oubsidies vormen slechts 
een klein deel van de totale kosten; 
het overgrote deel gebeurt langs 
het ministerie en door buitenlandse 
kulturele uitwisselingsakkoorden. 
Maar uiteindelijk zal de unief toch 
moeten betalen; want beslissingen 
"mfrt—terugwerkende kracht kunnen al-
les vernietigen.
Nu heeft flrnoud De Meyer alle sub-
sidies teruggebracht tot 2/10 en 
geblokkeerd tot de nieuwe statu-
ten zijn goedgekeurd, Grappig was 
ook immers, dat op de laatste KK- 
vergadering de statuten werden af-
geschaft, waardoor het mogelijk 
werd ons te schorsen en uit te slui-
ten.

Schamper:Uat is eigenlijk de bedoe-
ling van de ganse aktie ?

Rob : De toneelgroepen, GUST, GUT, 
enz. uillen een rode strijdkultuur 
en iedereen moet daaraan meedoen. 
Doet men dat niet, dan is men niet 
links. Zij gebruiken gewoon recht-
se middelen i.p.v. een linkse kui-
tuur na te streven. Nochtans is er 
voldoende subsidie te verdelen, 
daar zit hem het probleem niet. En 
terloops gezegd, heeft het UMG het 
meeste KK-leden gemaakt, meer dan 
alle anderen samen; dat zij dus 
niet afkomen met het kriterium 
kwantiteit, want dat is een mes 
dat snijdt langs twee kanten.
Maar het festival gaat zeker door !

Interviewer : Rik Van Nuffel,

FOEFELEN? Ken ik niet.

Aan deze universiteit bestaat, 
zoals je misschien weet, een stu-
dentenbeweging , bestaande uit 
Fakulteitenkonvent (de meesten 
worden stinkrijk met T-D's en 
studentenkursussen), het Poli-
tiek Konvent (verenigt alle po-
litieke groeperingen, variërend 
van liberaal tot amadees) het 
Uerkgrodpenkonvent (verenigt de 
laatste hoop van deze unief), en 
het Kultureel Konvent (dat zou 
moeten alternatieve, kuituur bie-
den). plus dan nog Kommissie So-
ciaal, wijzelf, het doodgeboren 
SIC (studenteninformatiecentrum) 
en een paar die ik zeker verge-
ten ben. Voor de poen hangen de-
ze konventen af van Raden (Soci-
ale Raad, Raad Van Beheer, etc.)
Nu zou men kunnen denken dat, 
vermits deze konenten, op het FK 
na, kritisch staan tegenover de 
huidige maatschappij (god, wat 
klinkt dat schoon), zij niet de-
zelfde technieken gaan gebruiken 
als deze maatschappij om bepaal-
de beslissingen erdoor te krij-
gen. Dat ze dit zouden doen te-
genover de geheimzinnige Raden, 
O.K., "zij staan toch aan de ver-
keerde kant", zoals men het pleegt 
tej zeggen, maar dat ze dit zou- 
denllntern, dat zou al te gek 
zijn.
U kunt zeker al raden waar ik 
heen wil, inderdaad, het wordt 
wel gedaan en nog geen Hein beet-
je, Het ergst e is dan nog uel dat 
deze mensen, die blijkbaar mees-
ters zijn in deze technieken, 
nog geloven dat ze het voor de 
goede zaak doen. Zo hebben we 
weer een prachtstaaltje kunnen 
meemaken : in het KK hebben ze 
zonder meer drie groepm afge-
schaft, die blijkbaar niet meer 
pasten in het nieuwe kader van 
hst KK, Voordien had de SR reeds 
de budgetten geschrapt van deze

groepsn. Het laatste is het werk 
van een nieuwe machtspotentaai 
aan onze universiteit, de Grote 
Onovertrefbare Arnoud de Meyer. 
Het eerste is het resultaat van 
een perfekt gefoefel van perso-
nen tegen personen, waarbij in-
formatie wordt gewaipuleerd om 
misselijk van te komen. In deze 
verziekte troep gelden juist de-
zelfde regels als in de, ozo 
slechts maatschappij : afspra-
ken achter de rug van iedereen, 
mensen konfronteren met genomen 
beslissingen, verspreide'n van 
valse informatie, achterhouden 
van informatie, ach, ga zo maar 
door. De vindt het er zeker alle-
maal.
Nu heb ik zelf ook nog in die 
troep gezeten en heb mezelf ook 
duchtig schuldig gemaakt aan bo-
venstaande feiten. Da, het is 
waar, dat gefoefel geeft je een 
leuk gevoel in maag en kop, maar 
ondertussen ben je toch maar de 
grootste hypokriet die errond 
loopt, waardoor ik de troep vaar-
wel heb gezegd.
Ik ga nu niet beweren dat jé dat 
gefoefel perfekt kunt weren, ik 
denk niet dat dat kan, maar éér-
lijk, geef eens toe, Jongena, het 
is toch een beetje te grof nu. 
Nietwaar, Arnoud 7 
Of het nog "goed" zal komen 7 
Ik weet het niet. Of het gaat om 
intern-strukturele eigenschappen? 
Ik weet het ook niet. Misschien, 
zou Arnoud zeggen, omdat meneen 
belangrijk zijn. Ik zal net hem 
eens vragen : misschien dat hij 
zal zeggen dat hij er eerst eens 
uil over vergaderen.
Goed hoor, Arnoud, vergader dan 
maar. Ik zal uel uachten cp da 
effekten achteraf. Ik kom ze toch 
niet te ueten van tevoren. 8e- 
lutj

Dean Paul Van Bai degem.
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kunst.over de kunsthaag
Blijkbaar is kunst zo eigen aan de 
mens als eten. En ook daar— in een 
primitieve maatschappij- had kunst? 
of een esthetische of een magische 
of een luxe of een levensnoodzakelijke 
(bestaat dat?) of bezitsfunctie. In 
hoeyeel primitieve maatschappijen was 
het dragen van een amulet niet het 
teken van waardigheid?Uaarmee ik nog 
niet uil zeggen d̂ iĵ kyiĝ t dus maar 
'moet' voorbehouden aan een bepaalde 
klasse. Maar het is niet te ontkennen 
dat zwaar Marxisten ,als zij steeds 
teruggrijpen naar een primitieve 
maatschappij als voorbeeld van een 
klasseloze maatschappij, zij ook naast 
de finesse zitten; als enkel gekeken 
wordt in wiens bezit kunst was in de 
primitieve maatschappij dan is het 
duidelijk dat er nooit een klasseloze 
maatschappij heeft bestaan bijgevolg 
ook geen klasseloze kunst. Ook daar 
was kunst in het bezit van een be-
paalde persoon of klasse ookal werden 
kunstwerken gebruikt voor gemeenschap-
pelijke doeleinden uat er van de he-
dendaagse kunst moeilijk kan gezegd 
worden.Uaarmee ik bedoel dat het 
onzin is de kunst i.n zijn geheel over 
de kunsthaag te kappen enkel en alleen 
omdat zij een klassewaatschappij heeft 
gediendo Diegene die de bestudering 
van kunst vanuit dit.standpunt ver-
werpt kan evengoed ophouden met ademen 
of kan misschien terugb.eginnen met in 
een overhellende rotswand ( ueten- 
schapp-elijk heet dat abri sous roche 
om toch .maar aan te tonen dat ue 
ergens aan wetenschap deden als is het 
even onduidelijk als zeg maar Shahr -i 
Sokhta)te gaan wonen, twee silexstenen 
tegen mekaar te kloppen en probeer 
dan maar eens vuur te maken en teger- 
lijkertijd opnieuw beginnen. Maar dan 
beter? Moet - omdat kunst en de kunst- 
bestudering inderdaad? luxe is- daarom., 
kunst als onuaardig beschouwd worden?
Deze cynicus heeft de drang van 1 
mens,mensen om te overleven allicht 
niet begrepen. Is een ding - een voor-
werp maken geen overlevingsdaad? Is de 
eshthetische beleving in een mens niet 
even inherent aan hem als ademen?
Moet er daarom evenzo veel spektakel 
om gemaakt worden? Om kunst? Ik weet 
het niet. Elke 's mens daad is waardig 
om bekeken te worden, ookal is het 
kloten, ookal ontaardt dit bekijken 
ivm kunst in geld. Al dat telt is geld 
volgens Daniël,
Als Marx zo geredeneerd had dan had 
hij evengoed ook kunnen zwijgen. Of 
ik ben waarschijnlijk dom en begrijp 
niet waarover het gaat. Dat kan na-
tuurlijk. Ik ben niet erfelijk belast 
met verlichte intelligentie. Vandaar.
En waarom als kunst= het maken van 
dingen kul is, waarom moeten uij dan 
zo nodig allemaal een pick-up om 
Zapp^s, Zeppelin's op te draaien? En 
waarom trekt de verlichte bende dan 
de neus op voor diegene die-Aba :
Money Money ,A1 dat telt is geld vol 
gens Daniël- durven spelen? -Dullie 
waren toch voor klasseloze kunst?
Er valt dan nog alleen te klappen 
over goede en slechte kunst. Valt 
goede en slechte kunst samen met een 
bepaalde klasse? Ik ben ook nog fas-
cistisch. Df waarom koopt het Skoop 
publiek in Akkeboe en niet in C§A?
Das 't zelfde. De tijd dat ge zeer 
democratisch konde kon maken van het 
feit dat het zwarte of bruine hemd 
met enkel naar boven gekeerde man-
chetten in de C§A was gekocht is ook 
retro. Behoorde Dezus ook tot de 
bevoorrechte klasse toen hij als 
timmerman de blijde boodschap ging 
preken? Of leefde hij van zijn rente?
Hier gaan we: opvoeding van de massa. 
Vertrek aan de basis. Dawaatte, moet 
er geen links zand zijn? • v

trendsetters
De laatste trend is dat het streven? 
naar een klasseloze maatschappij/ 
kunst een omkeerbaarheid van de waar-
den tot gevolg heeft. Namelijk, de 
'slechte' 'kunst (van de arbeider-of 
niet soms?) wordt verheven tot kunst 
van de verlichte autoritaire erfelijk 
belaste intelligensia. Net zoals den 
arbeider op een (kunst-)sokkel wordt 
verheven, hoewel dezelfden verlichten 
geen arbeider kennen. En wanneer gaat 
Christo het arbeiders standbeeld van 
Meunier op de Grote Markt in Antwerpen 
inpakken! Uit het leven gegrepen.
Ik ken toevallig uel een arbeider.Mijn 
vader. En in de tuin stond een tuinka-
bouter, waarvan ik ben gaan houden, 
niet omdat ik op 1B jarige leeftijd 
Marx kende en slechte kunst=kitch? 
maar omdat die tuinkabouter met veel 
zorg elk jaar herschilderd werd. Sen- 
timentéééél. Geen basis. Geen weten-
schappelijke basis» Maar een basis! En 
ik mij altijd heb afgevraagd waarom 
juist een tuinkabouter. Uaaruit blijkt 
dat al dit intellektueel gezever op 
de unief leidt tot eBn afstomping van 
uat je eens tenvolle kon waarderen ook 
zonder theorie. Gewoon om het bestaan 
van, om het zijn van , om het maken van 
van, in een eigen authentieke o mg ev in g .

we sijn bij de goei!
De grootste fout die dan ook in de 
kunstgeschiedenis gemaakt wordt is 

dat kunst daar bestudeerd 
wordt, als het alléénzaligmakend 
fenomeen, los van alles, los van de 
maatschappij vooral waarin een kunst-
werk? wordt voortgebracht en waarin 
het uiteindelijk een betekenis krijgt 
al is het dan die betekenis die zeer

in vraag gesteld kan worden.
Uat er overblijft na 4 jaar kunst-
geschiedenis is bij de meesten een 
Oscar Uildeachtig conservatief esthe-
tisch beleven van elk voorwerp ,tot 
en met een deurknop, voorwerpen zonder 
context. Daarmee samengaand een 
kotsachtige bezitsdrang, het gehots 
van de ene tentoonstelling haar de 
andere. De zou eens iets gemist moeten- 
hebben. Bovendien te bedenken dat 
het juist dit publiek,4dat furore 
maakt in de kunstgeschiedeniswereld,, 
omdat zij ambitieus genoeg zijn,doet 
een mens rillen, vermits zij precies 
de klootzakken waren. Op die manier 
uil ik met kunst niets meer te maken 
hebben o Uat nog niet wil zeggen dat 
ik dat gebied uil verlaten. Het ver-
laten van- lijkt mij niet de conse-
quentie. En een compromis is er niet, 
Uat dan uel? Een dubbel leven leiden, 
eendubbele moraal ineensteken. Tegen-
strijdigheden vertellen: het fenomeen- 
of wat moet ik anders zeggen- kunst 
afbreken als het die klootzakken be-
treft en het fenomeen kunst verdedi-
gen als het de verlichten betreft om 
danzelf voor klootzak te worden uit— 
gescholden.
Plastischer uitgedrukt : In een ar-
beidersmilieu een Christusbeeld aan-
treffen: Mens erger je niet. Marx hqd 
nog meer moeten schrijven en Dezus 
had beter bij zijn arbeidersvader ge-
bleven. Christus aantreffen in het 
verlicht despotisch milieu: Bedenk:
Uij zijn toch bij de Goei. Uat de 
vorigen ook denken.

dubbele m oraal
Dubbele moraal. Dat komt ervan als je 
eigen leven begonnen is in een arbei-
dersmilieu en dat je verder als volle-
dige autodidactische self made uoman 
in het verlicht milieu terechtkomt.
En dan maar zeveren over democratise-
ring, Van uat? Van onderwijs? Van 
kunst? Van geld? Al dat telt is geld.
Is er een keuze in deze dubbele moraal 
in dit dubbel leven? Ik kan niet kie-
zen voor de zekerheid en de geestelijke 
en affectieve hulp die ik hoe dan ook 
kreeg van Ketniet verlichte milieu,! 
hoeuel zij mij de stimulans gegeven 
hebben om precies vanuit dat arbeiders 
milieu te gaan studeren omdat dit 
een'verbetering' voor hun situatie 
betekende en ik kan ook niet kiezen 
voor het uel verlicht milieu waarin 
ik dan plots in de bevoorrrechte 
klasse schijn te zitten: afgestudeerd 
en werkloos. Het een is het een en 
het ander is het ander. Maar heeft 
het een nog met het ander te maken?
Uees verlicht.
Ik kan niet kiazen voor het arbeiders-
milieu waar het gezin de enige ver-
stikkende (over-) levensvorm is. Ik 
kan niet kiezen voor het verlicht 
milieu waar vrije liefde enkel bete-
kent vrij-blijvende liefde. Alsof 
vriendschap dan ook niets te beteke-
nen heeft.
Ik kan niet kiazen voor het milieu 
waar kunst een geldwaarde heeft en 
de esthetica beperkt blijft tot al 
dat telt is geld of tot estheticisme.
Ik kan niet kiezen voor het verlicht 
milieu .waar kunst als super de luxe 
beschouwd wordt en waar verder een 
omkeerbaar estheticisme heerst.

synthese
En met daar tussenin ook nog ettelijk 
jaren in het artistiek milieu te heb-
ben doorgebracht ( nous les artistes] 
wordt het een onontwaarbaar kluwen 
sinds ik ook nog een vrouw ben en je 
daar in deze tijd ook nog iets moet 
aan doen al vind ik dat het al meer 
dan genoeg is geweest.
't Is duidelijk dat er een synthese 
moet komen of! ik kan alternatief 
worden, BV een alternatieve arbeider, 
Das iets nieuws, origineel, uniek. Bi 
gevolg kan dat wat te maken hebben 
met kunst. Als ik bovendien ook nog 
de alternatieve arbeidster ga waar-
maken in een textielfabriek vb wordt 
het helemaal te dol en heb ik moderne 
kunst geproduceerd en dan nog wel in 
de fabriek. Een hint om r.ijk te wor-
den? Al dat telt is geld.
Dit uas een rebelse meid in haar eige 
strijd. She got everything she needs 
she's an artist she don't look back. 
Spa monopole.

Lutgart



c /i een n a c /rf <jeêefiule /t e/.
Ue bevinden ons in de late avond van 
21 juni 1974.Een nacht zoals men die 
vaak aantreft in de schrijfselen van 
Simenon.Een auto stopt.Tuee blanken, 
die later politieagenten bleken te 
zijn,stappen een kafee binnen.De rook 
is er te snijden.In de volksmond gaat 
het gerucht dat het opsnuiven van de-
ze gassen reeds voldoende is om 'in 
hogere sferen' te vertoeven.Maar dat 
is rpddeljdat schrijven ue niet neer. 
De tuee blanken schijnen herrie te 
krijgen met de uitbater.Een T.D. van 
het laatste jaar ateneum loopt op 
zijn laatste beentjes.Overstuurd,nie-
mand begrijpt uaarom,verlaten beide 
blanken het kafee,de bedreiging ui-
tend dat zij het kafee zouden doen 
sluiten.
Ue zijn 1 uur in de morgen.Drieën-
twintig blanke politiemannen stormen 
het drankhuis binnen.De nachtvergun-
ning wordt ingetrokken,het kafee ont-
ruimd.
Vele buitengeworpenen blijven staan 
en uiten hun ongenoegen.Enkele scheld-
woorden,o.a. Gestapo,vallen als een 
koude douche over de blanke politie-
mannen . Enkele individuen,die wat af-
zijdig staan,worden vervolgens (hard-
handig) opgepakt en meegenomen naar 
het politieburo.De achtergelatenen 
voor het kafee besluiten naar het 
kommisariaat te trekken enerzijds 
om de vrijlating te eisen van de op- 
gepakten,anderzijds om klacht neer 
te leggen tegen het gewelddadig optre-
den van de blanke politiemannen.
(den had immers kreten gehoord van

de gearresteerden in de kombi-uagen.) 
De protesterenden worden buitengewor- 
pen.De klacht wordt afgeuimpeld:'Ge 
hebt hier niets te piepen!'

De getuigenissen van de opgepakten 
klinken eensluidend.Eén der jonge-
ren zou klappen hebben gekregen van 
de blanke politiemannen.
Soueto?-NEE! -KORTRIJK!Het kafee heet-
te de 'STOVEBUIS'.
De Belgische Liga voor de verdediging 
van de rechten van de mens stelt zich 
burgerlijke partij.Drie agenten wor-
den in staat van beschuldiging gesteld 
De correctionele rechtbank,die de 
zaak behandelde,spreekt de agenten 
vrij. De BElgische Liga ging in be-
roep .
Deze beroepszaak kwam vrijdag 7/1/77 
voor.Ofschoon de Uetswinkel de stu-
denten had opgeroepen bij deze zaak 
aanwezig te zijn,waren er slechts een 
twintigtal op post.
Niettemin is deze zaak belangrijk.In 
de eerste plaats gaat het om het ge-
bruik van geweld tegen gevangenen,
De correctionele rechtbank achtte dit 
bewezen,maar keurde het geweld van de 
politie goed met hierin een gepaste re 
aktie te zien op de provocerende hou-
ding van de jongeren.
In de tweede plaats gaat het proces in 
tegen de vrijheid van meningsuiting. 
Noch het nachtlawaai was de reden van 
de inval, want geen enkele gebuur had 
klacht ingediend.Enkel politieagenten 
beklaagden zich over de te luide mu-
ziek.
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VROUWENHUIS
Op 15 oktober jongstleden is in Cent 
een VROUWENHUIS meteen sfeervol viou- 
uenfeest geopend.Het vrouwenhuis is 
een plaats waar elke' vrouw elke an-
dere vrouw kan ontmoeten,Ketzij voor 
hulp , informatie of organisatie van 
intiatieven.Konkreet betekert dat een 
huis waar vrouwen ven om het ever wel-
ke overtuiging,leeftijd of bevolkings-
groep,samen oplossingen te zoeker 
voor hun dagelijkse of ernstige problo 
lemen,samen plezier te msken,er die 
bezigheden of initiatieven te reali-
seren die voor vrouwen in bet maat-
schappelijk leven riet of moeilijk 
toegankelijk zijn.

Het ontstaan ervan is een lang ver-
haal van zowat 15 vrouwen die cocr 
hun persoonlijke ■ ervaringen en kon-
takten,ervan overtuigd zijn geraakt, 
dat de vrouwen in een dwingende nood-
situatie verkeren.-
Fysisch geweld,psychisch geweld,pu-
blieke opinie,onmacht,ongeschiktheid, 
onbekwaamheid,gebrek een informatie, 
taboes,frustraties,verdeeld,in kon-’ 
kurrentie met elkaar,isolement:dit 
is de regel var de vrouw.

Voorlopig plannen we aktiviteiten 
die niet alleen plezierig of belang-
rijk voor vrouwen kunnen zijn,maar 
die vooral de onderlinge solidari-
teit bevorderen,zoals praatgroepen, 
ateliers voor houtbewerking en el-
ektriciteit,breien en naaien,kursus 
voor zelfverdediging,filmavonden, 
diskussieevonden over aktuele onder-
werpen, maatschappij-kritische vor- 
ming,goedkope en gezonde maaltijder, 
gemeenschappelijke uitstappen en op-
vang van vrouwen met problemen.In 
de bar kun je op dinsdag en donder-
dag gans de dag,en elke'avond uit-
gezonderd zondag- en maandagavond, 
een babbeltje komen slaan bij een 
koffie of een pint.

Vermits de werkgroep tot nu toe uit 
10 vrouwen bestaat,zonder subsidi-
ering of andere hulp(niettegenstaande 
de het "jaar van de vrouw"... sic)is 
de verwezenlijking van deze projek- 
ten organisatorisch maar vooral fin-
ancieel moeilijk haalbaar.Voor de 
broodnodige financiële steun,even-
tjes onze bankrekenino:
068-0604740-69.

Ue hopen echter dat zoveel mogelijk 
i/erschillende vrouwen over de vloer

zullen korren,dat ze zich spoedig 
thuisyoelen en niet te lang dralen 
om zelf de teugels in handen te n 
nemen,

Nog even ditthet vrouwenhuis is al-
leen voor vrouwen.,een principe dat 
reeds hevige kritieken heeft uitce- 
lokt en vaak banale reakties en voo 
oordelen heeft, gezaeid.
Uaarom?Orrdat vrouwen de enige getui 
gsn,betrouwbaer en volledig,van hun 
eigen situatie zijn.Zij moeten die 
dus zelf blootleggen,aanpakken en 
organiseren.Ten tweede,omdat vrou-
wen ook recht hebben op intimiteit, 
die zich veel spontaner en dieper 
kan ontplooien als zij zich niet in 
konkurrentie voelen,noch de druk 
om zich aan te passen aan de normen 
fysisch en psychisch,van een nan. 
Ook een mannenhuis zou een stap in 
de bevrijding van de man zijn.

Voer inlichtingen of steun: 
Vrouwenhuis 
Ottogracht 33/37 
9000 Gent.
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Noch de provokaties van de jongeren 
was verantwoordelijk voor het geweld 
van de politie,want zelf inspekteur 
Desbersaques gaf toe dat de jongeren

der opgepakten,die beweren slagen 
te hebben ontvangen tijdens de over-
brenging naar het politieburo,merkte 
de voorlezer op:'...het is eigenaardig 
wiens paspoort werd gevraagd dit zon-
der verzet gaven.Ook enkele politiever 
slagen getuigen hiervan.
De werkelijke reden van de inval in 
'De Stovebuis' is dat er in dat kafee 
vaak politiek oeëngaoeerden kwamen 
uit linkse bewegingen»
De zaak is nu in beroepjuat het vonnis 
zal zijn,want op vrijdag 7/1 werden 
enkel verslagen voorgelezen ,is reeds 
duidelijk.
De voorlezer van de verslagen,tevens 
BIJZITTER VAN DE RECHTER,gaf in vol-
doende mate aan hoe hij over de zaak 
dacht.
Tussen het voorlezen van de verslagen

B.P.R.
KANTIEN BERG 3 8  *

Zoals gesteld in vorig artikel 
vertrekken we van de idee dat ge-
voelens niet 'zomaar' in ons leven. 
Onze stelling is dat gevoelens ont-
staan in bepaalde situaties en dat 
deze afhangen van 'hoe we naar situ-
aties kijken en.hoe wij ons gedra-
gen, 'en dat de kringloop van kij-
ken - gedragen - reaktie van ande-
ren - kijken... de bron zijn van 
onze gevoelens. Dit. geldt voor het 
ontstaan van wel negatieve als 
posit.iuve gevoelens. In dit licht 
vatten we een bespreking aan van 
'verlegenheids- en minderwaardig-
heidsgevoelens '.

Hoe kan je die gevoelens beschrij-
ven ? Hoe voelt dat aan 7 
Ongemakkelijk, gespannen, klein, af-
hankelijk, pijnlijk enz. Je kan er 
misschien nog ÏOO namen voor beden-
ken en nog niet de juiste omschrij-
ving gevonden hebben. Gevoelens la-
ten zich moeilijk benoemen en trou-
wens dat hebben wij eigenlijk nooit 
geleerd. Praten over wat je echt 
voelt bleef meestal beperkt tot een 
intiem gesprekje met een vriend(in). 
Daarenboven kan je gevoelens zo 
moeilijk vatten laat staan ze onder 
kontrole te houden.
Misschien is dit wel een reden om 
niet te blijven piekeren over die ge-
voelens en eens over te stappen naar 
onze gedragingen, die er nauw mee in 
verband staan en veel beter onder 
kontrole zijn. Wat je voelt is veel-
al het gevolg van reakties van ande-
ren op jou manier van doen.

Hoe gedraagt zich iemand op de 
momenten dat hij/zij zich minder-
waardig voelt 7 Hij beweegt zich wei-
nig soepel, eerder stijf, hij kijkt 
erg streng, met een vrij strak ge-
zicht, en hij spreekt aarzelend.
Hij neemt weinig plaats in, laat ande 
ren voorgaan, heeft moeite om te la-
chen, neemt weinig initiatief. Hij 
zegt en doet weinig dingen die voor 
anderen prettig of belonend kunnen 
zijn.
Het kan zijn dat je treurig bent en 
onzeker, je kan misschien veel mede-
lijden waard zijn, maar hoe ook, jou 
manier van doen, je gedrag werkt op 
anderen in.

Hoe ervaren anderen Jou manier van 
doen 7
Men voelt zich meestal niet aangespro 
ken, men krijgt weinig signalen van 
toenadering, men krijgt geen brede 
glimlach terug voor een verhaal.
Kortom de schuchtere nodigt niet uit 
tot toenadering, hij geeft weinig aan-
dacht, en het is weinig belonend om 
zo iemand aan te spr eken. Soms kr ij g 
je de indruk dat een schuchtere erg 
kritisch en wat afwijzend naar je 
kijkt en je precies uit de weg gaat. 
Hiermee zou moeten duidelijk zijn dat 
mijn manier van doen de reakties van 
anderen bepaalt. Hoe goed die anderen 
het soms menen, de regel blijft: 
gebrek aan enthousiasme kan moeilijk 
enthousiaste reakties uitlokken.
Een dergelijke zienswijze daagt uit 
tot verandering. Wat kan 1e nu gaan 
doen 7

- zien: Naast de zaken waar je het 
moeilïJE*"mee hebt zijn er ook tal van 
dingen in jou die echt wel gaan: bvb. 
in groep lukt het kontakt niet, maar 
individueel lukt het best, of je bent 
sterk in je sporttak, hobby enz. 
Belangrijk is het om tot een objektief 
beeld van jezelf te komen. De negatie-
ve kenmerken wallen meestal het rapste 
op en de positieve zijn er wel, maar, 
och ja, wie let daar ook op.

dat de camionette nog kon rijden 
achter al dat gestamp en geduw...! 
(Uaarschijnlijk was dit bedoeld als 
mop,enkel de beschuldigden lachten.
Op de banken van het publiek klonk 
qemor)
Even verder leest hij (de.politie 
wilde van één der opgepakten een foto 
nemen):'... en ze bedreigden mij (op-
gepakte) door te zeggen dat als ik 
mijn fatsoen niet hield,ze mij eens 
tegen de muur zouden zetten...'
Uaarbij de voorlezer opmerkte:'En dat 
noemt hij een bedreiging?'
Duidelijker kan niet meerjzoals mijn 
gebuur in de rechtszaal schamper op-
merkte :' Hebben de drie beschuldigde 
politieagenten nog advokaten nodig?' 
Leuk was wel dat de politieagenten een 
eensluidende verklaring hebben afge-
legd (zelfde tekst en zelfde woorden). 
Uaarschijnlijk bezitten zij,buiten 
hun computer,nog een 'handleiding 
voor moeilijke gevallen';iets in de 
serie van 'Zus lag met de politie- 
commisaris in bed'.
In Nederland is kort geleden een on-
derzoek verschenen van de crimine- 
loog:Prof, dr. R. Jongman.
In dit onderzoek verwijt hij de Neder-
landse rechters van 'onbewuste klassen 
justitie.Dat het in Belgie m e t  veel 
anders is,heb ik vrijdag kunnen be- 
merken.En wie het nog niet gelooft, 
komt dan op vrijdag,25 februari om 
9 uur maar mee naar het justitiepa-
leis,want dan wordt de zaak verder- 
gezet.

Carlos

OVER
MI NDE  Rwcmrdigheid
Het positiever (objektiever) kijken 
naar je eigen mogelijkheden kan een 
basis zijn voor verandering...Je kan 
dan verder gaan en bij anderen nakij— 
ken wat je bij hen tof vindt. Je kan 
leren zien wat andere mensen beter 
kunnen en hoe ze het doen. Het is 
immers een feit dat iemand die zich 
minderwaardig voelt, aan anderen een., 
hoop positieve kenmerken toeschrijft 
die bij hemzelf ontbreken.

- gedrag: In je waardering voor an-
deren kan je nakijken wat je bij hen 
bewondert en wat je daarvan zou willen 
bereiken: zaken die jezelf weerbaar 
maken vb: aandacht verwerven, aandacht 
houden door met een vaste volle stem 
te spreken, het woord leren nemen enz. 
Als je dan weet waar je naartoe wilt 
kan je stapsgewijs proberen het gestel 
de doel te bereiken, niet te veel in-
eens, want dan krijg je de ontgooche-
ling opnieuw:"het gaat niet, zie je 
wel dat ik het niet kan...". De eisen 
die je in het begin aan jezelf stelt 
kunnen dus best niet al te zwaar ge-
kozen worden.

- naar buiten_ki|ken, aandacht 
verleggênT
Mensen met minderwaardigheidsgevoelens 
zitten meestal naar zichzelf te kijken 
en zoniet, hebben ze alleen oog voor 
de negatieve, kritische opmerkingen 
van anderen. Nu komt het erop aan te 
leren naar buiten kijken, te letten op 

de wereld buiten jezelf. Dit wil 
zeggen dat je leert zien en beseffen: 
dat er mensen zijn die naar jou knik-
ken met de vraag naar kontakt, dat er 
mensen zijn die op jou gesteld zijn, 
dat er momenten zijn dat men initia-
tief van jou verwacht, op je rekent, 
je nabijheid opzoekt, iets komt ver-
tellen, op je wacht, een afspraak 
maakt enzomeer.

- zelf aandacht geven aan mensen. 
Dit kan-gaan_van_ë5n~attentie, een 
compliment, een drankje... Het is 
belangrijk dat je je eigen bijdrage ' 
onderkent in menselijke relaties.
VJat bied ik aan mensen. Wie zich min-
derwaardig voelt , biedt meestal wei-
nig. Het ongeloof in het eigen kunnen, 
zorgt ervoor dat er een minimale of 
absoluut geen bijdrage geleverd wordt; 
zover zelfs, dat anderen me niet meer 
gaan aanspreken en ik nog meer in de 
put zit.
Het initiatief dat erin bestaat aan-
dacht te geven aan mensen, attent en 
vriendelijk te zijn, kortom een eigen 
bijdrage te leveren vormt de basis 
van een nieuw leerproces naar een 
waardevolle interactie met mensen.

Besluit:Waar het gaat om minderwaar- 
3ïgfiëI3sgevoelens, denken we dus aan:

- hoe zie ik mezelf 
(alleen het negatieve 7)

- hoe zie ik de anderen 
(alleen het positieve met 
daarbij ook nog een selektie 
uit hun kommentaar nl.:
'de negatieve op mij'

- hoe gedraag ik mij: mijn 
blik mijn houding... nodigt 
die uit of werk ik afstotend

- welke is mijn bijdrage in de 
relaties: heb ik aandacht, 
een lach...voor anderen op-
dat hun relatie met mij ook 
belonend kan werken.

Geert.

Dit is een vrije verwerking van:
"Over gevoelens van verlegenheid, min-
derwaardigheid, en over angst" door 
Annie Mattheeuws, uit 'Samenspraak' 29 
tijdschrift van de interactie akademie 
te Hove.



TONEEL GENTSE WERKGROEPEN HOMOFILIE

FILM ---

l/OORUIT.

Taxi Driver
Van Martin Scorcese (US 1976)
Van 28 januari tot 3 februari

INTERNATIONAAL
FILbHjEBEURÊN
SILICT
Ma. 31 19.oo u. DOUBLE HEADED EAGLE ( Lutz Becker )

21.00 u. SWASTIKA ( Philippe Morra )
23.00 u. L' ARBRE DE GUERNICA ( Fernando Arrabal )

: ir.:; ... t: ; ••i.ju.’i i in in )
21.00 u. SATANSBRATEN ( Rainer-Werner Fassbinder )
23.00 u. BABATU OU LES TROIS CONSEILS ( Jean Rouch )

Wo. 2 15.00 u. IM LAUF DER ZEIT ( Wim Wenders )
19.00 u. GELEGENHEITSARBEIT EINER SKLAVIN ( A.Kluge)
21.00 u. GREY GARDENS ( Maysles Brothers )
23.00 u. JAMES DEAN ( Ray Connoly )

Do. 3 19.00 u. CHANTONS SOUS L' OCCUPATION ( A. Halimi )
21.00 u. JONAS ( Alain Tanner )
23.00 u. WOMEN IN REVOLT ( Andy Warhol )

STUDIO SKOOP 1
Ma. 31. 15.00 u. THE CHELSEA GIRLS ( Andy Warhol )

20.00 u. THE TEXAS CHAIN SAU' MASSACl’l ( Tobe Hooper )
22.00 u. LES FLOCONS D‘ OR ( Werner Schroeter )

Di. 1 15.00 u. THE CHELSEA GIRLS ( Andy Warhol )
20.00 u. L* ARBRE DE GUERNICA ( Fernando Arrabal )
22.00 u. JAMES DEAN ( Ray Connoly )

Wo. 2 20.oo u. WOMEN IN REVOLT ( Andy Wartiol )
22.00 u. SATANSBRATEN ( Rainer Werner Tassbinder )

Do. 3 15.00 u. IM LAUF OCR ZEIT ( Wim Wenders )
20.00 u. GREY GARDENS ( Maysles Erothers )
22.00 u BAß A U  OU LES TROIS CONSEILS ( Jean Rouch )

STUDIO SKOOP 2
Ma. 31 15.00 u. AKAH1GE/R00DBAARD

20.00 u. IKURU
22.30 u. RASHOMON

71. 1 l* .r>  •!. THP7V OF A! non

22.30 u. AKAHIGE/ROGOBAARÜ

Mo. 2 15.00 u. HIDDEN FORTRESS
20.00 u. THRONE OF BLOOD
22.30 u. OE ZEVEN SAMOERAIS

Oo. 3 14.00 u. SANJURO
16.00 a. rOJIMBO
i'l'.oo o. OE 71 VC. SAMOERAIS 
2? in u ■ ICJR!

Ondanks de moeilijkheden met het 
K.K. en met de Sosjale Raad gaat 
het Vlle Internationaal Mixed Media 
en Avant-garde muziek festival toch 
door! Het festival zal aanvanqen 
op 21 februari met de tentoonstel- 
on in het Museum Hedendaagse 
Kunst in het Citadelpark om 14u.
De activiteiten zullen lopen tot 
4 maart 1977. Ook de Filharmonie 
van Gent van het U.M.G. zal er 
optr den!
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Nog m aar eens over

Een belangrijke groep meisjesstu-
denten komt de studentenarts raad-
plegen voor voorschrift van de pil. 
Nogal vaak blijkt een gebrekkige 
informatie of verkeerde idééën.
Deze uitweidingen sluiten aan bij 
Schamper nr.1 waarin de Infolder 
over cpntraceptie afgedrukt werd.

We bespreken hier alleen de com- 
binatiepil.

Het werkzaam produkt is een kombi- 
natie van twee hormonemhet oestro- 
geen of vrouwelijk hormoon en het 
progestageen of zwangerschapshor-
moon.Deze hormonen zijn bij iedere 
vrouw aanwezig,in van dag tot dag 
verschillende hoeveelheden.De wis-
selingen daarin hangen samen met 
de cyclus;zo is er progestageen 
in de tweede helft van de cyclus 
dus na de eisprong.

Door het toedienen van beide 
stoffen vêrandert men de normale 
hoeveelheden,en juist daardoor 
kan men voorkomen dat dfe eisprong 
(ong.14- dagen voor de menstruatie) 
opreedt.

Deze metode is zeer betrouwbaar van-
af de eerste dag dat men ze toepast, 
op voorwaarde dat men ze dagelijks 
inneemt.De meeste merken bevatten 
strips iet 21 of 22 pillen.Wanneer 
deze op zijn,neemt de vrouw 7 of 6 
dagen geen pil,en begint dus 4- we-
ken nadat ze de eerste pil had in-
genomen een nieuwe verpakking.Het 
onderbreken van de innames geduren-
de een week brengt een bloeding op 
gang,die te vergelijken is met een 
normale menstruatie.Vrouwen die 
voordien een onregelmatige cyclus 
hadden,krijgen om de 28 dagen een 
bloeding.

Er bestaan talrijke merken die 
onderling verschillen kwa hoeveel-
heden hormoon,zonder te verschillen 
in doeltreffendheid.Voor een aan-
tal vrouwen moet men rekening hou-
den met een grotere of kleinere 
hormoongevoeligheid.De dokter maakt

aan de hand van enkele vragen in 
verband met die hormoongevoeligheid 
een keuze van merk.Dat moet eventu-
eel na drie maand aangepast worden, 
volgens de bdijwerkingen.

Er zijn ook prijsverschillen:de 
goedkoopste pil (Gynavlar) kost 
1 2 3 ,-ft,de duurdere kosten tot 
238,-fc (telkens voor drie maanden).

4

Mits een plakbriefje van de mutu-
aliteit komt de prijs op 180,-Fr.

Het is geraadzaam jaarlijks een 
gynecologisch onderzoek té laten 
verrichten door huisarts of gyne- 
colooK.Dit onderzoek omvatrmet 
oeide handpalmen de ’borsten betar- 
ten(om afwijkingen van de klieren 
op te sporen),onderzoek van de in-
wendige geslachtsorganen,enerzi jds 
door aftasten(de arts brengt daarom 
een vinger in de schede,en voelt 
met de andere hand door de buikwand 
naar de baarmoeder en de omliggende 
organen);anderzijds brengt hij een 
instrument in (speculum),zedat hij 
de baarmoederhals kan zien,waar 
gemakkelijk veranderingen optreden 
van het slijmvlies,bvb.door ont-
steking.

Terloops vermelden we nog dat het 
geen zin heeft af en toe het ge-
bruik var. de pil te onderbreken,wat 
soms nog wordt aangeraden:je loopt 
alleen maar het risico zwanger te 
worden!

Je kunt terecht bij je huisarts of 
gynecoloog,het akademisch zieken-
huis (prof.Thierry),het centrum voor 
sexuele voorlichting en uiteraard 
de studentenarts.

Ter vergelijking geven we de prijs 
van een aantal voorbehoedsmiddelen.

- condoom: ong . 1 3  per stuk
liefst te gebruiken met een sperma- 
dodende gelei:bvb.Delfen,125 per 
tube.
-pil:op doktersvoorschrift:
246,- tot 4-76,- per zes maand;mits 
briefje van mutualiteit tot 360,-

daarbij komt zesmaandelijks een 
doktersconsulatie:van 175,- (stu-
dentenarts) tot 264,- (gynecoloog) 
eventueel te verhogeb met kosten 
voor mikroskopisch onderzoek.
- spiraal:3 5 0 ,- tot 5 0 0 ,- Foplus 
jaarlijks doktersconsult.

In verband met de pil kan nog uit-
geweid worden over een veel voor-
komende klacht,namelijk wit verlies. 
Wit verlies (fluor albus) is eigen-
lijk een normaal verschijnsel.Onder 
invloed van verandering in lichame-
lijke en geestelijke conditie kan 
het verlies toenemen:bvb. bij zwan-
gers chap, stress .

Het wit verlies kan gepaard gaan met 
jeuk, er zit dan dikwijls wat achter 
:een besmetting met bakteriën, gisten 
of trichomas. De schede is ontstoken, 
zeer rood bij gisten, en er is toe-
genomen wit verlies, dat kan omslaan 
naar geel of bruin.Dit laatste dan 
bij Trichomonas.Raadplegen van een 
arts is geraadzaam.Bij Trichomonas- 
besmetting moet ook de partner be-
handeld worden;dit om herbesmetting 
te voorkomen.Hinderlijke toename van 
wit verlies kan ook op andere af-
wijkingen en ziekten van de inwen-
dige geslachtsorganen berusten.
Licht toegenomen wit verlies is ech-
ter in de regel onschuldig!

ARCA-NET.

Spiegels van Dimitri Frenkel 
F rank

Op dinsdag 1 februari

Same player shoots again 
Van Bert Verhoye 
Op 3 en 4 februari

Apologie van Socrates.
Van 0.Schoenaerts 
Op zaterdag 5 februari.

Sex a la Meunière 
Van Neil Simon 
Door Fakkeltheater 
Qd woensdag'7 februari 

Telkens om 20.00 h

N.T.G.

AMO,AMAS,AMAT,op het forum is het

wat. . „ ...
Van Shevelove,Gelbart,Sondheim. _ 
Op 30,31 januari en 3,4,5 februari 
telkens om 20 uur.

PROKA .

"An die Nachgeborenen"
Liederen en gedichten van B. Brecht 
Door het volkstheater Rostock-DDR 
Op woensdag 31 januari

"Bridget's House"
Door Hull Truck Theatre Company 
Op woensdag 2 februari

Telkens om 20.30 h

r i N  de SIECLE
D e overgang naar de 21° eeuw wordt ge-
kenmerkt door een fin de siècle sfeer 
die zich uit in een terugkoppeling van 
de wetenschappelijke realisaties en een 
polarisering op politiek vlak.
Sinds Galilie de natuurwetenschap los-
rukte van de filosofie, kende de ont-
manteling van de filosofie een stijgend 
sukses. Deze vermag nog slechts ge- 
pasioneerden aan te zetten door drang 
naar kennis de irrationaliteit te be-
strijden.
De landing op de maan, de voorsprong op 
de marsmannetjes die als gniale rakker-
tjes kinderen, volwassenen en andere 
stripverhaallezertjes bekoren evenals 
de technologische vooruitgang, veruiter-
lijkt in ekonomische efficiëntie, lokken 
minstens een bewondering van het mense-
lijk vernuft, de rede, uit. Deze weten-
schappelijke ekspansie leidde echter 
tot een breuk waarvan de terugkoppeling 
een uiting is. Deze breuk werd door 
drie omstandigheden uitgelokt.
Vooreerst zijn er de 'onechte behoeften 
die door de geautomatiseerde industriële 
koncerns worden uitgelokt. Ze over-
stelpen de markt met goederen die het 
leven pittiger, het rijden aangenamer 
en ons lijf aantrekkelijker maken.
( De slang zei tot Eva: "bijt in de ap-
pel en alles zal beter gaan". Coca Cola 
zegt iets dergelijks.) Vervolgens kre- 
eren ze door indoktrinaire reklame on-
echte behoeften. "Zonder de industriële 
ontwikkeling kunnen we niet leven." is 
een uitgelokte bewering die vergeet dat 
een mens niet met goederen alleen zijn 
levan aangenaam, zelfs leefbaar maakt. 
Stelselmatig worden er levenswijzen 
voorgehouden die hoger liggen dan^de 
doorsnee verbruiker aankan.
Naast het kreëeren van onechte behoeften 
wakkert de reklame de driften aan zonder 
de bevrediging te schenken. Het meisje 
dat je glimlachend verklaart dat je deze 
sigaret nooit alleen rookt is in tegen-
stelling tot de sigaretten niet te koop, 
ze is een papieren verleidster. Seks 
vindt je overal, liefde verkrijg je ner-
gens. Dit leidt tot frustraties, een 
tweede oorzaak die tot een terugkoppeling 
leidt*
De moderne mens denkt dat ie vrij xs. 
Vrije tijd, vijfdagenweek, het is veel 
beter dan vroeger doch in hoeverre is 
men vrij?
ue uitgestippelde autoroutes leiden hem 
naar kunstmatig gekreëerde toeristische 
bezienswaardigheden,pronkt met zijn 
"exclusive to C&A" pakje,de reklame be-
heert "kennelijk superieur",steekt een 
mannelijkschijnende sigaret op en be-
sluit zijn dag met de geprogrammeerde 
TV-programmas.Deze pseudo-vrijheid is 
te verwerpen door haar hypokrisie.
De vroegere organisaties kenden geen 
vrijheid,doch dit tekort werd onbewust 
gekompenseerd door een geborgenheid.
Deze pseudo-vrijheid met een ontbreken 
van de geborgenheid,de frustrerende 
reklame en de onechte behoeften leidden 
bij sommigen tot het bewustzijn dat daar-
aan een einde dient gesteld.Dit leidde 
tot een poging tot terugkoppeling met 
als blijkbaar relevant moment de eeuw-
wisseling in het vooruitzicht.

Met de terugkoppeling wil de mens blijk-
baar vermijden dat de negatieve dia- 
lektiek der rede Th. Adorno en H. Mar- 
cuse in het gelij zou stellen.De terug-
koppeling betekent een herademing,be-
zinning en besluit tot het prioritair 

•stellen van de menselijke waardigheid, 
de ban d met de natuur te herstellen. 
Onze samenleving is zoclanig gebuisd 
dat een tegenwerking van de gevestigde 
systemen van hun negatieve krachten 
worden ontdaan en tot bevestiging van

De Gentse Studententferkgroep Homofilie 
( Gswh ) en Sappho staan open voor 
vragen of een open gesprek. Iedere 
woensdag van 19.00 tot 20.00 uur ont-
vangen mensen van beide werkgroepen 
je in het CSV (centrum voor seksuele 
voorlichting), vi/illem Tellstraat 13, 
Gent. Opbellen kan ook : 091/250652.

Aktiviteiten Werkgroepen Homofilie

onthaal : de Gentse StudentenWerkgroep 
RomoïTIIi (: Gswh) en de werkgroep 
Sappho staan steeds open voor vragen 
of een persoonlijk gesprek. Iedere 
woensdag van 19 tot 20 uur ontvangen 
mensen van beide werkgroepen je in 
het CSV (: centrum voor seksuele voor-
lichting), Willem Tellstraat 13 (:zij-
straat van de Plateaustraat). Opbel-
len kan ook : 091 / 25 06 52. Vraag 
dan naar iemand van de werkgroep.

tema - vergaderingen :

"Werking en problematiek van het CSV" 
is het gespreksonderwerp op woensdag 
2 februari. De gespreksavond gaat 
door in Elcker-ik, Hoogstraat 9, Gent 
en vangt aan om 20.15 uur.

T_-_Dansants :

Vrijdag 4 februari in dancing "Old 
Wheel" op de Kuiperskaai. Aanvang 
rond 21.00 uur. Iedereen is vreselijk 
Welkom.

de bestaande orde worden herleid.De 
terugkoppeling blijkt in de terugkeer 
naar de natuur,de fiets wordt geherwaar- 
deerd.de knutselaars rroeien in aantal, 
de retro-mode toont de vrees voor de 
toekomst aan.Doch de managers nemen, 
wat tot dan toe sportaan leek,in han-
den en stimuleren de tendenzen op een 
manier dat elke negatie tegenover het 
systeem teniet gaat en alles mooi past 
in Het kader van de verdere ontmense-
lijking van ce samenleving.Deze mis-
lukte poging is de genadeslag niet 
doch de tijd tot ageren wordt erg krap. 
Naast deze"tot nu toe mislukte poging 
tot terugkoppeling stellen we een 
tweede tendens vastsde polarisering op 
politiek vlak evolueert na dertig jaar 
koude komedieoorlog,waarbij men ons 
deed geloven cat er slechts twee wereld-
machten domineren,naar een nieuw hoog-
tepunt. Link s-rechts tegenstellingen 
gaande van de kommunistenvreterij der 
Verenigde Staten en de chromofobie der 
Russen voor al wat niet rood is tot de 
spontane akties in Zuid-Europa.Een 
even boeiende als angstaanjagende evo-
lutie .
In deze sfeer eindigt wellicht een 
eeuw waarin de mens definitief ver-
smacht wordt op de kommerciële tonen 
eer popmuziek in een flikkerende neon- 
lichtstad.
Sommigen vluchten echter deze hel.Velen 
Leven willoos verder doch in gedachten 
richten ze zich tot hun imaginaire 
cod en worden anonieme sekteleden.
Naast deze geïnstitutionaliseerde vlucht 
is sr het strafbaar druggebruik.Er is 
helemaal reden tot vluchten,alles is 
er rozespraygeur en neonmaneschijn.
Laat de mens zich dan verslinden door 
het monster van de twintigste eeuw? 
Bestaat daar nog het onontgonnen rijk 
van ds vrijheid waar het individu de 
autonome macht heeft over een leven dat 
hemzelf zou toebehoren?Zijn daar dan 
geen wegen tot ekonomische-politieke- 
intellektuele vrijheid?Of is het al zo-
ver met deze mens van nu(of van wat men 
er van heeft gemaakt)dat zijn geest zo 
arm is geworden dat elk alternatief 
dat tegelijk menselijker,rechtvaardiger, 
oeriijker is,naar irrealisrne en dag- 
dromerij wordt verwezen?Hij ziet niet 
in,dat elk links-progressistisch alter-
natief niet realistisch schijnt-niet 
omwille van zijn utopisch karakter- 
maar wel door de geweldige krachten 
cie de verwezenlijking ervan tegen-
houden. De materialistische—verburger-
lijkte mens van de twintigste eeuw is 
doodsbang om strukturen in vraag te 
gaan stellen-laat staan ze omver te 
werpen.Hooguit voor een bekakt reform-
isme is or nog plaats,en werkt op zijn 
beurt maatschappijbestendigend.De hei-
lige koe van de zekerheid wordt gemol- 
ken:als ik maar mijn baantje hou,als 
ik maar mijn huisje heb,als ik maar 
eenoeg heb voor mijn eigen bek en die 
van mijn lieve volgzame kinderen,als 
ik maar mijn kursusjes kan...
Elk is een pionnetje op het schaakbord 
van de door macht-winst-prestige-opge- 
vreten kapitalisten.En zo dwaas als de 
mens is,hij is al blij van te mogen 
spelen-ten minste hij denkt dat hij 
meespeelt.En is hij toch niet helemaal 
tevreden dan gaat ie languit in zijn 
bed liggen en alvorens aan een schizo-
frene droom te beginnen denkt hij:
'het zal mijn tijd wel duren...'
Mensen,op zo'n manier halen wij niet 
eens de volgende eeuw.Denk er nog maar 
eens over na!

Dirk Voorhoof
Johan Van de Poele.


