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Sp e r m a d ie v e n

U bent slim want u masturbeert
Wie, hoeveel,...

We zullen elkaar maar geen mietje noemen: u doet het ook.
Schamper vroeg zich natuurlijk meteen a f waarom u dat nou doet en
hoe vaak (en denkt u daarbij aan ona?).

De vraag die nu op uw lippen
brandt is: ben ik met mijn gemiddelde frequentie wel norm aal?
Hoeveel keer doen de anderen het

boven of onder zit, is er niets aan
de hand. Wat te lt is dat u er plezier
aan beleefd.

Clinton en de volksgezondheid

en vooral die van het andere ge-

O ngetwijfeld kent u de vele

den de meisjes schandelijk over

vooroordelen die in de loop van de

het hoofd gezien; zoals u wel zal

slacht? En waaraan denken ze

geschiedenis werden gelanceerd:

merken werden en worden meis-

dan? (aan u zeker niet)

ongezond, u wordt er doof van

jes geacht het niet te doen). Welke

Kijk, er zijn de laatste decennia

zijn m inister van volksgezondheid

(van spijbelen ook trouwens), rug-

tips? Nou, ze weinig te eten geven

hopen studies verschenen over

Jocelyn Elders omdat die ervoor

gemerg naarde knoppen, etc. Van-

voor ze gingen gaan slapen, zor-

masturbatie en die spreken elkaar

pleitte om masturbatie op school

waar komen die fabeltjes, vraagt u

gen dat ze moe waren door nuttige

soms nogal eens tegen. Studies

te onderwijzen

U las het misschien wel in uw
krant: in december ontsloeg Clinton

zich af. Eigenlijk kent niemand het

fysieke inspanningen (ten dienste

die zowel man als vrouw, ouderen

Elders stond al langer bekend

juiste antwoord. Tot in de jaren 60

van de partij dat spreekt voor zich)

en jongeren, alleenstaanden en

als een - naar Amerikaanse nor-

stonden de meeste van die fabels

en met de handen boven de de-

koppels, ... behandelen. En wat

men - progressieve politica en dez

in een hoop medische handboe-

kens te slapen (en dat heeft u met

blijkt? 95% heeft het ooit gedaan,

uitspraak was de figuurlijke drup-

ken alhoewel ze geen enkele we-

u met uw katholieke intem aats-

5% dus niet maar daar zitten erbij

pel. Niet dat Clinton zelf zo puri-

verleden misschien nog wel eens

die het niet willen toegeven dus

teins is, m aar de republikeins

gehoord).

kunnen we statistisch wel zeggen

oppositie wel en daar die sind

tenschappelijke grond hebben.
Ook de katholieke kerk (en sorry
voorde niet-katholieke lezers maar

Goed, al bij al weten we nu nog

dat iedereen het deed. Zelfs bij

december de meerderheid uit-

't is nu eenmaal zo dat de meeste

steeds niet waar dat bijgeloof over

koppels doet de helft het nog

maakt in de Amerikaanse politiek

van onze lezers enige tijd door-

de negatieve werking van mastur-

(meestal als de partner om één of

was Elders de eerste die opgeof-

andere reden er niet is).

ferd werd. Die republikeinen had-

brachten in katholieke instituten)

batie ontstond. Recent onderzoek

deed haar best om maturbatie als

van J.Stengers “L’histoire d'une

W anneer begint u er mee?

den Elders en haar standpunte

“ene grauwelijke doodzonde” te

grande peur” legt de oorzaak bij

Hangt er nogal vanaf: jongens zijn

zelfs in hun verkiezingspropagand

bestempelen. Het bijbels verhaal

een anoniem w erk u it 1715

er vroeger bij dan meisjes, ze zijn

aangevallen

van Onan is u misschien bekend

“Onania”. In dat werkje vertelt een

gemiddeld 12 jaar als ze mastur-

(indien niet: O.T., Gen. 38:9) en

toenmalig beroemd kwakzalverwat

batie ontdekken, m eisjes 13,5.

watOnandeed, nou dat mishaagde

u er zogezegd van kan krijgen en

Lagere sociale klassen zijn er vroe-

gereputeerde Britse medische tijd-

dus aan Jahweh. Nu nog steeds

hoe u er dankzij zijn wondermiddel

ger bij, stedelijke milieus ook, niet-

schrift The Lancet vond haar ee

verkettert de kerkvorst m asturba-

kan vanaf raken. Hebzucht re-

gelovigen eerder dan mensen die

geerde toen al. Laterdook nog een

zich gelovig noemen.

tie

als

een

teke n

van

de

Elders kreeg wel positieve kritiek uit onverwachte hoek: he

moedige m inister van volksgezondheid, die ontslagen werd om-

bandeloosheid van de westerse

andere Zwitser op, een zekere

En hoeveel? Dat hangt er na-

dat ze de waarheid zei nl. dat mas-

jongeren; gelukkig voor jullie, jon-

Tissaud uit Genève, die stukken

tuurlijk ook van af: partner of niet,

turbatie een veilige sexuele prak-

gens en meisjes, is het wel officieel

plagieerde uit

"Onania", er wat

leeftijd, sexuele lust. Is er een rode

tijk en een wezenlijk onderdeel i

geen doodzonde meer en dat s inds

bijvoegde en hier en daar wat aan

draad te vinden? Algemeen ge-

van het m enselijk sexueel gedrag.

verleden jaar. Het is nu een ge-

wijzigde. Om een of andere reden

steld mogen we toch zeggen dat

Clinton had dan ook ongelijk om

wone zonde. De kerk houdt nog

verkocht dat boekje van Tissaud

bij jongens de frequentie het hoogst

haar te ontslaan, aldus nog The

steeds vast aan haar waarheid:

massaal en verspreidden de fa-

ligt tussen hun 15-18 jaar, bij meis-

Lancet.

zaad is er enkel voor de voortplan-

bels zich in Europa. Stengers wees

jes daarentegen rond 30-35 jaar.

ting en zeker niet voor uw plezier!

uit alle citaten erin vals zijn, dat het

Niet toevallig ligt de sexuele piek

Ook andere totalitaire regimes

voor de helft steunt op “Onania"

voor de respectieve geslachten

willen wel eens die tour opgaan. In

van die anonieme kwakzalver en

rond die leeftijd.

de Pravda, medio jaren 80, ver-

dat statistisch geen enkele waarde

scheen ooit een artikel dat uitvoe-

heeft.

Tot slot
Kijk, over masturbatie kan er

Om bij onze eigen leeftijds-

nog veel worden geleuterd. Maar

categorie te blijven (18-25): jon-

da's nergens voor nodig. Laat u

rig werd besproken in de Russi-

Om nu eens en voor altijd de

gens zonder partner zouden het

niets wijs maken: het is gezond,

sche huiskamer. Het fulm ineerde

waarheid te stellen: masturbatie is

gemiddeld 3 keer per week doen,

leuk, veilig,...W oody Allen zei ooit:

nl. tegen het morele verval en gaf

dus niet ongezond, sterker zelfs

jongens met partner toch ook nog

“zeg geen kwaad woord over mas-

daarbij tips aan de Russische

het is een wezenlijk onderdeel van

één keer per week. Meisjes zon-

turbatie. W ant dan heb je sex met

ouders hoe ze hun kindertjes kon-

de m enselijke sexualiteit. Maar

der gemiddeld één keer per week,

iemand die echt van je houdt" Dus

den beletten met hun piem eltje te

opgelet: u kan er wel doof van

meisjes met één keer per maand.

waar wacht u nog op?

spelen (sorry maar ook hier wer-

worden!

Maar geen paniek, als u daar ver
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Column

Sex en Christianisme
Enkele weken geleden duwde

dood gebracht. Maar wat erger is:

spaard blijft van wetten die kinder-

men mij in de Brug gratis en voor

tot op de dag van vandaag blijft de

moord toelaten". In Amerika voert

pes die geen respect hebben voor

niks een magazine van 8 pagina’s

rooms-kathoiieke godsdienst we-

de Christian Coalition zulke haat-

een èndere m anier van leven, van

(II) in handen. De lichtjes m oralise-

reldvreemde frustro’s creëren (één

campagnes dat artsen die aborte-

vrijen, van relaties aangaan. Het

rende titel ‘De Betweter' wekte al

boek dat 2000 jaar geleden tot

ren, in koelen bloede vermoord

zijn zielige types die proberen zo-

konijnen. Mis. Het zijn zielige ty-

snel enige argwaan bij mij op. Het

als in de Middeleeuwen mensen

onderwerp van geheel dit rooms-

op te zadelen met een schuldge-

katholieke verschijnsel was maar

voel omdat ze een ander sexsueel

aan één thema gewijd: U kunt het

gedrag hebben dan deze spek-

al raden? Ja, juist, precies. Sex.

paters. Het zijn zielige types die

Excuseer, eigenlijk was het

vanuiteen irrealislisch concept van

genuanceerder dan d a t: het ging

de hedendaagse samenleving pro-

over het verval én de verloedering

beren hun Waarden op te dringen

der Waarden ten gevolge van sex.

en te verkopen alsof het Dash-

Met tite ls als 'Is rom antiek

producten zouden zijn. Ethiek is in

dood?’, 'De Kus is een krachtiger

de room s-kathoiieke godsdienst

sym bool dan sex-scè ne s’ en

ver te zoeken indien het over sex

‘Waarom faalt de liefde?' probeert

gaat.

Ichtus ons weer op het Juiste Pad

Men zou het waanzinnig vin-

te brengen. W ij willen U een tref-

den wanneer een leraar Lichame-

fende passage zeker niet onthou-

lijke Opvoeding plots Chemie zou

den: ‘Als je me graag ziet, ga je

moeten geven, omdat hij er niets

met me naar bed. Het zijn zielige

van afweet. Terecht. Waarom laat

types die het lichaam aanbidden,

men dan paters en nonnen nog

verblind als ze zijn door valse beel-

steeds in scholen sexuele voor-

den van genot. Toch kunnen onze

lichting geven? Dat m inister Van

van kennis verzadigde breinen

Den Bossche onlangs beslist heeft

blijkbaar niet van sex genieten zon-

dat vrije scholen voortaan geen

de r

g e su b sid ie e rd e

leerlingen meer op basis van hun

sexhandeidingen onder het hoofd-

zw a ar

geslacht kunnen weigeren, is dan

kussen te verbergen. Zelfs konij-

ook toe te juichen (de man mag

nen weten beter. Gevolgen: veel

toch ook eens iets goed doen).

tranen na onbevredigde sex, toe-

Gemengd onderwijs is, om in bij-

nemende vrees voor impotentie,

belse bewoordingen te blijven, dan

een groeiend aantal echtscheidin-

ook een zegen voor alle jonge

gen."

mensen die zich ten volle in de

Vertwijfeld voelde ik me betrapt.

m aatschappij w illen ontplooien.

Wat is dan wél de echte vorm van

stand werd gebracht, biedt alle

worden. Ook condooms zouden

Homo ludens, de spelende mens,

genot, de échte liefde die ik tot nu

oplossingen voor vandaag; het lijkt

alleen maar de prom iscuïteit aan-

de lerende mens. W eliswaar met

steeds ontbeerd heb? U raadt het

wel een goed geconcipieerde VTM-

moedigen. (En dat is toch e rg e r!)

vallen en opstaan. Daar heeft men

al? Jawel, op pagina 5 reeds loenst

kwis!) die hun moraal aan alle an-

Nu zou ik toch een paar zaken

de Bijbel zeker niet voor nodig.

het antwoord: “Wat we nodig heb-

deren willen opleggen. Vroeger

kwijt willen. Ik ben verdraagzaam

M aar

ben is een juiste om schrijving van

bracht men andersdenkenden ge-

tegenover lui die heel de dag bid-

fundamentalisten hun medemen-

liefde en een perfect voorbeeld

woon ter dood. Nu dit niet meer zo

den en nooit sex hebben. Het pro-

sen niet eens de kans willen geven

ervan. Daarvoor moeten we bij God

gem akkelijk gaat, strijdt men via

bleem is ju ist dat deze mensen

op te staan, dat ze dan zwijgen: het

a ls

de

c h ris te lijk e

terecht. God is liefde en in Jezus

lobbygroepen zoals Pro Vita en

(die blijven geloven in zaken zoals

Nieuwe Testament en andere ge-

hebben we liefde in actie gezien."

O pus Dei tegen a b o rtu s en

'onbevlekteontvangenis', m aarniet

lijksoortige onzin kan men ook in
stilte lezen. Godzijdank.

Dat hebben we zeker. De laatste

condoomgebruik. Onze Geliefde

in de smurfen!) niet

twee m illennia zijn in naam van

Christenen dragen borden met slo-

zaam zijn tegenover andersden-

Jezus' liefde onnoem elijk veel

gans zoals “Onbevlekt hart van

kenden. Deze zielige types zijn

mensen gefolterd en liefdevol ter

Maria, bekom dat ons land ge-

immers nog minder waard dan
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Sex

Het condoom
Hetrecept

den condooms op kunstm atige

zier te beleven aan een condoom.

wijze verouderd door ze in een

Test er eens één.

oven te steken (tem peratuur 70°C)
en daarna opnieuw getest. Andere
tests zijn: de elektronische test,
waarbij elk individueel condoom

Verpak eens een
condoom

g e te s t w o rd t op g a a tje s en

In een laatste fase worden de

onvolmaaktheden, en de water-

condoom s voo rzien van een

gebruiken. De leraar, het P.M.S., vader, moeder, vriend(ln) en wie

test, waarbij condoom s gevuld

glijm iddel en in een folie gesloten

niet hebben je het hele gedoe al van naaldje tot draadje uitgelegd en

worden met water en gedurende 3

en verpakt. De distributie en de

ook ervaring la nog ateeda een prima leermeester, klaar hoe wordt

minuten opgehangen worden. Ze

verkoop kunnen starten, het con-

het ding gemaakt?

worden nadien gerold op een vloei-

doom kan beginnen aan z'n zoek-

papier om lekken te ontdekken.

tocht naar een leuk baasje.

Oké, je weet nu onderhand wel hoe Je een condoom moet

Onder het motto: weet wat je
gebruikt -of- weet wat je mist.

ervoor moet zorgen dat latex zijn

En durf nu niet te zeggen dat je

eigenschappen bewaart gedu-

met z'n tweeën moet zijn om ple-

Oüv

rende het verdere produktieproVoor de eerste gekende omschrijving van het condoom moe-

ces. Het goedje wordt bewaard in
tanks.

ten we teruggaan naar het geze-

Bij de eigenlijke produktie wor-

gende jaar 1564. Een Italiaans

den glazen vormen gebruikt die in

anatomist, Gabrielle Fallopius,

de latexsam enstelling worden on-

publiceerde toen een werk met

dergedompeld. De glazen vormen

daarin de beschrijving van een lin-

draaien rond hun as zodat het latex

nen condoom. De echte ontwikke-

gelijkm atig over de vormen wordt

ling kwam echter pas goed op gang

verdeeld. Op deze wijze ontstaat

in de 18de eeuw. Zo gebruikte de

een ondoorzichtbare film die één

illustere Cassanova het condoom

tiende van een mensenhaar dun

om zich te beschermen tegen in-

is. Het onderdompelen wordt her-

fecties en vooral om te voorkomen

haald zodat het condoom sterk

dat één van z’n vele geliefden

genoeg is. Nadat het gedeeltelijk

zwanger zou worden.

wordt gedroogd, vormen borstels

Met de ontdekking van de

een rolrand aan elk condoom. Ten

vulcanisatie van rubber (het duur-

slotte verdwijnen alle vormen in

zamer maken van het rubber door

een oven om ze te vulcaniseren.

een behandeling met zwavel en

Het re su lta a t is dat de twee

hoge temperaturen) in de jaren

latexlagen samensmelten tot één

1843-1844 werd het eindelijk mo-

enkele film.

gelijk om over te gaan tot een

In een volgende fase worden

massale produktie. Deze eerste

de condooms in zuiver water ge-

Nuttige im É lp iii
en adressen
KoUekÖef Anticonceptie

AIDS-telefoon

Martelaarslaan 303

078/*5+1$.15

9000 Gent
IPAO

09/ 233,64.92

M afntxplsate 16

CGSO

2000 Antwerpen
03/238 68>69

CSV-Gem

Gi«wdstraat34

Homo« en bisexueeï

9000 Gent

technische revolutie werd in de

spoeld. Zo worden alle residuen

09/225.06.52

jaren 1930 gevolgd door een

verwijderd en kan elk condoom

tweede. Van dan af produceerde

van z’n vorm genomen worden.

Studentenartsen

men condooms van vloeibare latex,

Eens dat is gebeurd worden de

een procédé dat tot op vandaag

condooms volledig gewassen en

gehanteerdwordt. Overigens werd

gedroogd.

vorig jaar een condoom vervaardigd uit polyurethaan:de toekomst?

Maak eens een condoom

AIDS I :l

Abortuscentrum

Adviescentrum

Verkeerd Geparkeerd (lesboen hom ojongeren to t 25 jaar)
PB 536
9000 G ent i

Sint-Pietersptein 7
9000 Gent

Test eens een condoom
Na het wassen en drogen worden de condooms met een steek-

Het latex, dat geoogst sterk lijkt

proef onderworpen aan fysieke

op melk, kan, net als melk, verzu-

testen, zoals: een blaastesten een

ren en een eerste stap in de pro-

lektest, de dikte en de lengte wor-

duktie is dan ook het toevoegen

den gemeten en de treksterkte

van een stabilisatoroplossing die

wordt nagegaan. Bovendien worPagina 4

00/ 264.70^00 :

:

Hulp voor
prostitué{é)s

Federatie W erkgroepen Hom oseksualiteit
Vlaanderensiraat 22
0000 Gent
09/223.69 29

vzw Pasop

Brabantdam tOÖb

W erkgroep Bi

9000 Gent

p/a Vlaanda renstraat 22

09/233.47.67

9000 Gent

CSV (Centrum voor Sek-

Colofon

suele Voorlichting)
Hat Gentse CSV, gelegen In de Gulnardstraat 34 (zijstraat van de
J. Plateaustraat), werd In 1960 opgericht en was het eerste In

van de patiënt (met een startprijs
van 200 Bef. per uur).

Vlaanderen. Sinds 1972 werd het erkend en gesubsidieerd als

Voor vragen over (homo)sek-

centrum voor levens- en gezinsvragen. Nederland telde toen atjar en

sualiteit, relatieproblemen, voorbe-

vele dergelijke centra. Het CGSO stelt zich progresslef-plurallstisch

hoedm iddelen, a n tico n ce p tie ,

en ontvankelijk op, en ressorteert samen met andere verenigingen

abortus, SOA, incest, fertiliteits-

onder een koepel die zich onafhankelijk opstelt Lo. v. de traditionele

problemen.een zwangerschaps-of

zullen.

AIDS-test, adoptie, verkrachting,
erectieproblem en, enz. kan je

Het nieuwe decreet van Wivina

(hun wedde is afkomstig uit de

steeds bij het CSV terecht Je wordt

De Meester betreffende de so-

opbrengs van het CSV zelf), naast

verondersteld je eerst aan te mel-

ciale sector zorgt er voor dat vanaf

een vaste kern van a rtse n ,

den aan de receptie waar zal geïn-

1 april 1995 het CSV samen met

vormingswerkers en therapeuten.

formeerd worden naar de reden

andere sociale organisaties één

Je kan bij het CSV terecht voor

van je komst, dan wordt je door-

groot polyvalent centrum zal vor-

m edische (gynekologische en

verwezen naar een arts of thera-

men, wat echter vooral betekent

urologische) consultaties (bij art-

peut. Belangrijk is ook dat de ano-

dat men de reeds bescheiden

sen die gespecialiseerd zijn in sek-

nim iteit van de patiënten (bvb.naar

subsidiekoek met nog vele ande-

sualiteit), psycho-sodale begelei-

ouders of partner toe) gegarandeerd wordt.

ren zal moeten delen. W ivina’s

ding en vorming en voorlichting.

jongste vondst zorgt bijgevolg voor

Vooreen consultatie betaal je even

heel wat extra problemen, aange-

veel als bij een gewoon huisarts

probleem dat met seksualiteit

zien het CSV nu reeds aangewe-

(en dus stukken minder dan bij een

(psychisch of fysisch) te maken

zen is op het werk van een aantal

doorsnee-gynaecoloog): de prijs

heeft, kan contact opnemen met

vrijw illige medewerkers en men-

van therapie kan variëren, reke-

de mensen van het CSV op

sen die niet gesubsidieerd worden

ning houdend met het inkomen

tel.nr. 09/225 06 52. (Vos)

Wie worstelt met één of ander

M m m m ja a a a !
Een klein jaar terug, op 14 fe-

bevat een uitgebreide AIDS-kwis,

smaakrubbertjes!- én 5 exem-

bruari 1994, lanceerde MJA, de

een pak nuttige adressen i.v.m.

plaren van de sexflop. Stuur als

jongerenafdeling van de socialis-

sexualiteit en relaties, alsook de

de bliksem een kaartje met uw

tische mutualiteiten een postorder-

v o lle d ig e

Kondomerie. De bedoeling was

Kondomerie. (Meer info: MJA, tel.

tweeledig: enerzijds wilden ze de

02/515 02 52)

ca ta lo g u s van de

n aar

S cham per,

Pietersnieuw straat 45, 9000
G ent

huidige wetgeving in vraag stellen
-waarbij condooms nog steeds als

Schamper geeft 5 complete

w orden be-

pretpakketten weg -hier die drop-

geneesm iddelen

wensen

Studentenhuis De Brug, Slnt-

schouwd, met een lange en dure
registratieperiode als gevolg-, anderzijds wilde MJA ook de drempel
voor condoom verkoop verlagen.
De grote respons toont aan dat
deze Kondomerie tegemoet komt
aan een reële behoefte. De eerste
vier maanden alleen al werden
13000 condooms verkocht.
E nkele m aanden gele den
kwam MJA met een nieuw initiatief
op de proppen: de sexflop. Deze
diskette, die draait onder W indows,
Pagina 5
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Cours idiot

Seksualiteit
La petite mort

n ie t lang volgehouden. Prof.

pelijke studies. Eén van die invul-

Verhaeghe haalt Donna Haraway

lingen zorgt voor de nodige proble-

aan, die het antropologisch kaar-

men. Masters en Johnson toon-

tenhuisje in elkaar deed stuiken.

den aan, alhoewel de man en de

Zij toonde aan hoe de voornaam-

vrouw volstrekt homogeen zijn in

ste antropologische theorieën niets

hun fysiologisch-seksuele respon-

anders waren dan de weerspiege-

sen, dat er toch twee belangrijke

ling van ideologisch-maatschap-

verschilpunten zijn: ten eerste, de

pelijke opvattingen van de weten-

vrouw

schapper in kwestie. Exit weten-

o rg astisch , de man n ie t; ten

beleving aan enorme weg a f gelegd. Er la vaal maar bespreekbaar

schap. In plaats daarvan kregen

tweede, de curve van de seksuele

tussen de partners, de Jeugd krijgt een open opvoedingen wordteen

we het pseudo-wetenschappelijke

response-cyclus die bij alle man-

aantal traumata bespaard (o f hebben we de "vuile manieren ” a f ge-

discours, datwél pretendeerde het

nen ongeveer gelijk is, vertoont bij

leerd?). Er vielen normen weg, en er kwam ruimte voor creativiteit en

juiste antwoord te geven: hoe “het”

de vrouw alle denkbare variaties.

experiment. Zoals altijd bij een revolutie vielen er slachtoffers en

nu e ig e n lijk m oet. Verhaeghe

M et de w oorden

waren er excessen. De meest aangeklaagde was de promiscuïteit

noemt “de Hite-rapporten, de Wolf-

Verhaeghe: “De mannen zijn een-

bulten de liefde óm, de seks om de seks, als het ware ontdaan van

toestanden, de G. Greer-gretig-

tonige en vervelende wezens, vrou-

elke existentiële dimensie. Liefde kan zonder seks, seks kan zonder

heid".

wen niet. Helaas hebben de vrou-

Op twintig ja ar ia ar op het vlak van da manaalijka seksualiteit»-

liefde. Met de tweede stelling is de modale lezer het misschien eens,

is

p o te n tie e l

van

m u lti-

p ro f.

wen dat ook al ontdekt (“alle man-

de eerste is niet minder waar. In de cursus "Seksualiteit"gedoceerd

Het beeld van dé man, dé vrouw

door Prof. Dr. Paul Verhaeghe, verbonden aan de vakgroep Psycho-

en hun verhouding is radicaal arbi-

Vanuit de eis naar gelijkheid

analyse en Raadplegingspsychologie, wordt het onderscheid tus-

trair. Op dat vlak zijn er géén con-

tussen mannen en vrouwen, werd

nen zijn dezelfde

sen liefde en drift (pulsle) scherp gesteld. Boudweg: elke drift of

stanten en valt er geen intrinsieke

het m annelijk orgastisch model

pulsle is steeds partieel. Daarenboven zijn en blijven die partiële

en dus eeuwige waarheid te ont-

opgedrongen aan de vrouw. De

pulsles auto-erotlsch, zodat de ander Ingerulld wordt tot een op zich

dekken. Het verlies van de oude

mythe van het verplichte gezamen-

onbelangrijk object, steeds Inrullbaar, slechts middel, nooit doel. En

normen en het niet direct vinden

lijke orgasme werd binnen de kort-

de liefde dan? Het basismodel daarvan ligt in de moeder-kind

van plaatsvervangende, resul-

ste keren vervangen door de my-

verhouding, en die is van alle tijden. De allereerste menselijke

teerde in het verloren lopen in al-

the van het voor de vrouw ver-

verhouding Is de belangrijkste, en vormtéén ‘moulure ’ waaraan alle

lebei subnormen. Wat vroeger ver-

plichte multi-orgasme. En wie heeft

latere worden afgemeten. We beperken ons binnen dit artikel tot de

boden was, werd ineens verplicht.

alwéér het gevoel niet normaal te

verhouding tussen de geslachten.

Twintig jaar later is de these en

zijn? Juist, u.

de antithese min of meer tot een

Op basis van het baanbrekende

ze dus op conventies berusten,

werk van Masters en Johnson kan

synthese aan het uitgroeien. De

Bron: “Eros en thanatos, anno

conventies die m oreel-religieus-

m ens h e e ft nu m eer keu ze-

1992?”, door Paul Verhaeghe, ge-

uitdrukkelijk gesteld dat de kern

ideologisch bepaald zijn. En waar

mogelijkheid. Helaas is het zo dat

van de menselijke seksualiteit daar

publiceerd in “Streven", 1993, 60,

de overkoepelende ideologie weg-

weinig of niets mee te maken heeft.

ie er uit angst alles voor over heeft

nr. 1, pp. 50-64, en in “Omgaan

valt, brokkelen die normen af.

om de keuze in zijn of haar plaats

met sexualiteit en anticonceptie",

Als er geen algemeen vastlig-

ganische achtergrond - ze hebben

te laten maken. Vandaar het suc-

Antwerpen, Prima Linea, 1993, pp

gende normen zijn, wordt de mens

ces van die pseudo-wetenschap-

het mythische onderscheid tussen

110-123.

overvallen door massale onzeker-

Dankzij hen kennen we nu de or-

Meer sex in De Brug!

vaginaal en ditoraal orgasme uit

heid en vragen op vlak van relatie,

de wereld geholpen, en konden

opvoeding, voorlichting, lichaams-

het homogene karakter tussen man

beleving, enz. In het kielzog daar-

en vrouw qua fysiologische res-

van volgden allerlei experimenten

De Brug zal pas op 1 m aarteen

ponse aantonen - en weten we dat

die precies uitingen waren van die

nieuwe studentenbeheerder kun-

sie werd gewijzigd: deze keer zul-

het belang elders ligt. Waar gaat

massale zoektocht naar een ver-

nen verwelkomen. Het Bestuurs-

len studenten Geert De Bock en
Lief Van Springel, prof. W alter

gecontesteerde examencommis-

het dan wel over? Het gaat over

vanging voor de vroegere ideolo-

college besliste dat de selectie-

een seksuele identiteit, als man,

g is c h -re lig ie u z e w aarden en

procedure volledig moet worden

Bruynooghe en financieel coördi-

als vrouw, en over de verhouding

normenpatronen. En er stond in-

overgedaan, na een klachten-

nator van de dienst Studenten-

daartussen, van coïtus tot liefde.

derdaad een nieuwe ideologie klaar

dossier ingediend door het PFK

activiteiten Guido M ariens een

Maar, er is dienaangaande geen

voor de aflossing van de wacht,

over onregelmatigheden i.v.m. de

selectie maken uit de kandidaten.

“natuurlijk vastliggende norm”.Alle

met name de wetenschap, die pre-

verrassende vroege uitsluiting van

Stefan Deconinck zal zich waar-

Stefan Deconinck.

schijnlijk niet opnieuw kandidaat

normen zijn arbitrair en krijgen hun

tendeerde objectieve antwoorden

overtuigingskracht slechts vanuit

te kunnen formuleren op wat voor-

De tijd om kandidaturen in te

stellen. Jan Vlamynck blijft een

het feit dat ze gedragen worden

dien slechts subjectief verwerkt

dienen werd beperkt tot twee we-

maand langer aan als studenten-

door een groep. Dit betekent dat

werd. De wetenschap heeft dat

ken en de samenstelling van de

beheerder. (ow)
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Uitschieter

Kom bij ‘t baasje!

ook het leven bij. Zo schijnt het dat
bij het penetreren van een kip het
genot verhoogd wordt door op het
juiste moment de kip te onthoof-

Het lag In mijn bedoellngeen atuk te brengen over bestialiteiten,

gekregen had, zag dat allemaal

den, want dan krijgt ze stuiptrek-

doorspekt met enkele frappante voorbeelden. Helaas, na heel wat

niet zo zitten en verschool zich op

kingen en fladdert ze ‘voor zot*.

onderzoek blijkt het nogal moeilijk om daar materiaal over te vinden.

een avond op de zolder. Op het

Schapen en ezels laten het best

Men Is blijkbaar niet zo happig om z'n gezinsleven uit de doeken te

moment dat vrouw en paard tot

wel toe. Bij koeien is het m oeilijk te

doen. Gelukkig Is er nog het boek: ‘Lief dier: over bestialiteit’ van de

een hoogtepunt kwamen, knipte

Nederlandse bioloog Midas Dekkers. Van mythe over kunst tot toch

achterhalen wat ze ervan vinden,

hij het touwlje door waardoor de

die kijken er m aarwat gelijkmoedig

nog enkele heuse getuigenissen leidt dit boek ons naar een verhel-

penis tot onder haar borst door-

derende kijk op het fenomeen. Een aanrader trouwens, voor elkeen

bij, maar honden schijnen d'r best

stootte en zij op slag werd gedood.

wel lol in te hebben. Soms nemen

die z ’n buren eens op een andere manier wil leren kennen.

Nochtans hebben paarden wel
iets: hun gespierde lichaam zou

ze zelfs gretig het initiatief.

Praktisch: welk risico
loopt u?

W ie dacht dat sodomie een

dieren getuigt ook van een intie-

vooral bij vrouwen in de smaak

modem verschijnsel is, veroorzaakt

mere relatie tussen mens en dier,

vallen (gespierdheid is voor velen

door de hamburgertenten, ninten-

zo werd door specialisten ter zake

ook een supranorm ale prikkel-

do’s en genetische manipulatie-

vastgesteld. Je hoeft dus niet altijd

factor), waar mannen dan eerder

produkten; schiet ver naast de roos.

Ten eerste; als het geweten is,

per sé...

vallen voor de ronde kont van een

zal men u anders gaan bekijken.

Eeuwen geleden, nog voor onze
eigenste W eldoener voor het eerst
schapen en ezels rond Zijn kribbe
zag staan, was men al goed op

Maar het kan natuurlijk wel!

koe. Zelfs in de kunst zijn paarden

'Abnorm aal' heet u dan. Als u het

meer dan zomaar een dier: de

doet en plein public komt dat on-

eenhoorn, Picassos “Jongen met

der ‘openbare zedenschennis',

paard", het toneelstuk “Equus” van

maar dat geldt evengoed voor u en

Peter Shaffer.

uw lief.

dreef. Misschien wel meer in fan-

De braven rekenen in aaibaar-

tasieën en verhalen, maar zoals

heid, anderen in naaibaarheid.

een goede oude pater ooit eens

Op twaalf januari '93 maakte

Want inderdaad, u dacht er al aan:

zei: “Al wat ge u kunt inbeelden,

de krant 'Het Volk’ be-

niet elk dier is voor rijden vatbaar.

bestaat!”

kend dat een 71-jarige

Nochtans slaat dhr. Dekkers mij

Bij de Klassieken waren ze nog

man uit Nederland zeker

met verbazing: sexueel genot is

zo extravagant niet: er is de mythe

twee m erries sexueel

wél met insekten mogelijk! Vrou-

van Leda en de Zwaan, een ware

m isbruikt heeft. Eén er-

wen wrijven hun geslachtsdelen

rom ance. Leda, een aards meisje

van hield er een ontsto-

met honing of ander zoets in, en

van een ongelooflijke schoonheid,

ken vagina aan over, ter-

het getrippel en gezuigel van de

w ijl de andere kampte
met bloeduitstortingen.

bekoorde de god Zeus die zich in

insektjes doet de rest. Van roofdie-

een zwaan transformeerde (zoge-

ren en hoefdieren over ‘gevogelte’

zegd op de vlucht voor een ade-

De man, die naar eigen

en reptielen tot zelfs vissen en

laar) en zich verschool in haar

zeggen uit liefde voor de

zeekoeien; alles kan. Zo beschreef

schoot, waaruit één van de be-

paarden handelde, kwam

Friedriech Krauss in 'Japanisches

roemdste paringen uit heel het

er met een proces-ver-

Geschlechtsleben’ Japanners die

hemel-en aardrijk voortkwam. Dan

baal van af. Hij werd op

zich vergrijpen aan de stekelrog ,

is er nog het verhaal van de

vrije voeten gesteld om-

zij het net gedood en aangezien

Minotaurus en zelfs “Jezus Chris-

dat de politie niet precies

het diertje niet over een geslachts-

w istop welke gronden hij

tus, zelf het Lam Gods, hoefde

opening beschikt, gebeurt alles via

zich over zijn afkomst al helemaal

strafrechtelijk vervolgd

de endeldarmopening. Het genot

niette schamen. De duif die hem in

kon worden.

zou zelfs beter zijn dan bij een

Maria verwekt had, was behalve

vrouw.

Maar volgens de dierengezondheidswet van

duif immers ook god. Net als de

Met paarden ligt het iets moei-

kinderen van Leda en haar zwaan

14 augustus 1986 (a rt 35)

lijker, wat blijkt uit de Japanse folk-

is hij tegelijkertijd het produkt van

kan het u wel wat kosten.

lore: een vrouw hield ervan sex

bestialiteit en van theogamie (god

Als de dieren nutteloos

met paarden te hebben, maar aan-

- mens)."

gezien een erectie van een paard

Dit zijn maar enkele voorbeel-

uitloopt tot zestig centim eter heeft

den, helaas weinig realistisch, die

zij met enig kunst - en vliegwerk,

toch een beeld schetsen van wat

waar zelfs Panamarenko van op-

allem aal onder 'bestialiteit' kan
verstaan worden. Het aaien van
honden en paarden en andere huis-

Meneer de Uil, uw
onderbroek is vuil

(wat de overheid eronder
verstaat, natuurlijk) letsels aangebracht worden of sterven, dan kan
u een straf opgelegd krijgen van

Sexuele liefde hoeft niet van

één tot drie maanden cel én een

kijkt, de penis met touwtjes vastge-

twee kanten te komen, maar kan

geldboete van 26 tot 1000 Bef.

bonden en zo in bedwang gehou-

wel... hoewel, controleren is niet

(officiële afkorting) maal factor 200.

den. Haar man, die er lucht van

evident en vele diertjes laten er

U weze gewaarschuwd.
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(Aldo)

Interview

Betaalde liefde
Mona was 22 toen ze in het

Gewrongen tussen het Zuid met haar pompeuze buildings, het

roept. In het omgekeerde geval is

Glazen S traatje als prostituée

Sint-Annaplein en de torens van Gent, bevindt zich het ‘Glazen

dat ook zo. Hier moet zich dus

debuteerde. Vandaag, 27 jaar la-

Straatje’, alias de Pleter Vanderdoncktdoorgang. In dit overdekte

geen enkele man mee bemoeien.

ter, doet zij haar werk nog steeds

straatje resideren sinds jaar en dag ‘de dames van plezier’. Omdat

We zijn groot en sterk genoeg om

even graag. Ze liep school bij 'de

deze buurt toch een belangrijk deel van de stad uitmaakt en sterk

het zelf te doen.”

nonnen’ die haar toen ze 9 jaar

haar stempel drukt op het karakter van de omgeving, en omdat deze

was, verweten dat ze nog eens op

vrouwen naar onze bescheiden mening méér doen dan -al dan niet

het slechte pad zou terechtkomen,

met plezier- hun lichaam verkopen, ging Schamper eens langs bij

waarop zij uitdagend repliceerde

Mona.

Schamper: “Ga Je op alle
wensen van de klant In?"
Mona: “De klant moet maar
akkoord gaan met wat wij doen.

dat ze wel eens hoer zou kunnen
en er is hier dus altijd iemand. We

Mona: “Neen, want op 10 man-

Wil hij meer dan gewone geslach-

werken ook tijdens de maand-

nen die hier komen, zijn er 7 wiens

telijke betrekkingen, dan moet hij

stonden, maar dan brengen we

vrouwen het uitsluitend aan zich-

hier niet zijn. We blijven altijd een

een speciaal sponsje -wij noemen

zelf te danken hebben. Sex binnen

zekere afstand houden: tong-

Mona: “Niet onm iddellijk, maar

dat een babysponsje- in, zodat de

het huwelijk is doorgaans nogal

zoenen bv.doen we niet. “

in mijn ogen is dit wel een werk

klant er helemaal niets van merkt.

worden...
Schamper: “Een m eisjesdroom?”

zoals een ander, meer zelfs: er is

simpel en het is iets dat je moet
doen. Als er nooit wat verandering

niet enkel de sex, het is ook een

Schamper: “Is er een soort

sociaal engagement.” “Toen ik be-

van vertrouwensrelatie tussen

in zit, dan gaat dat vlug vervelen."

Mona: "Ja, altijd. Mannen die

gon, dronk ik eerst alleen mee met

de prostituée en haar klanten ?”

Schamper: “Hoe ziet het pro-

de klant, als animeermeisje. De

M ona: “Het is precies an-

fiel van de doorsnee klant er

bazin deed de rest."
Hier in België is men echt klein-

dersom : vele klanten zien de pros-

Schamper: “Gebruik Je condooms?”
het zonder condoom willen doen,
worden de deur gewezen.”

uit?"
Mona: “Dat is m oeilijk te zeg-

tituée als vertrouwenspersoon.

Schamper: “Genietjij van sex
met klanten?”

zielig. In de ogen van de meeste

W ant waar kan men doorgaans

gen. Eigenlijk komt hier elk type

mensen ben je als prostituóe uit-

met zijn problemen terecht? Bij

man, zowel jong als oud. De jong-

Mona: “Neen. Het kan wel aan-

schot.. In de fond is daar natuurlijk

een buitenstaander. Je gaatje mi-

sten (de m inimumleeftijd is 18 jaar)

genaam zijn, maar tot een hoogtepunt komt het niet."

niets van aan. Veel van die kloot-

serie toch niet vertellen aan een

komen hier hun ervaring opdoen,

zakken die ons hier komen obser-

kameraad of aan een vriendin, want

waarmee ze dan elders kunnen

veren, mogen al content zijn dat ze

die gaan dat rondvertellen. Wat de

uitpakken."

bij ons mogen komen! Tenslotte is

klant mij vertelt, ga ik niet uit-

het zo dat veel van die mannen

bazuinen. Een dokter bv. moet ook

bepaalde wensen hebben, die ze

zwijgen over zijn patiënten. Wel,

Schamper: “Heb je veel last
van gluurders?"

Schamper: “Worden er ook
klanten geweigerd?”

Mona: “Die zie je hier de hele
dag: er zijn er die hier de hele
godganse dag en ook 's nachts

aan hun eigen vrouw niet kunnen

hier is het net zo. Stel u voor dat ik

Mona: "Op het uitzicht kan je

vragen."

een klantop straat tegenkomen, in

niet afgaan. Er zijn mannen die er

rondhangen, zodat ik mij afvraag

het gezelschap van zijn vrouw, dan

erg genegligeerd uitzien of stom-

wanneer die mensen werken of

zal ik natuurlijk niet zwaaien of

dronken zijn, maar die uiteindelijk

slapen...Die komen nooit binnen,

laten vermoeden dat ik die man

de gemakkelijkste mensen blijken

ze vinden er plezier in om te kij-

ken." “Het blijven altijd klanten,

te zijn. In principe worden er dus

ken."

maar het is wel zo dat de vaste

geen klanten geweigerd, zolang

klanten, die hier soms al jaren ko-

ze geen boel komen zoeken."

Schamper: “Welk beeld heb
jij van deze mannen? Vind jij
deze mannen sukkelaars?"
Mona: “Neen, dat zijn mannen
zoals alle anderen, maar in onze
ogen zijn zij wel speelballen. Wij
weten hoever we met een vent
kunnen gaan."
Schamper: “Kunnen de klanten hier op elk moment terecht?
En zijn er ook dagen waarop er
niet gewerkt wordt, wanneer Je
je maandstonden hebt bv.?”
Mona: “Hier wordt altijd gewerkt,
dag en nacht. Deze kamer wordt
ook verhuurd aan andere meisjes,

“Er z ijn dan ook van die
pretmadammekes

die hier met

hun kleine gasten passeren. Ze

men, op dan duur niet meer als
klant ervaren worden. Ik verouder

Schamper: “Worden de pros-

bekijken je alsof je -op z'n Gents

met hen mee, en zij met mij. Ze

tituées op één o f andere manier

gezegd- een stront bent! Ik vind,

blijven klant, maar ik ken ze op den

beschermd

tegen ongewenst

datw anneerhethen niet bevalt, ze

duur: ik weet wat die man wil, ik

gedrag?"
Mona: “Neen, wij zorgen wel

komen. Ze kunnen ook een an-

weet ook waarover hij zal zeveren..."

vooronszelf. De binnendeuren van

hier dan maar niet moeten langsdere weg nemen."

de verschillende kamers staan

“Als prostituée word je met de

Schamper: "Heb Je te doen

open zodat, wanneer de vrouw die

vinger gewezen, maar daar veeg

met de echtgenotes van Je klan-

in de kamer naast mij zit een

ik vierkant mijn tetter aan! Ik kom

ten?"

probleemgeval op bezoek krijgt, ik

er rond voor uit, ook naar vrienden

onm iddellijk kan reageren als ze

en fam ilie toe. Ik vind dat het taboe
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Pasop

dat op prostitutie rust, dringend
moet doorbroken worden. Vzw
Pasop draagt daar volgens mij toe

van de vrouwen heeft immers kinderen-. De huisdokter weet dus

Schamper ging ook even lange bij vzw Pasop. Dokter Ruud Mak
stond ons te woord.

vaak niet welk werk zij doet en het
is voor haar dan ook veel gemak-

bij. Wij krijgen trouwens veel hulp
van Pasop. Deze organisatie is

negatief kan zijn of omdat het een
fam iliedokter betreft -60 è 70 %

kelijker dat niet te vertelden, maar
Dr. Mak: “Pasop werd opge-

zij stonden t.a.v. de hele AIDS-

dat im pliceert natuurlijk dat zij over

echter weinig gekend, omdat zij de

richt in 1990, met als opdracht een

problematiek. We trachtten ook na

een bepaald soort problemen met

publiciteit schuwt, dit in tegenstel-

geïntegreerde hulpverlening aan

te gaan wat de reële risico's wa-

die dokter niet kan praten: over

ling totbv. Payoke in Antwerpen. Ik

te bieden aan prostituées op me-

ren , w at voor soort sex zij hadden,

vaginale irritatie, over condoom-

vind dat ze daar wat overdrijven. Ik

disch, psychisch, juridisch en so-

of ze ook wel veilige sex hadden

gebruik, overglijm iddelene.d. Veel

bedoel maar: Pas Op heeft de ko-

ciaal vlak. Vanaf 1986, met de op-

en indien dit niet het geval was

hulpverleners zijn overigens niet

ning nog niet uitgenodigd!'

kom st van het AIDS-probleem

waarom dan wel niet enz. Dan

goed op de hoogte van de proble-

kwam deze groep op een bepaalde

hebben we ook een medisch on-

men die inherent zijn aan het be-

manier meer in de aandacht, uiter-

derzoek gedaan: wat de Al DS-ver-

roep. Van die kant gezien was er

aard niet altijd in de positieve zin.

spreiding bij de prostituées betreft;

dus zeker behoefte aan een specifiek centrum waar de vrouwen te-

Hoe overleven?
Mona: “Ik zou een jong meisje

er werd vaak gezegd dat zij de

was het resultaat 0,0 %, maar er

dat hier begint te werken wel de

schuldigen waren in de versprei-

kwamen wel geslachtsziektes voor.

recht kunnen zonder alles te moe-

raad willen geven om goed op te

ding van AIDS. Nu, prostituées

De vrouwen vonden zelf ook dat er

ten uitleggen. W ij proberen hen

letten. Ze moet geld opzij kunnen

gaan professioneel met sex om en

voorhen op zich niet veel gebeurde

ook niet te overtuigen een ander

leggen, voor later. Als je jong bent

er zijn dus wel risico's. Geslachts-

en dat zij vaak met problemen za-

beroep te kiezen, wat andere hulp-

en nieuw in deze buurt, dan zal je

ziekten kwamen natuurlijk ook wel

ten die heel specifiek aan hun be-

verleners soms wel doen. Nu is het

in het begin immers veel verdie-

voor in het prostitutiem ilieu, zowel

roep gebonden waren en waar-

wel zo dat wanneer een vrouw te

nen, maar dat blijft niet duren! Het

bij klanten als bij de vrouwen. Vanaf

mee ze m oeilijk bij andere hulpver-

kennen geeft uit het beroep te w il-

is dan ook aangeraden om niet te

1986- 87 kwamen er ook budget-

leners terechtkonden. Bijna de helft

len stappen, wij haar zullen helpen

veel geld op te leven en een vast

ten beschikbaar in het kader van

van de vrouwen zegt dat wanneer

waar het kan, maar alleen als zij

cliënteel op te bouwen."

de AIDS-preventie. We zijn dan

zij bij een huisdokterop consultatie

het zelf vraagt. Dat is dus zowat de

begonnen meteen onderzoek door

komt, zij niet kan zeggen welk be-

achtergrond, de filosofie achter

aan de vrouwen zelf te vragen hoe

roep zij uitoefent, omdat de reactie

onze werking. Wij willen zo ade-

Vos

quaat mogelijk inspelen op de pro-

U\) ifjeer d at ik wcl

blem atiek zoals zij die ervaren,
zonder daar al te veel poespas

sueoeRcAiocöswetK,

rond te maken."

Heno ? ._

Schamper: “Hoe zit het met
hetJuridisch statuut van de prostituee?”
Dr. Mak: “Prostitutie als zodanig is niet bij wet verboden, maar
men mag niet leven van de opbrengsten ervan. Je kan dat heel
streng interpreteren, wat dan betekent dat wanneer je een kamer of
een appartement verhuurt aan een
prostituée je in principe strafbaar
bent, want het geld voor de huur
die zij betaalt, is afkomstig van
commerciële sex. Zo streng wordt
dit niet toegepast, maar in principe
is dat wel m ogelijk en dit zorgt voor
grote rechtsonzekerheid voor de
prostituóe. Zij wordt immers afhankelijk van een heleboel factoren: van de plaats waar zij werkt,
van het feit of daar een strenge

....

burgemeester of procureur is, ...

..........*”

Men kan het de vrouwen d.m.v. de
wetgeving dus wel m oeilijk ma-

06(?fR0UW€V5ReLA7ie TÜSSCA)
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ken."
Vos

Abortus
Sinds de wetswijziging kan in België een abortus uitgevoerd worden
binnen de 12 weken na de bevruchting (of binnen de 14 weken, als men
begint te tellen vanaf de eerste dag van de laatste m enstruatie). Vrouwen
kunnen hun huisarts of gynaecoloog raadple gen, die hen dan doorverwijst
naar het abortuscentrum of hetzieken-huis, waar een een gespreken een
medisch vooronderzoek volgt. Er is een verplichte wachttijd van zes
dagen tussen het voorgesprek en de ingreep.

K ollektief
Anticonceptie

een schadevergoeding gekregen
voor het in beslag genom en
m edisch m ateriaal dat na de
uitspraak in eerste aanleg werd
vernietigd. “

Destijds zorgde depubllkatle
van het adres van abortuscen tra
voor de Inb eslag nam e van
Schamper. We wagen nog een
poging...

Kruistocht

G reta C raeym eersch: “ Het
K ollektief A nticonceptie is het
oudste abortuscentrum in Vlaanderen. Het werd opgericht eind
jaren 7 0 en is gegroeid vanuit de
vrouwenbeweging en de abortusbeweging. Zowel Dolle Mina als
het Abortuskomitee waren actief
hier in Gent en ijverden er o.a. voor
dat de vrouw zelf zou kunnen
beslissen in het geval van een
ongewenste zwangerschap. Een
beetje in navolging van Nederland,
waar toen reeds abortuscentra
bestonden, is de idee gegroeid om
ook hier daadwerkelijke hulp te
bieden aan vrouwen m et een
ongewenste zwangerschap. Dan
is er een groep ontstaan die dat
ook concreet gemaakt heeft: die
een huis, dokters, verpleegsters
enz. gezocht heeft, zodanig dat er
een abortuscentrum is kunnen
starten dat jarenlang in de illegaliteit
gewerkt heeft We zijn in die periode
ook vaak in de actualiteit geweest:
in 1983 is men nl. het Kollektief,
naar aanleiding van een klacht,
binnengevallen. Bij die gelegenheid werd er allerhande apparatuur
in beslag genomen. Er is een
proces van gekomen waarbij in
totaal 62 mensen -dokters, medewerkers en patiënten- betrokken
waren. Dat proces heeft jarenlang
aangesleept, m aar u ite in d e lijk
leidde het, zelfs tot in cassatie tot
een vrijspraak. We hebben zelfs

Greta Craeymeersch: "In die
periode werd er ook af en toe actie
gevoerd voor de deur van het
Kollektief door organisaties zoals
Pro Vita, w aarbij de patiënten
werden lastiggevallen. Ook nu
gaan er nog wel eens acties door,
maar naar ons gevoel betreft dit
n ie t m eer dan a ch te rh o e d e gevechten. Het nieuwe Abortuskollektie f is gehuisvest op de
gelijkvloerse verdieping in een
appartem entsgebouw, m et het
voordeel dat de grote ingang de
toegang is tot de appartementen.
Actievoerders kunnen dus m oeilijk
de patiënten van de bewoners
onderscheiden. Het betreft dan
twee of drie vrouwen -met soms
ook eens een man erbij- die de
paternoster komen bidden. Op zich
hebben w ij daar niets tegen; die
mensen mogen zoals iedereen vrij
hun mening uiten en zolang zij aan
de overkant van de straat bidden,
is er geen probleem . Het blijft
vervelend natuurlijk, m aar het
gebeurt ook steeds minder vaak.

Voor wat heel België betreft, moet
je eigenlijk een beroep doen op de
cijfers die gepubliceerd zijn in het
rapport van de Nationale Evaluatiecommissie, waaruit blijkt dat er
10380 abortussen werden aangegeven. Voor men zicht had op de
cijfers, liepen de schattingen steeds
van ongeveer 13000 tot iets van
een 18000 en meer; het cijfer zit
dus beduidend la ge r dan de
maximale schattingen.*
“Er is wel een kleine onderschatting van hetaantal abortussen
aangezien niet iedereen zijn cijfers
aan de evaluatiecommissie doorgeeft. Er zijn aanwijzingen dat er
gynaecologen zijn die eventueel
zelfs in katholieke ziekenhuizen onder het mom van bv. curettageof in pri vé-instellingen toch abortus
doen zonder dat zij dat aangeven.
E risdusw el eenonderraportering,
maar zelfs met die onderschatting
situeert het aantal abortussen zich
onder het cijfe r dat men altijd
voorspeld heeft. De cijfers van het
Kollektief tonen aan dat er eventueel wel een lichte toename is
sinds de verandering van de wet,
maar je moet dat ook vergelijken
met de cijfers van de vrouwen die
naar Nederland gaan voor een
abortus. W elnu, dat aantal is
gedaald. De stijging is dus relatief."
“Een klein aantal vrouwen (27
op de 933) moeten wij overigens
nu nog steeds naar het buitenland
verwijzen, omdat zij reeds te ver
zijn voor de Belgische wet. Een
paar centra in Nederland gaan
verder: tot 19 weken bv.”

Waarom toch?
Schamper: “Hoe zou u de
gemiddelde patiënte schetsen ?"
G reta C raeym eersch: “ De
grootste groep die bij ons komt, is
die van de 25- to t 2 9 ja rig e
Belgische vrouwen, waarvan de
m eerderheid gehuwd is, geen
kinderen heeft en een beroep

Schamper: “Hoeveel abortussen zijn er ongeveer per Jaar
In België In het algemeen en In
het Abortus-centrum In het
bijzonder?”
G reta C raeym eersch: “ Het
Kollektief publiceert jaarlijks een
jaarverslag, en daar vinden we dat
in er 1993 933 vrouwen werden
geholpen. Dat is ongeveer 23 %
van het aantal abortussen dat in
vijf Nederlandstalige centra gebeurde, ongeveer een vijfde dus.
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uitoefent; vaak zijn het bedienden,
en wat de religieus-filosofische
overtuiging betreft, zijn het vnl. de
niet-pratikerende katholieken, naar
opleiding zijn het vnl. vrouwen die
één of andere vorm van hogerse cu n d a ir o n d e rw ijs hebben
voltooid. Wat de studentes betreft:
de leeftijd van -18 jarigen is vrij
klein (6,1 %), de 18- tot 20 arigen
vormen zo'n 10 % van de patiëntes.
In vgl. met de groep van de 35- tot
39jarigen, die 16,3 % uitmaakt, is
dat vrij weinig. Er zijn dus meer
oudere dan jongere vrouwen die
een abortus laten doen, het is een
misvatting dat het in hoofdzaak
studentes of jongeren zouden zijn."
Schamper: “Welke zijn de
meest voorkomende motieven
bij een abortusaanvraag?”
G reta C raeym eersch: “ De
grootste m otivatie (1/3) betreft
relatiep rob lem e n (re la tie verbroken, te jonge relatie, buitenechtelijk, relatieproblem en naar
ouders en omgeving toe), een
tweede reden is dat men vindt dat
het gezin voltooid is of dat men
zichzelf te oud vindt."
“Dat vrouwen in een abortuscentrum terecht komen, heeft vaak
(voor de helft) te maken met het
verkeerd of zelfs helemaal niet
gebruiken van anticonceptie. Vele
vrouwen verlaten zich nog op
methodes waarvan je vooraf al kan
voorspellen dat het eens fout zal
gaan: zoals coïtus interruptus en/
of periodieke onthouding. Zeer
vaak (voor zo’n 25 %) heeft alles te
maken met het verkeerd en /of
onregelm atig gebruik van het
condoom. Er is werkelijk een nood
aan het goed aanleren van het
correct gebruiken van condoom
en pil.”
“Daarnaast is het ook zo dat
sommige vrouwen in een zodanige
sociale en fin a n cië le situ a tie
verkeren, dat ze zich dikw ijls
anticonceptie niet kunnen permit-

De verlossende wetswijziging
Abortusjuridisch

Abortus zal altijd wal aan nataUga kwaatfa blijven. Dit artlkal
pretendeert dan ook allerminst aan bijdrage ta zijn aan het
abortusdebat Wal wil het nagaan wat binnen da Belgische watge ving
kan en niet kan. Eerder Informatief dus, maar het kan een aanzet zijn
tot algen reflecties.
Abortus blijft, in principe, een
strafbaar fe it, ook sinds de
wetswijzigingen van 3 april 1990.
Niettemin mag het, maar dan onder
strikte voorwaarden. Vooreerst
moet er het uidrukkelijke verzoek,
de vaste w il en de toestemming
zijn van de zwangere vrouw. Die
toestemmining moet ze trouwens
op de dag van de ingreep schriftelijk
bevestigen. Ten tweede moet het
gaan om een noodsituatie. Deze
noodsituatie is geen ob je ctie f
gegeven, de vrouw o o rd e e lt
soeverein over wat door haar als
houdbaar of onhoudbaar wordt
ervaren.
Verder moet aan de instelling
waar de ingreep wordt uitgevoerd
een ‘voorlichtingsdienst’ verbonden zijn. Dit w ordt niet verder

vervolg van vorige pagina
teren, of een leven leiden waarin
anticonceptie eigenlijk niet in te
passen valt of dat zij er niet toe
komen om regelmatig de pil te
nemen of om aandacht te hebben
voor dat condoom, laat staan voor
het correct uitrekenen van de
vruchtbare periode. Erzijndanook
vrouwen die wat abortus betreft in
herhaling vallen. In deze groep
vinden we ook b u ite n la n d se
vrouwen, omdat men in hun cultuur
of land van oorsprong soms een
stukanders aankijkttegen abortus.”

bepaald, maar deze dienst moet
zeker in staat zijn om inlichtingen
te verschaffen over de m ogelijkheden van adoptie en de vrouw
kunnen bijstaan in de oplossing
van de psychologische en maatschappelijke problemen die door
haar toestand zijn ontstaan. De
wetgever bedoelt hier voornamelijk
ziekenhuizen en abortuscentra.
Een abortus kan dus niet uitgevoerd worden in een privé-praktijk.
De in gree p m oet u itg evo erd
worden door een arts, onder
medisch verantwoorde omstandigheden.
De a b o rtu s m oet w orden
uitgevoerd voor het einde van de
12de week na de bevruchting of
binnen de 14 weken, als men begint
te tellen van de eerste dag van de

schappers die stellen dat leven
een evolutie is. Je kan stellen dat
zaadcellen ook leven en dat
masturbatie dus evengoed moord
is. Voor mij persoonlijk is er een
grens bij de levensvatbaarheid:
d.w.z. wanneer een foetus op de
wereld zou komen die levensvatbaar is."
“Als ik de huidige wereld bekijk,
waarin -ook hier in België- kinderen
verw aarloosd, m ishandeld of
seksueel misbruiktworden -waarbij
vaak elementen van ongewenstheid meespelen-, dan is het een
kwestie van kiezen."

Moraal van het verhaal

De ingreep

Schamper: “Hoe staat u t.o.v.
het ongeboren leven dat moet
vernietigd worden?”
Greta Craeymeersch: "Ikweiger
nog de discussie te voeren met
mensen die bv. beweren dat het
leven begint vanaf de conceptie en
databortus bijgevolg moord is. Het
is hun goed recht dat te vinden en
ik heb respect voor hun mening,
maar wie zal zeggen waar leven
begint en waar het eindigt? Er zijn
zowel w etenschappers die de
stelling verdedigen dat het leven
begint bij de conceptie als weten-

De behandeling duurt ongeveer een kwartier en gebeurt
onderplaatselijke verdoving. Er
wordt een buisje, dat aangesloten is aan een pomp, in de
baarmoeder gebracht. De baarmoeder wordt vervolgens leeggezogen (zuigcurettage). De
pijnervaring hierbij Is afhankelijk
van vrouw tot vrouw: sommige
vrouwen vergelijken het met
menstruatiepijn, anderen worden onpasselijk en nog anderen
voelen praktisch niets. Toch
krijgt iedereen dezelfde plaat-

la a tste m e n stru a tie . (Om de
zwangerschap vastte stellen doet
men best een beroep op een arts.
D o e -h e t-ze lf zw angerschapstesten zijn relatief onbetrouwbaar,
vooral bij een negatief resultaat.)
Bovendien is er, voor men overgaat
tot de ingreep, een bedenktijd van
minstens 6 dagen voorzien.
Na de periode van 12 weken is
abortus evenmin strafbaar als de
zwangerschap ernstige risico’s
inhoudt voor de zwangere vrouw,
of als de foetus aan een uiterst
zware en ongeneeslijk ziekte lijdt.
In die gevallen is wel het advies
van een tweede arts noodzakelijk.
Uiteraard staan op het overtreden van deze bepalingen, zowel
voor de vrouw als voor de arts,
straffen.

Eerste stap
Als je als vrouw geconfronteerd
wordt met een ongewenste zwangerschap kan je een drietal kanten
selijke verdoving. Na de ingreep
blijft de vrouw nog ongeveer een
u u r o nd er co n tro le In een
rustkamer.
Schamper: “Is er een vaste
prijs voor de abortusingreep, en
hoeveel bedraagt die?"
G reta C raeym eersch: “ Het
voorondezoek kost 700 Bef. De
vrouwen die in orde zijn met de
m utualiteit krijgen van het medische gedeelte ongeveer 300 Bef.
terug. De abortusingreep zelf kost
6000 Bef., waarvan ongeveer 2300
Bef. terugbetaald wordt. Veertien
dagen na de ingreep worden de
vrouwen verondersteld op nacontrole te gaan -bv. bij hun verw ijzende huisarts-, wat nog eens
ongeveer 500 Bef. extra kost."

D e medische
risico’s
Zuiver technisch gezien is de
abortusingreep door middel van
zuigcurettage een eenvoudige
procedure. Zoals bij elke medische
handeling kunnen er zich echter
com plicaties voordoen, zoals een
infectie, een perforatie van de
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op. Meestal gaat de voorkeur uit
naar de huisarts of gynaecoloog.
Hij of zij zal je doorverwijzen naar
een ziekenhuis of een abortuscentrum. Je kan echter ook contact
opnemen m eteen hulpverleningsinstelling: een CGSO (Centrum
voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding), een JAC (Jongerenadviescentrum ) of een CLG
(Centrum voor Levens-en Gezinsvragen). Uiteindelijk zullen ook zij
je doosturen naar een ziekenhuis
of een abortuscentrum, waar je
natuurlijk ook rechtstreeks naartoe
kan stappen.

Voorkomen
Voorkomen is uiteraard nog
altijd beter dan genezen. Laat je
gaan, maar wees vooruitziend. Er
zijn manieren genoeg. Ze hoeven
niet nog eens allemaal op een rijtje
gezet te worden, je kent ze wel.
...een gouden raad van ome...
Sec

baarm oeder(hals) of overm atig
bloedverlies na de ingreep, en dan
is een na-behandeling aangewezen, maar deze verwikkelingen
zijn uiterst zeldzaam. Wanneer
alles goed verloopt, kan de patiënte
in de dagen die volgen op de
ingreep hoogstens last hebben van
bloedverlies, vergelijkbaarm eteen
m enstruatie, en buikkram pen.
O ngeveer twee weken na de
abortus dient er een nacontrole te
gebeuren. En, zo verzekert Greta
Craeymeersch ons: “De vrouwen
gaan het abortuscentrum zeker niet
buiten zonder een gesprek over
het gebruik van anticonceptie."
Voor alle duidelijkheid: officieel doet men geen abortussen
in de katholieke ziekenhuizen.
Ook In het universitair ziekenhuis aborteert men niet, tenzij
om zwaar medische redenen.
Wanneerje ongewenst zwanger
bent, Is het aangeraden zo vlug
mogelijk het Kollektief Anticonceptie te contacteren op het
telefoonnummer 09/233 64 92.
Geïnteresseerden kunnen het
jaarverslag (52p.) van 1993 van
het Kollektief Anticonceptie kopen
door 170 Bef. te storten op 0010861716-44.

Vos

SEX

De kleren van de keizer
Een geslachtsziekte o f AIDS kan Je niet krijgen door muggen, het
tollet, het schudden van handen of het samen drinken uit één glas,
maar des te meer door onveilige sex met Iemand die besmet Is. Hoe
gaat dat ?

een week is de uitslag bekend.

W anneer je vreest besmet te

Anoniem testen is ook mogelijk,

zijn met HlV, vraag dan een AIDS-

doch niet terugbetaalbaar (de prijs

is dus minder besm ettelijk) en in

staal nemen, alsook de C.G.S.O.’s.

zweet en tranen zit zo weinig virus

Je kan voor meer inform atie altijd

urineleider van de penis zit geen

dat ze niet besm ettelijk zijn. Eens

(anoniem) naar de AIDS-telefoon

gewone huid, m aar slijm vlies,

besmet metHIV, infecteert het virus

bellen op nr. 078/15 15 15 (op

waarop de verwekkers van ge-

bepaalde cellen van ons afweersysteem, waardoor ons lichaam

echter veel dunner en kw ets-

buitenaf en voor bepaalde soorten

baarder dan de gewone huid en

kanker. Het virus zelf is dus niet

kan dus gem akkelijker worden

d o d e lijk m aar het ta s t onze

beschadigd. Zo kunnen tijdens het

weerstand op dusdanig wijze aan

neuken beschadigingen van het

dat een verkoudheid dodelijk w ordt

slijm vlies in de vagina en anus

Er zijn vier wijzen waarop je

ontstaan. Ook de verwekkers van

kan besmet geraken: door onvei-

g e sla ch tszie kte s z é lf kunnen

lige sex m et een seropositief

beschadigingen van het slijm vlies

iem and, door het gebruik van

veroorzaken, die zo klein zijn datje

besmettenaaiden, door toediening

ze niet ziet of voelt. Bij onveilige

van besmet bloed of bloedpro-

sex kunnen de ziekteverwekkers

dukten en door besmetting van

(meestal bacteriën en virussen)

moeder op kind tijdens de zwanger-

van het slijm vlies van de één op

schap of bij de geboorte.

het s lijm v lie s van de an de r

W anneer je lichaam door

overgaan. En jawel, dan vindt er

eender w elk virus geïnfecteerd

besmetting plaats.

wordt, dan maakt het anti-stoffen
aan die de indringer vernietigen.

AIDS

Helaas hebben de anti-stoffen
helemaal geen vat op het HIV,
w a ardo or het A ID S -viru s z'n
vernietigend w erk verder kan
afmaken. BijeenAID S-testw ordje

HetAquired Immune Deficiency

eingelijk niet getest op de aan-

Syndrome is begin jaren '80 aan

w ezigheid van het AIDS-virus,

zijn opgang begonnen. Aanvan-

maar op de aanwezigheid van de

kelijk dacht men dat enkel de zgn.

door ons lichaam geproduceerde

risicogroepen (hom osexuelen,

anti-stoffen. Vindt men deze anti-

druggebruikers en prostituées)

stoffen terug, m.a.w. is de test

werden geslachtofferd, maar al

positief, dan is men seropositief,

gauw bleek dat iedereen gevaar

wat echter niet betekent dat je ook

liep besmet te worden.

werkelijk AIDS hebt. Van besmet-

AIDS wordt veroorzaakt door

ting tot AIDS duurt het zo’n 5 è 15

een virus: het Human Immuno-

jaar (uitzonderingen niet te na

deficiency Virus, kortweg HIV of

gesproken), van AIDS tot de dood

AIDS-virus. Het virus zit in de

slechts 2 è 3 jaar. Deze antistoffen

lichaamsvochten van iemand die

worden in 99% van de gevallen

besmet is : in bloed en sperma zit er

binnen de 3 maand geproduceerd

veel HIV (en zijn dus zeer besmet-

(na 6 maand 100%), zodat een test

tefijk); in vaginaal vocht m inder (en

De HlV-testen zijn terugbetaal-

een risicovol contact.

Aan de binnenkant van de

gevoeliger wordt voor infecties van

tot 17u).

pas zinvol is minstens 3 maand na

mond, vagina, anus en in de

biotoop vinden. Dit slijm vlies is

20 tot 22 u en op zaterdag van 14

baar door het ziekenfonds, en na

test. Elke huisarts kan een bloed-

slachtsziektes een uitstekende

werkdagen van 14 tot 17u en van

bedraagt dan ongeveer 500 Bef.).
Zorg er in elk geval ook voor datje
je eventuele partner(s) verwittigt.
Vos (& Nico Vandenabeete)

Veilige en onveilige sex
Wat Is beslist onveilig? Wat kan Je gerust doen zonder enig
gevaar? Een overzicht
Onbeschermde anale sex

Pijpen

Veel risico op besmetting met

Zorg er steeds voor dat er geen

het AID S-virus en andere ge-

sperma in je mond komt, dan loop

slachtsziekten. De anus is sterk

je geen risico op besmetting met

doorbloed, en het slijm vlies in de

het AIDS-vinjs. Maar meestal kan

anus is erg kwetsbaar. Bovendien

je niet weten wanneer iemand zal

ontstaan er snel beschadigingen

klaarkomen, dus gebruik daarom

door kontneuken. Ook kunnen de

een condoom. Dan ben je meteen

eikel en de urineleider van de man

ook bescherm d tegen andere

die neukt in contact komen met

geslachtsziekten zoals bv. gonor-

bacteriën of virussen. Het is dus -

roe, schiam ydiaen syfilis. Gebruik

zowel voor degene die neukt, als

ook een condoom als je bloedend

voor degene die geneukt wordt-

tandvlees hebt: om jezelf en de

belangrijk nooit onbeschermd te

ander te beschermen.

kontneuken. Met een extra sterk
condoom (Hot Rubber) en een

Beffen, likken

glijm iddel op w aterbasis w ordt

In het vaginaal vocht van een

kontneuken wel veiliger.

vrouw die besmet is, zit héél weinig
AID S-virus. De kans dat haar

Onbeschermde vaginale sex

partner door beffen/likken besmet

Ook in dit geval loop je kans

wordt, is dan ook erg klein. Tijdens

met het A ID S -virus of andere

de ongesteldheid is dat risico echter

geslachtsziekten besmet te wor-

groter, omdat er dan bloed aan te

den. De kans op besmetting met

pas kom t. Van de andere ge-

het AIDS-virus wordt groter als je

slachtsziekten kan vooral herpes

al een geslachtsziekte hebt. Ben je

(zowel aan de genitaliën als op de

zelf met het AIDS-virus besmet,

mond -koortslip-) worden overge-

dan is de kans om de ander te

bracht door likken, als er blaasjes,

besm etten groter, w anneer je

zweertjes en korstjes te zien zijn.

ongesteld bent, omdat het virus
dan ook in het m enstruatiebloed
zit. Ook hier dus altijd een condoom
gebruiken!
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Kapotje
Welke condooms kan Ja hot
boato gobruikon ?
Niet alle condooms zijn even

-Neem een condoom m et
glijm iddel of doe het glijm iddel er
apart of extra op (op waterbasis!I!).

goed en betrouwbaar. De meest

-Verm ijd elk contact tussen

betrouwbare merken koop je in

penis en vagina voordat het

een apotheek of een C.G.S.O.-

condoom is aangebracht.

centrum . Deze condoom s zijn

-Scheur de verpakking in het

gecontroleerd met de lek-, trek- en

midden voorzichtig open en vermijd

opblaastest. Het zijn Durex.Supra-

daarbij beschadiging door scherpe

tex, 2001, Manix, Sourire.

nagels, ook bij het omdoen van het
condoom.

Glijmiddelen

-Breng het condoom pas aan

Je kan bij het vaginaal of anaal

als de penis helemaal stijf is, rol het

neuken een condoom met g lij-

dan helemaal af tot het einde van

middel gebruiken. Door het glijm id-

de penis.

del gaat alles immers wat vlotter

-Houd daarbij het gesloten eind

en blijft het condoom bovendien

van het condoom tussen duim en

beter zitten. M eestal z it er al

wijsvinger om eventuele lucht te

glijm iddel op het condoom, maar

verw ijderen, zorg daarbij voor

je kan het ook los kopen. Koop dan

voldoende ruimte (1 -2 cm) aan het

wel een glijm iddel op waterbasis -

topje van het condoom om het

dat het condoom niet aantast-,

zaad op te vangen.

zoals bv. K-Y Geil, Hot Rubber
Lubricant of Senailube.

-Na het klaarkomen de penis
meteen uitde vagina terugtrekken,

-B ew aar het condoom op

Bron:SafeSex. Een blad over

kamertemperatuur, opeen donkere

veilige seks In werk en privé.,

plaats (nooit in de zon!!!).

een uitgave van vzw Pasop en

waarbij het condoom om de penis
Condoomgebruik

moet gehouden worden.

-Ga niet zelf een condoom

vzw Payoke met steun van de

testen als je het nog wil gebruiken

Vlaamse Gemeenschaps Minis te r van T ew erkstelling en

-Gebruik voor elke keer dat je

-Gooi het condoom na gebruik

(bv opblazen of met water vullen)

neukt of pijpt, een nieuw condoom.

in de vuilnisbak, nooit in het toilet.

Vos.

Sociale aangelegenheden.

Ook de kans op besmetting met

enkele ziekteverwekker zomaar

Herpes (in de vorm van een

het AIDS-virus door het likken van

door de huid heen gaat. Ook bij

k o o rts lip ) is de b e la n g rijkste

de bilnaad, balzak en anus is heel

fisting of vuistneuken is er geen

Het hangt er van af wat je doet.

besmetting die je door zoenen kan

erg klein. Zorg er echter voor datje

Als je er voor zorgt dat er geen

kans op besmetting met hetAIDS-

oplopen, echter enkel wanneer er

niet in contact komt met wondjes

virus, hoewel hetwèl hygiënisch is

bloedende w onden ontstaan,

blaasjes, zweertjes en korstjes te

waarin besmet bloed of sperma

zien zijn.

(contact met bloed). Het contact

om dan een dunne plastic hand-

met ontlasting kan je beter verm ij-

schoen te dragen, (en ook hier:

den, om de o v e rd ra c h t van

opgepast met wondjes)

Zolang er echter geen zichtbaar

kan komen, is sadomassochisme
gewoon veilig. Voorwerpen waar

Dildo’s, vibrators en andere

d a rm in fe ctie s te voorkom en.

S.M.

voorwerpen
Pis- en poepsex

bloed aan zit, moet je eerst goed
schoonmaken met water en zeep,

Er is alleen een kleine kans op

daarna moet je ze gedurende 10

bloed in de ontlasting zit, is de kans

In urine en ontlasting zit geen

op besmetting met het AIDS-virus

besmetting met het AIDS-virus of

AIDS-virus, maar soms wel een

minuten onderdomperlen in 70%

via ontlasting te verwaarlozen.

een andere geslachtsziekte als je

geslachtsziektenverwekker, zoals

alcohol (te koop in apotheek).

ze m et verschillende partners

bv. gonorroe. Bovendien kan er
Aftrokken

gebruikt. Zorg daarom datje alleen

bloed in de urine of de ontlasting

Masseren

je eigen vibrator, dildo of ander

Geen risico op besmetting met

zitten. Het kan geen kwaad als er

Aanraken, strelen en wrijven is

voorwerp gebruikt. Als je wel een

hetAIDS-virus of andere geslachts-

urine of ontlasting op je huid komt,

absoluut veilig; er is geen kans op

keer deelt, kan je er een condoom

zie kte n, om dat de z ie k te v e r-

maar zorg er wel voor dat er geen

besmetting metAIDSofeen andere

omheen doen. Maak ze na gebruik

wekkers niet door de huid heen

in je neus, ogen, vagina, anus of

geslachtsziekte.

schoon m etwaterenzeep. Gebruik

kunnen gaan (wel uitkijken met

mond komt (geen urine drinken

wondjes).

je vibrator, dildo of een ander

dus!).

voorwerp nooit eerst anaal en
daarna vaginaal, want daardoor

Vingeren (anaal o f vaginaal)

Tongzoenen

kunnen bacteriën uit de anus in de

Geen kans op besmetting met

In speeksel zitten te weinig

vag in a

hetAIDS-virus of andere geslachtsziekten, opnieuw om dat geen

Het risico hangt af van wat jullie
doen. Zorg er in elk geval wel voor
dat elke keer bij het neuken een

w a ardo or je

AIDS-virus of andere ziekteverwek-

nieuw (en goed) condoom wordt

bijzonder vervelende infecties kan

kers om besmet te kunnen worden.

krijgen.

gebruikt. Maak ook goede a f-
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kom en

Sex met meer dan twee

spraken met je partners.

(Vos)

Porno!

La vie sexuelle des
beiges
Jan Bucquoy, het enfant terrible
van o .a . de B elg isch e film ,
verbaasde het afgelopen ja a r
vriend en vijand met z’n laatste
project,1La vie sexuelle des beiges’.
Uitgangspunt van deze film was
een zelfgem aakt autobiografisch
stripverhaal van zowel het kind als
de jongeman Bucquoy.
Gewapend m et (of gerem d
door) een oervlaamse opvoeding
trekt Bucquoy naar 'grootstad'
Brussel, wat voor hem een echte

Toch schijnt hij onder invloed van
het masker stilaan in werkelijkheid
ook te veranderen. Opgepast: deze

van subsidie, zijn degelijk en

Dit zorgt uiteraard voor de nodige

dolkomische film is voornamelijk

overtuigend onder Bucquoy's losse

h ila rite it en com plicaties. "M ilk

geschikt voor personen met een

regie. Let u vooral op het filmdebuut

M oney’ is al b ij al een erg

sterk gevoel voor absurde humor

van onze oppergod der Vlaamse

rom antische kom edie en een

én Tex A very-liefhebbers. Een

letteren Herman Brusselmans

zeemzoete sympathieke gezinsfilm

overvloed van lol verzekerd.

Wie zich laat misleiden door de

geworden. Ga hem dus niet alleen

titel en een flinke portie Belgisch

zien, maar neem een knuffelbaar

bloot verwacht komt bedrogen uit.

iemand met je mee. Precies, zo’n

W ie e c h te r een in te llig e n te ,

film is het.

degelijke film verwacht zit goed en

‘Interview with a vampire’ mag

Mask

hopelijk in de juiste zaal. Ga en kijk

dan misschien een leuk idee voor
een krantecolumn wezen, een bij-

naar uzelf.
Elke mens draagt minstens één

zonder boeiende of originele film

m asker, ach te r hetw elke het

vonden we het niet. Tom Cruise

werkelijke individu zich bevindt. Dit

speelt de meedogenloze vampier

Nu in de Sphinx.
JVD

bevrijding betekent. Daar werpt hij
zich vol overgave in het nachtleven.

Milk Money

We schrijven 1968. Straten en
cafés bruisen van anarchisme en

Interview with a
vampire

is zowat de basisgedachte van

Lestat die in de 18e eeuw niet ver

deze knotsgekke prent die dankzij

van New Orleans een zekere Louis

Het scen ario is b ijzo n d e r

George Lucas’ special-effecten-

(Brad Pitt) leegzuigt, maar ook tot

romantisch, ophet randje van een

truukendoos een onverwachte hit

vam pier maakt. Deze blijkt dit ach-

tear-jerker af, maar de film wordt

werd. Jim Carrey vertolkt de rol

teraf helemaal niet leuk te vinden

toch

gered do or de goede

van Stanley Ipkiss, een saaie en

(een goeie vampier dus!) en begint

acteerprestaties. Meianie Griffith

bijzon de r onhandige bankbe-

zijn gewetensconflict door de eeu-

speelt “V", een hoertje dat toevallig

diende (die sterk doet denken aan

wen heen uit de doeken te doen

vrouwen, elk met een heel duidelijk

met een paar scholieren in enkele

Jerry Lewis) tot hij op een avond

aan een 20ste eeuwse reporter

uitgesproken karakter.

(vertolkt door Christian Slater).

(wanna-be) artiesten. Bucquoy laat
zich dit alles graag welgevallen en
stort zich in zijn grote passies,
namelijk vrouwen en sex. Rode
draad door het verhaal zijn dan
ook de ontmoetingen met deze

bizarre situaties verzeild geraakt.

een magisch masker vindt. Eens

z ic h z e lf

Na enige tijd leert ze de vader van

hij dit op zet, verandert hij in een

relativerende film , doordrongen

één der drie jongetjes kennen,

so o rt sup e rh e ld

v e rto lk t

film achtige neigingen. Het masker

Hou het maar bij Polanski’s goeie

‘ La

v ie '

is

een

van de provocerende, subversieve

door

een

im m er

m et te k e n -

De film , geregisseerd door Nell
Jordan, komt nooit echt op gang.

levenshouding van Bucquoy, één

sym pathieke Ed Harris. Deze

werkt echter enkel ‘s nachts. Dit

ouwe 'The Fearless vampire killers’

van de weinige overlevenden van

eenzame weduwnaar voelt zich

veroorzaakt enkele problem en

met 'Bourbon Street’ van David

de mei '68 generatie, en zijn joie de

hoe langer hoe meer aangetrokken

w anneer h ij ook overdag de

Bowie in de achtergrond. Who
wants to live forever, anyway?

vivre. De acteurs in deze low budget

tot de mooie verschijning, alleen

bloedmooie Tina Carlyle (vertolkt

film , gerealiseerd zonder elke vorm

weet hij niets van haar beroep af.

door Cameron Diaz) achterna zit.

20 gratis Area

wg van Area 20 vrijkaarten voor

Vadete!

een dag naar keuze gekregen

Théeter • • ;; K a a rtje ;naar; S cham per S t * ;
l a m p o t (zie Ageóida) hebben: : : f% térsriieuw stra&f 45, G ent

E.M.

.

Het nieuwe Vademecum van

informatie meegegeven over toela-

Vrijen met dieren

onderwijzer en zij naaister- zich

de Hogere Studies ligt in de boek-

tings-voorwaarden, stages, en het

manoeuvreert tussen huisvriend

handel. Deze jaarlijkse uitgave van

beroepsleven dat eraan vasthangt

De Blauwe Maandag Cie speelt

Guy en de buren Ludo en Lisette.

Roularta biedt laatstejaarsstuden-

Deze speciale uitgave van

binnenkort ‘Vrijen m et dieren’.

Deze laatsten hebben de rol van

ten secundair onderwijs een hou-

Kampus, Knacks zogeheten ‘ma-

Auteur en regisseur Stany Crets

lijdend voorwerp, zo leest men in

vast in hun zoektocht naar een

gazine voorde student’ telt 162 pa-

die reeds van zich liet horen met

het program m aboekje. Buiten-

studiekeuze. Ook de potentiële

gina's, waarvan er niet minder dan

'W ilde Lea’ en ‘Joko’, schreef het

sporige vrijheid in geslachtsverkeer

niet-geslaagden onder u -gezien

66 gevuld zijn met advertenties,

stuk in opdracht van de BMCie met

maken dit stuk controversieel in

de slaagcijfers in de kandidatuurs-

Laatstejaars van secundair onder-

de vraag: ‘Kunnen dieren van

woord en daad.

jaren een heel pak studenten- kun-

wijs ontvangen dit veredeld adver-

Te zien in de pas ge re s-

nenerw atuitleren. Degids behan-

tentieblad gratis, anderegeïnteres-

taureerde bourgeois aandoende

delt meer dan 100 studierichtingen

seerden tellen er toch nog 250

Minardschouwburg.

hoger onderwijs op een overzichte-

frank voor neer. Ze moesten geld

lijke wijze. Per studie-richting wordt

toe krijgen!

elkaar houden?".
Het verhaal is een promiscue
w espennest w aarin de relatie
tussen Norma en Theo -h ij is

H.F.
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K ult

Mary en Gregory
“Roméo et Juliette ”, een opera in vijf akten van Gounod, te zien
In de Vlaamae Opera van 27januari tot 4 februari In Genten van 9 tot
19 februari In Antwerpen.
De Gentse O peraliefhebber

kaal vertaald naar een poëtische

kope effecten geeft de luisteraar

sief van karakter te zijn vol lyriek en

een unieke kans om ten volle te

duidelijke tekstdedam atie deze

genieten van de muziek.

scène afsluit.

Alles begint bij een Viering van

Het geheime huwelijk tussen

een verloving tussen Juliette en

de twee tortelduifjes wordt geze-

wacht al sinds 1959 om nog eens

Franse lyriek" zo subtiel mogelijk

Paris waar Romóo aanwezig is.

dit onsterfelijke kunstwerk op het

gend door Frère Laurent onze ei-

te behandelen. De regisseur is de

Gegeven: twee vijandelijke fam i-

genste Chris de Moor, een basse
noble (zonder vibratto large). De

repertoire van onze Vlaam se

Franse classicist Nicolas Joel. Met

lies en liefde op het eerste zicht.

Operate te vinden. Men heeft er

zijn klassieke aanpak weet hij de

Juliette vertelt in een ariette-valse

dan ook z’n werk van gemaakt om

Moor werd al vaker gehoord in de

m eester van de 19de eeuwse

tegen haar voedster dat ze nog te

"het beroemde liefdesverhaal van

Vlaamse Opera met de vertolking

Parijse Opera juist in te schatten.

jong is voor het huwelijk. Hier ho-

Shakespeare door Gounod muzi-

van de Baspartijen. Hij is volgens

Het achterwege laten van goed-

ren we de jonge Mary Mills als

mij de reservepion van Clemeur,

Juliette met een nagenoeg per-

een goeie pion dan wel.

Schampers erotische
poëziewedstrijd
post coitum
een hand aan het zijn
geslagen trekt zich weer
terug trillend en vol
vragen over het waarom

fecte stem-voering de zaal vullen

Natuurlijk loopt alles tragisch af

met precisie en volume. Zowel Bel

en vallen er doden. Het zeer fy-

canto als expressiviteit zijn perfect

sieke spel van Roméo in de moord-

afge-wogen. Deze soprano Lyrico

en vechtscènes, de koele waar-

ontroert de hele avond net als vo-

heid geven een vrij unieke blik op

rig seizoen toen ze als Mimi in

deze opera. W ie wil weten hoe

Robert Carsens productie van La

alles afloopt moet gaan kijken. Ik

Bohème heel intens, helder en te-

moet er nog bijzeggen dat de mu-

der haar wereldklasse-titel verzil-

ziek verzorgd w ordt door C.

verde. Een stevige potentie in haar

D iederich, niet echt een huis-

stem voor een ruim e donker

dirigent maar hij weet zijn accen-

getimbreerde sopraan maken haar

ten juist te plaatsen en met nuan-

uniek.

ceringen en harmonie weet hij ook

Het eerste duet wordt één tus-

weg mee. Hij mag blijven. Hetenige

sen Roméo en Juliette, een ele-

wat ik in deze opera mis is het

gante madrigaal voor een begin-

ballet (van 1888), blijkt dat tussen

nende liefde. Bewegelijke orna-

1873 en 1888 het bekende ballet

menten vanwege Mills en een zeer

zich nog niet in het stuk bevond en

lyrische tenor als Roméo (Gregory

later door Gounod, op vraag van

Kunde). Minder specta-culair dan

de Opera-Comique de Paris, is

van hoe plots alles zoveel

de tenor Roberto Alagna, als Ro-

m inder zoet is en dit

bijgeplaatst. Akte 4 zonder ballet

méo gehoord in Toulouse een jaar

gevoel m inder vluchtig

dus.

geleden, maar toch genietbaar.

Wie vierm agnifieke duetten wil

Zangers kosten nu éénmaal pak-

missen waar de componist zichzelf overtreft in z’n melodische

alsof na de dadel nog

ken geld en wie zal die betalen in

de pit blijft zwerven

België? Maar een poëtisch Magiër

in de mond

schrif-tuur, heeft nog een dans-

al Joël die het 'regisseurstheater’

versie van d it liefdesdram a op

Dit is het winnende gedicht van de erotische poëziewedstrijd die
Schamper eind 1994 uitschreef. Het werd geschreven door Wim
Annerel uit Lokeren, die in de eerste licentie communicatiewetenschap

achterwege weet te laten en zijn

muziek van Sergei Prokofief. Te

ploeg kent (Hij werkt nam elijk veel

zien op 10 en 11/03/95 te Gent en

samen met de scenograaf Carlo

6/04/95 te Antwerpen, een choreo-

Somassi) geven een meenvaarde

grafie van de Albanese Angelin

aan deze discrete productie.
Akte twee is onvergetelijk. Het

zit en zijn communicatieve vaardig-heden ooit reeds als voordracht-

beroemde balkon en de liefdesaria

kunstenaar op de eventjes met stomheid geslagen mensheid losliet.

cavantine 'ah, lève-toi soleil' met

Evenzeer met stom heid geslagen om zoveel moois was de

wat later het eigenlijke duet 'ah, ne

Schamperredactie, die het eerste van acht ‘axel wit'-gedichten als

fuis pasencore'. Een teder afscheid

mooiste van de inzendingen uitkoos. Wim Annerel wordt binnen de

waar onze veelzijdige sopraan nu

kortste keren passend beloond.

eens licht, dan eens met dramaow

tische inslag, zonder daarom pas-
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Preljocaj. Eerlijk gezegd iets mindervan kwaliteit._________ (H.F.
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Tentoonstellingen - Beurzen

*m e Z Q lm l
Area

Dorian Gray (20u, 225.18.60, St.W idostr. 3)

* tentoonstelling Uli Vonbank-Schedler, vanaf 28 januari tot april in het

Area Tinnenpot

Het Evenwicht (20u, 225.18.60, Tinnenpotstraat)

Experimental intermedia huis, Sassekaai 45 te Gent en is te bezichtigen

het Salon

Kama's varken - M.A.P. van Kamagurka (19u30,
NTG-2 .Minnemeers 8, 225.32.08, 100fr.)

vanop straat door de ramen van het gelijkvloers
* dl 31 lan *
* “verbeelding is arbeid” door Guy Timmerman van 24 januari tot 10

Kama’s varken - M.A.P. van Kamagurka (19u30,

het Salon

NTG-2 .Minnemeers 8, 225.32.08, 100fr.)

februari in gallerij Kunst-Zicht in de Octopus, Overpoortstr. van 11u tot 16u

Lunchgesprekken

* WQ1 /efe.!
Area Tinnen pot

Het Evenwicht (20u, 225.18.60, Tinnenpotstraat)

NTG

Coriolanus van W. Shakespeare - regie Ulrich Greiff
(19u30, KNS, 225.32.08,150-300fr.)

* ma 13 feb *
1. "Taal en sekse"- Prof.dr. J. Taeldeman
2. "Gender in de Frans-Antilliaanse literatuur'-D r. K. Gijssels (UFSIA)

* de 2 te b *
Logos

cello-redtel Friedrich Gauwerky (D) (20u, Bomastr.
26, 223.80.89, 150fr.)

‘ dl 14 fe b *

Uitvaren (20u, 225.18.60, St.W idostr. 3)

1. "Aids en vrouwen in Afrika“- Dr. Marleen Temmerman

Area

2. "Sociale Zekerheid en Vrouwen"- Dra.Mieke Delcour

Area Tinnen pot

Het Evenwicht (20u, 225.18.60, Tinnenpotstraat)

* wo 15 feb *

NTG

Coriolanus van W. Shakespeare - regie Ulrich Greiff
(19u30, KNS, 225.32.08,150-300fr.)

" Feminisme, post-modemisme en de Verlichting": debat met Prof. Dr. Leo
Apostel en Dra. Vivian Liska
Deze gesprekken zijn georganiseerd door het centrum voorGenderstudies

*v r 3 feb *
V.R.G.

Galabal in Casino m eto.a. Peter Koelewijn, 2258942

het RAT

‘Een dood-gewoon avondje (komedie, 20u,
Parochiaal Centrum, Kleine Kerkstr. 2, 9050

(RUG), en gaan door in de leeszaal dienst Engelse Taalkunde, Rozier 44

Ledeberg, 180fr. ,374.56.25)

te Gent-telkens van 12-14 u.
Toegangsprijs voor studenten: 75 Bef./ middag (koffie inbegrepen).

Area

Uitvaren (20u, 225.18.60, StW idostr. 3)

INFO: S. Van Peteghem, Rozier 9, 264.38.51.

NTG

Coriolanus van W. Shakespeare - regie Ulrich Greiff
(19u30, KNS, 225.32.08,150-300fr.)

M. Demoor, Rozier 44

Activiteiten
* ma 23 lan «
Area

Dorian Gray (20u, 225.18.60, St.W idostr. 3)

het Salon

Kama’s varken - M.A.P. van Kamagurka (19u30,
NTG-2 , Minnemeers 8, 225.32.08)

* dl 24 lan *
OAK W ereldfuif

met optreden, in Democrazy (21 u, 150fr.)

Caruso

concert Green (USA)

Area Tinnen pot

Het Evenwicht (20u, 225.18.60, Tmnenpotstraat)

het Salon

Kama's varken - M.A.P. van Kamagurka (19u30,

G r a t is

4000 condooms
Schamper kreeg met de zegen van de Heer, de auto van Philiep
Denis en dankzij de oneindige goedheid van IPAC zomaar eventjes
4000 condooms cadeau. Omdat dit zelfs voor onze wekelijkse
dinsdagavond-orgie net ietsje teveel van het goede is, gooien wij ze

NTG-2, Minnemeers 8, 225.32.08)

in het kader van dit sexnummer op hoogst erotische wijze de deur uit.

De Andere Film

Bonnie and Clyde (22u30, dné Sphinx)

NTG

Coriolanus van W. Shakespeare - regie Ulrich Greiff

Brug
Voor gratis pretpakketten en sexflops: kijk op een ander plekje in

Vwo 25 ian *

(19u30, KNS, 225.32.08,150-300fr.)
Area Tinnenpot
* do 26 lan *
Uitvaren (20u, 225.18.60, St.W idostr. 3)

Area Tinnenpot

Het Evenwicht (20u, 225.18.60, Tinnenpotstraat)

Gele Zaal

Daniël Schelt & Karo “Gira Girasole” (20u30, Fnac)
Coriolanus van W. Shakespeare - regie Ulrich Greiff
(19u30, KNS, 225.32.08,150-300fr.)

* er 27 lan *
UZ-Gent

deze Schamper.

°w

Het Evenwicht (20u, 225.18.60, Tinnen pots traat)

Area

NTG

Dat gebeurt op dinsdag 24 januari tussen 12u00 en 14u00 in De

inform atievergadering voor hartpatiënten en hun
partner over “sex", info : 2403624

Area

Uitvaren (20u, 225.18.60, St.W idostr. 3)

NTG

Coriolanus van W. Shakespeare - regie Ulrich Greiff
(19u30, KNS, 225.32.08,150-300fr.)

5 x Friedrich Gauwerky
De Stichting Logos programmeert op 2 februari Friedrich Gauwerky,
een in Hamburg geboren cellist. Hier gaf hij op 12 jarige leeftijd zijn
eerste concert en op 17 jarige leeftijd won hij er de "Preis des
Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg" Met dit concert is hij
voor de vijfde maal te gast bij Logos, en brengt hij Belgische creaties
van werken van Britse en Australische componisten.
Wij geven 5 tickets weg. Bellen op 24 januari tussen 12en 14u naar
Schamper, 09/264.7087. Veel geluk.

