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vredeswil
minister calewaert over bommen
Hoeveel de raketten ook mogen kosten, of u nu pro bent uit praktische noodzaak, of contra vanuit een morele onmogelijkheid, 
de beslissing wordt niet door ons genomen. Wat denken onze gekozenen ? Wat is de meningvan de regering en vooral wat zijn 
haar argumenten ? Minister Calewaert (socialist, minister van openbaar ambt en institutionele hervormingen] was onmiddellij 
bereid een interview te geven. Een charmante man, die, bewust van de ernst van het onderwerp elk woord zorgvuldig wikt. Eén 
afspraak werd gemaakt. We zouden niet eindeloos met cijfers goochelen, de interpretatie daarvan hangt toch af van onze (ver 
schillende)bronnen. Zo kon je ons dus op een kouwe decembermorgen,met een minister een leeg café zien binnenstappen. De ba 

recorder werd geïnstalleerd en de cafébaas zette begrijpend de juke-box af.
De feiten.. Plots komt de rakettenkwestie in de pers en wat later dus ook in het parlement. De BSP pruttelt tegen. De ra-
ketten staan toevallig niet in het regeeraccord en meteen groeit een cru dilemma. Te scherpe kritiek op de plaatsing zal 
de politieke vrede in gevaar brengen. Over deze eigenaardige democratische (??) procedure ging dus onze eerste vraag.
Het antwoord iets minder. Eigenaardig genoeg eindigt dit interview met dezelfde vraag ... gesteld door minister Calewaert.

o.a. Simonet zei in Le Soir : 'kernkop-
pen of een regeringscrisis,' vanwaar die 
keuze ?

Volgens mij is practisch elk punt dat om 
een oplossing vraagt, mogelijk voorwerp 
tot bespreking in de regering, temeer 
wanneer het niet in het regeeraccoord 
staat.’ D an moet de regering openstaan 
voor discussie. En dat is ook deze maal 
zo geweest.

Tweede vraag. Tijdens de regering VDB 
heeft Vanden Boeynants zelf de partij-
voorzitters ingelicht wat die 'nato- 
verplichtingen' in de regeringsverkla-
ring precies inhielden. Sommige volks-
vertegenwoordigers wisten hier niets 
van. Kan België eigenlijk nog van een 
nato-beslissing afwijken ?

Ik ga u iets zeggen, wat u daar zegt 
over nato-verplichtingen is een begrip 
dat in de Belgische politiek dikwijls 
werd gehanteerd. En dat voor de aller-
eerste keer (!) door tussenkomst van de 
BSP aan de werkelijkheid is getoetst. 

Welke zijn die verplichtingen ? Dat mag 
iedereen weten, dat moet openbaar ge-
debatteerd worden.

Komt dat debat niet wat laat ? Hiqht 
International, BBC en New York Times 
kenden reeds de komma's over de Euro-
pese bewapening nog voor er in België 
maar sprake van was.

Wel, ten eerste zult u altijd dingen 
horen voorspellen die later al dan niet 
werkelijkheid worden. Ten tweede zeg ik 
u dat alles wat geschreven was hier ook 
ongedaan kon worden gemaakt. En dat het 
debat hier zeer open en zeer vrij is ge-
weest .
De ene stelling : het is absoluut nood-
zakelijk te antwoorden op de SS2G met 
cruises en missiles, goed, en dan is er 
een andere stelling die zegt : neen, we 
moeten eerst onderhandelen. En de twee 
stellingen zijn allebei redelijk begrij-
pelijk.
En met een politieke ste-lingname hebben 
wij bekomen dat tot en met de regering 
heeft moeten zeggen, dat moest gezocht 
worden naar de mogelijkheid om tot een 
moratorium te komen, (nvdr een periode 
waarin niet geplaatst wordt maar onder-
handeld, daarna kan eventueel de bestel-
ling geannuleerd worden.)

Maar je zit a1 met de productie. Is dat 
geen toegeving aan de industrie ?

Engeland heeft reeds lang ja gezegd, de 
BDR ook. Frankrijk heeft een eigen force 
de frappe -komt hier dus niet onmiddel-
lijk ter sprake maar beschikt over wapens 
van dezelfde aard- , zodat wij met enkele 
zeer kleine landen zoals Nederland, Bel-
gië en Denemarken een achterhoedegevecht 
kunnen leveren dat alleen op de plaatsing 
kan betrekking hebben. Wij kunnen als 3 
kleine staten niet beletten dat de pro-
ductie gebeurt.

Hij zijn de kleintjes, van ons zal het 
echt niet afhangen ? Is dat nog moreel 
verantwoord ? Of is het juist niet ge-
makkelijker te zeggen, nee, we doen het 
niet ?

Juist daarom hebben wij de stelling ver-
dedigd wij doen het niet. En dat konden 
we op voorwaarde dat we gesteunde werden 
door die andere staten, niet als we al-
leen stonden in navo verband. Niemand 
denkt eraan de navo op te geven.

Nederland heeft wel nee gezegd.

(hard) Nederland heeft niet nee gezegd.
De houding van Nederland is mij absoluut 
niet duidelijk. Nederland spreekt over 
twee jaar moratorium. Goed. Wat dat be-
tekent weet niemand. Want in die eerste 
2 jaar zal er van de plaatsing van de 
raketten toch geen sprake zijn. Wat gaat 
er gebeuren daarna ? Ik kan u alleen 
zeggen wat in België de toestand is, 
hier is in hoofdorde moratorium verde-
digd. De opdracht was dat het morato-
rium moest verdedigd worden tot en met 
op voorwaarde dat we niet alleen zouden 
staan.

Nederland heeft dus 2 jaar. Wij slechts 
6 maanden. Is dat niet een vrij korte 
periode ?
Men kan na zes maanden zeggen, goed, we 
hebben niet voldoende gegevens, we gaan 
die periode verlengen. Of we kunnen na 6 
maanden ja of definitief nee zeggen. Dat 
zijn de mogelijkheden die op dit ogenblik 
door onze houding worden bereikt.

In Nederland heeft het parlement zich er-
tegen uitgesproken. In België heeft men 
bijna ja gezegd.

Men heeft in België niet definitief ja 
gezegd. Maar ja onder heel bepaalde voor-
waarden, en 1 ervan is herziening na zes 
maanden aan de hand van wat gebleken is 
door de onderhandelingen.

Maar het fundamentele komt er : Europa 
stelt raketten op tegen de USSR.

Zoals er nu reeds gericht zijn op Europa.

De Europese raketten worden opgesteld in 
de assen Düsseldorf-Keulen, Antwerpen- 
Gent, Milaan-Turijn, in de Randstad van 
Holland, in Zuidoostelijk Enceland ; 
kortom in de kichtstbevolkte gebieden van 
Europa.
Ik zou het zelfs een beetje amoreel vin-
den van te durven spreken van dicht- of 
minder dicht bevolkt. Of er een miljoen 
slachtoffers zijn, of 2 miljoen, of er 
zijn er honderdduizend, dergelijke wapens 
houden in zich het beginsel van de ver-
nietiging van de mensheid zelf. Het is 
niet een kwestie van een aantal dat een 
rol speelt, maar het beginsel, de ver-
nietigingskracht .

Nu bekijkt u het wat te eenzijdig. De 
USA denkt bij trapjes. Vanaf een locale 
conventionele oorlog tot een nucleair.
Eén raket betekent niet de exnlosie van 
de hele wereld. Maar nu wel een repre-
saille in de dichtstbevolkte gebieden !

Ten eerste zou ik niet durven ingaan op 
wat u zegt, als één raket vertrekt dan 
is er geen enkele rem meer. Dan is men, 
wat men in het Frans noemt 'on est parti 
pour la gloire’, dan is het spel naar den 
duvel. Maar, en dat is een antwoord op 

uw vraag, de instelling van deze korte- 
afstand raketten, geven een totaal nieuwe 
visie van de nato-verdediging. En dat heb-
ben wij, Vlaamse socialisten, altijd voor-
gehouden, het is een totaal nieuwe opvat-
ting over de samenwerking tussen de USA en 
de bondgenoten in Europa.

Inderdaad een nieuwe strateqie. De USA 
richt zijn aandacht meer naar het oosten, 
naar Afrika en Latijns-Amerika. De USA 
trekt weg. Europa gaat dus op zijn eigen 
benen moeten leren staan ?

(beslist) Amerika trekt zich niet weg !

Het lijkt toch een eerste stap ?
Amerika trekt zich niet weg, en een eerste 
stap ? Dan denk ik dat u zich vergist. Ik 
dénk dat u zich vergist om de eenvoudige 
reden dat Amerika alle belang heeft dat 
West-Europa niet wordt aangetast, noch als 
vernielde zone, noch als Russische bezet-
tingszone, daar heeft de VS helemaal geen 
belang bij. Integendeel. En als de belang-
stelling van Amerika uitgaat naar het 
midden-oosten, naar Afrika enzovoort, dan 
is dat gewoon omdat het voor de wereldpo-
litiek zo nodig blijkt, maar dat betekent 
niet dat de belangstelling voor Europa, 
zeker niet op dit ogenblik of in de nabije 
toekomst vermindert.

Maar wat zijn wij ermee gebaat ? Wij gaan 
ernorme uitgaven moeten doen en de USSR 
krijqt er een vijand bij.

Rusland krijgt er geen vijand bij. Er is 
navo-Warschau en die twee waren en die 
twee blijven. En in het kader van die twee 
gebeuren er wijzigingen in de tactiek en 
in de techniek maar da's toch geen veran-
dering in vijandschap. Het gaat over twee 
blokken. Niet over het aanvaarden van de 
principes van die blokken. Da’s iets he-
lemaal anders.

Hoeveel keer dan de aarde zichzelf al niet 
vernietigen ? En toch maar blijven bewa-
penen, de dreiging blijven opdrijven. Is 
dat nog moreel verantwoord ?
Ten eerste is aanwending van dergelijke 
wapenen nooit verantwoord. De wapenen zijn 
te verschrikkelijk. Ten tweede, wat wel 
moreel verantwoord is, is een dreigend e- 
venwicht. Bijvoorbeeld : iedereen kan mij 
aanvallen., maar als die aanvaller weet dat 

ik wat van judo afken, dan zal hij wel 
eerst eens nadenken.

Enerzijds produceren, escaleren.
Anderzijds is de aanwending niet ver-
antwoord, zouden onze wanens niet of-
fensief bedoeld zijn en misschien in-
stalleren we ze zelfs niet ! Waar zit 
de logica ?

Naarmate de technologie vergroot zal ook 
de escalatie toenemen. Maar daarentegen 
worden de wapens zo verschrikkelijk en 
zo afschrikwekkend dat, en daar zit de 
logica in, het gebruik onwaarschijnlijk 
wordt. De afschrikking zorgt voor de 
vrede en schept de mogelijkheid om te 
praten.

Die afschrikking bestaat al jaren. Maar 
van praten is weinig in huis gekomen.
Kijk maar naar de schamele SALT-bespre- 
kingen. Wil men eigenlijk wel ontwapenen)
(glimlachend) De machtswil is inderdaad 
groter dan de vredeswil. Maar onze directe 
bedoeling bereiken we. In de periode '45- 
60 is er nog geen gewapend conflict geweest 
op machtsschaal en met aanwending van deze 
wapenen. Nog geen enkele keer werd de drei-
ging doorbroken. Dankzij de dreiging werd 
de vrede bewaard.

Voor hoelang ? De fijnere technologie 
verlegt steeds de grens tussen conven-
tionele en nucleaire oorlogsvoerina. 
Atoommijnen, atoomgranaten in België, 
atoombommen in Nederland. Zal die drei-
ging ook beperkte conflicten kunnen voor-
komen, voor dat die automatisch kunnen 
escaleren ?
U Kent het partijstandpunt van oe doi-. Wij 
willen een moratorium. En dat standpunt is 
in de regering verdidigd. 6 maanden gaan we 
hierover praten. En dan liggen nog alle mo-
gelijkheden open. Maar het probleem ligt 
hem in het regeeraccoord. Inderdaad, ener-
zijds staat het er niet in en anderzijds 
hebben wij, de Vlaamse socialisten, geen 
volledige voldoening verkregen. De vraag is 
dan, moet, in dit geval en vermits een re-
geringspartij geen volledige voldoening 
bekomt, de regering vallen ?

Rudy Van Eeckhoutte
Frank Goetmaeckers
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blandijn happening !! 16 jan
r a f  d e  

vooraf
Kuituur zou ik willen definiëren als een me-
dium voor gedachten, gevoelens en ideeen en 
is als dusdanig een element in persoonlijke 
en groepsvorming op weg naar rijpheid en 
emancipatie. Daar de universiteit in zeer 
belangrijke mate ook aan vorming doet, is 
een wisselwerking tussen beide voor de hand 
liggend.
Kuituur hoort dus zeker thuis aan de univer-
siteit. Anderzijds heeft de universiteit als 
taak de kuituur te stimuleren en,, te konfron- 
teren met een zo breed mogelijke groep van 
mensen. Dit kan ze o.a. doen door het verde-
digen van de vrije meningsuiting en het plu-
ralisme; het organiseren van kulturele akti- 
viteiten, het opleiden van mensen en het pro 
moten van waardevolle onbekende kunst in pu-
blicaties en dgl.
Het Kulturele Konvent is een door de RUG 
gefinancierde overkoepeling van studenten-
werkgroepen. Het zorgt voor een aantal crea-
tieve en kulturele vrijetijdsmogelijkheden 
en het inrichten van enkele manifestaties 
per jaar.Het is met spijt te moeten vaststel 
len dat ons budget dit jaar aanzienlijk be-
perkt werd. Met enige afgunst kijken wij 
dan naar 't Stuc van de kultuurraad van Leu-
ven die dankzij de inspanningen van de KUL 
op gebied van accomodatie en financiën heb-
ben kunnen uitgroeien tot een kultuurpilaar 
in Vlaanderen.

De werkgroepen van het Kultureel 
Konvent stellen zich voor op 16 
januari 1980. Om het geheel te 
animeren werd er een beroep gedaan 
op enkele voornamelijk Gentse groe-
pen .

Het programma zie er als volgt uit:

- Gents Universitair Jazzkombo:
twee optredens.

- Gents Universitair Studenten Koor:
een renaissance-stuk.

- Mime Universitait Gent "perfor-
m e r i e ".

- Universitaire Film Groep: verras-
singsfilms.

- Gents Universitair Toneel.
- Gents Universitair Straat Toneel.
- Stands van de Fotoklas en W e r k -

groep Vormgeving.
- Jawadde.
- Kommeniste.
- Big Bill.
- Roland.
- Lau w a e r t .
- Van Maele.
- Kazzen.
- Klapband.

De inkom bedraagt 40 fr. of een 
KK-tramkaart ( 4 voor 100 fr., v e r -
krijgbaar in het studentenhuis,
S t . Pietersnieuwstraat 45.Met een 
KK-tramkaart kan je o.a. ook in het 
P r o k a , NTG en KK-aktiviteiten bin-
nen) .

m ic h ie l , 
de mug ?

MUG Mime Universiteit Gent 
Dit onderdeel van het Kultureel Konvent 
groepeert de mimes en de dansers. Dit zijn 
over het algemeen mensen die doodgewoon ge-
ïnteresseerd zijn in deze twee bewegingsvor-
men, maar die ofwel nog nooit anders mime 
gedaan hebben, ofwel geen geld hebben om 
apart danslessen te volgen, of nog anderen 
die doodgewoon willen een van beide kunst-
takken onder de knie, nou ja, krijgen.

ük, maar wat is nu mime? Ik zou het zo stel-
len. De mime ondergaat zowat een populari- 
teitsrage in Europa en de V.S., het gaat al-
lemaal zo vlug dat er zowel bij de spelers 
als bij het publiek een grote verwarring 
bestaat over de inhoud ervan. Is het Physi- 
cal Theatre, Clowning, Clown-mime, ESallet- 
mime, Dance-mime, Commedia del arte. Panto-
mime, Doven teater. Expressieve mime,... 
waar het om gaat? In hoeverre verschillen 
deze, of in hoeverre zijn ze met elkaar ge-
lijk? Feit is dat mime zich niet mag beperkt 
weten tot enkel bewegen op muziek, woorden 
interpreteren met grote gebaren of gezichten 
trekken, of tot enkel conventionele bewegin-
gen uitvoeren in de lucht. Deze helpen wel 
allemaal om deze kunsttak rijker te maken, 
maar aan de basis ligt mijns inziens de in-
terpretatie van denken en doen, langs een 
volledige controle van het lichaam om. Een 
andere beschrijving is die van M.A.J.Hoste, 
pionier van de mime in Vlaanderen!: "De mime 
is gegroeid uit de edele kunst van de dans.
De mime gaat arm in arm met het ballet; 
reikt de hand aan het theater, vrijt met de 
kinematografie en knipoogt naar het circus 
en de acrobatiek".Mime moet echter niet meer 
in de breedte evolueren, maar voor alles zo 
vlug mogelijk verticaal, zodoende moet ze 
dan op gelijk niveau komen met andere kunst-
vormen. Volgens mijn definitie zou de mime 
dan moeten ontwikkelen naar een volledige 
lichamelijke ontleding en controle.Zo stel 
ik dat mime1s heel zware fysische eisen en 
trainingen moeten doorstaan, zoals het een 
balletdanser hoort. Bij ons ligt het dan zo 
dat dit maar een voorbereiding is. Want 
achter deze techniek moet er echter mense-
lijkheid en verbeelding dchuilen, anders is 
het geen kunst. Er bestaat een andere vorm 
van benadering van de mime, namelijk eerst

het gevoel, en dan pas de techniek bijscha-
ven

De Mug nu volgt lessencyclussen, of stages, 
of gaat naar een optreden, of geeft er zelf 
een naargelang de interesse van de leden.
Dit is net hetzelfde voor de Dansafdeling 
van de Mug. Deze programmeert: Klassiek en 
Modern Ballet, Jazz, Tap, Spaanse dans. Pri-
mitief. Aangezien deze afdeling nog erg 
jong is (startte dit jaar) is de werking 
nog niet op punt gesteld.
Maar feit is dat men over dansen over het 
algemeen meer afweet dan over mime; en daar-
om wijd ik er niet verder over uit.
Als het je nu overkomt om een briefje te stu 
ren voor meer inlichtingen dan antwoorden 
wij daar graag op.

AANVANG OM 2Ou. m.m.v. het

estheticologisch collectief

gaston de G erd a  de
gusk G ut

GUSK Het Gents Universitair Studentenkoor

Het Studentenkoor herhaalt het ganse jaar 
door, met uitzondering van de verlofdagen, 
elke woensdag van 8 tot 10 uur in het aud. 
van het HIK0 (hoek Rozier en St-Hubertstr.)

Waar wij streven
Waar wij naar streven is een gezellig samen-
zijn en samenzingen. De voornaamste aktivi- 
teiten bestaan uit het geven van vucale con-
certen .
Wat wij van de koorleden vragen is niet veel 

Naast een regelmatige aanwezigheid op de her-
halingen is de kennis van notenleer nuttig 
maar niet vereist.
Met de vriendelijkste groeten en tot ziens.

Wat gut? Wie gut?

gut betekent Gents Universitair Theater, 
gut speelde voor twee jaar "Neutron" van

Eddy Verreycke
gut speelde vorig jaar "De inktvis” naar 

Witkiewiz
gut speelt dit jaar "Félili" naar Cervantes

Al wie in oktober 1980 nog graag meespeelt 
is welkom en neemt kontakt or ;

Smidsestraat 61 Gent

HET KULTUREEL KONVENT 

in samenwerking met 

P.A.S. 

ORGANISEERT

centraal staat: LICHAAMSEXPRESSIE, EIGEN' 
RITME, HARMONIE, EVENWICHT, EENVOUD.

■zn<ei voor beginners 
10 sessies van anderhalf uur 

begeleiding: Marianne Devogele 
telkens op woensdag van 17hZ0 tot 19h 
1° sessie op woensdag 23 januari 

plaats: blauwe zaal van het Hilo

INSCHRIJVEN VOORAF: op het pas, Kantienberg 38,
l°verdiep, enkel in de namiddag
bijdrage: 15 fr. per sessie

Het totaalbedrag (150 fr) moet in zijn geheel
betaald worden na de eerste sessie.

INSCHRIJVINGEN ZIJN BEPERK!.

Brieven aan Mug Guldenspoorstraat 12 
Gent

m arlo n  de  
o rlan d o

Een van de recentste groepen binnen het kultu-
reel konvent is de groep ORLANDO, een kulture! 
werkgroep rond micro-politieke verhoudingen. 
Wat wordt daar nu mee bedoeld? Enigzins 
geïnspireerd op de strijdkultuur-beweging, wil 
Orlando zich bezig houden met het organiseren 
van manifestaties rond de 'politiek van het 
dagelijks leven'. Seksualiteit, gezin, gek-zij 
vrouwenonderdrukking, jongeren.... allemaal 
thema's waar heel wat artistiek materiaal rond 
bestaat, dat hier echter grotendeels onbekend 
is.

Orlando is in de eerste plaats een inrich-
tende organisatie, een groep die fims, teater- 
stukken en misschien ook wel tentoonstellingen 
of concerten naar Gent wil halen rond boven-
vermelde thema’s.

Voor dit akademisch jaar heeft Orlando twee 
projekten in petto:

1) Het Dirk De Winne-projekt: Velen herinneren 
zich nog het proces voor het Hof van Assisen 
in september '79. De twintigjarige Dirk De 
Winne uit Scheldewindeke moest zich komen 
verantwoorden voor het vermoorden van zijn 
vader, moeder en zuster. Moorden die hij op 
zijn zeventiende had gepleegd omdat hij op 
een godsdienstexamen gespiekt had, betrapt 
werd en toen een nulcijfer kreeg. Bevreesd 
voor de vaderlijke toorn besloot hij toen 
zich een weg naar de vrijheid te moorden.
Zonder in sensatiezucht te vervallen, moet 
toch gezegd worden dat Dirk De Winne een 
fascinerende misdaad beging. Dat blepk nok 
duidelijk uit de publieke belangstelling: een 
groot aantal jongeren was op het proces aan-
wezig. Het zou te ver gaan te beweren dat ze 
zich met Dirk De Winne identificeerde, maar 
het was toch zo dat de situatie waarin Dirk 
verkeerde voor heel wat onder hen herkenbaar 
was.

Waaruit bestaat nu het projekt?
- de film "Moi Pierre Rivière”. Eind 19de eeuw 

vermoordde Pierre Rivière zijn moeder, 
broer en zuster. Na zijn misdaad verborg 

hij zich in de bossen rondom het ouderlijk 
huis, maar werd na enkele dagen gevat. In de 
gevangenis schreef hij, een bijna ongeletterde 
jongen, een schrijnend verslag om uit te 
leggen waarom hij tot zijn misdaden gekomen 
was. Michel Foucault, bekend Frans filosoof, 
publiceerde enkele jaren geleden dit verslag, 
samen met enkele essays rond de zaak Rivière. 
Nadien schreef hij ook het scenario voor een 
film over het proces en de veroordeling tot de 
doodstraf van Pierre Rivière.
Die film halen we naar Gent, wat wellicht een 
Vlaamse première wordt. En ook het oorspronke-
lijke verslag van Pierre Rivière zal vertaald 
en.uitgegeven worden.

-De anti-oidipus. Dirk de Winne ’.s misdaden waren 
het ekstreme verzet tegen een omknellende 
gezinssituatie, tegen het gezag van vader. 
Daarmee worden ze niet goedgekeurd: als alle 
bekrompen gezinnnen en alle autoritaire vaders 
neergeknald zouden worden, zou er een ernstig 
demografisch probleem ontstaan. Maar toch zit 
daar een herkenbaar element.in, het is alleen 
een veel ekstremere revolte dan normaal geuit 
wordt. We zoeken nog een teatergroep die rond 
dit gegeven - het haast universele thema van 
de anti-oidipus - een toneelgebeuren wil uitwer-
ken. Dok denken we aan work-shops.

-In het assisenzaaltje bemerkten we onder het 
publiek Jef ^eeraerts, Johan Anthierens en 
Louis De Lentdecker. Alledrie hebben ze op hun 
welbekende wijze hun sympathie of afkeer met 
de moordenaar naar buiten gebracht. Een esthe-
tische diskussie?

Dat zijn zowat de grondlijnen van het projekt. 
Daarrond willen we een groep geïnteresseerden 
verzamelen die op eigen wijze het projekt 
verder vorm geven, of het eventueel een andere 
richting geven. We kunnen er andere films 
bij betrekken, debatten organiseren, experimen-
teren met expressievormen op dit thema (toneel- 
work-shops e.d....) Alles is mogelijk. Dus.

2) Het Otto Muehl-projekt: Otto Muehl wil in
zijn films en kommunes de grenzen van de sek-
sualiteit doorgronden. Op vaak ekstreme wijze, 
vermengd met geweld en vernedering, wil hij 

de seksualiteit ontdoen van alle mythes.
Vraag is dan of hij niet, op zijn beurt, een 
nieuwe mystifikatie kreëert.
De meeste films van Muehl hebben enorme schan-
dalen verwekt bij hun première. Gf dat nu 
nog het geval zal zijn is zeer de vraag...
Dit projekt gebeurt in samen met de Andere Film 
(Universitaire filmklub).

iNiaast deze twee projekten wil Orlando ook nog 
een aantal teatergezelschappen naar Gent halen.
We denken momenteel aan een poëzie-prograroma 
rond de Griekse, homoseksuele dichter Kavafis, 
aan een poezie-programma rond gekte, aan een 
tentoonstelling rond feministische kunst, enz....

Iedereen die belangstelling heeft in één van 
de projekten, iedereen die voorstellen heeft, 
iedereen die in de groep geïnteresseerd is, 
stuurt een briefje naar:

DRLAND0 KULTUREEL KONVENT 
St-Pietersnieuwstraat 45



j ja z : yez ? variaal
GENTS UNIVERSITAIR JAZZKOMBO.

Het Gents Universitair Jazzkombo, dat een 
achttal jaren geleden met heel veel goede 
wil door een handjevol free-jazzadepten 
werd gestart, is nu uitgegroeid tot een 
volwaardig amateurgezelschap en telt een 
tiental vaste leden.
Iedere week komen ze samen en werken ge- 
zamelijk aan stukken van John Coltrane, 
Monk, Eroll Gamer, Herbie Hancock e.a.
Hun bedoeling is uit konfrontatie met de 
werken van voorvermelde jazzgroten een en 
ander op te steken met betrekking tot de 
eigen improvisatietechniek.
Hiernaast worden ook soms workshops geor-
ganiseerd onder leiding van bevoegde bin-
nenlandse of buitenlandse jazzmusici. Zo 
heeft men vorig jaar o. a. de Clifford 
Thornthon-workshop gehad, die met de mede-
werking van W.I.M.- Gent op poten werd 
gezet.
En natuurlijk wordt er ook regelmatig op-
getreden. Op 16 januari o.m. kan men het 
Jazzkombo aan het werk zien tijdens de 
Blandijnhappening.

Ben je geïnteresseerd om aan deze studie-
groep mee te werken ?
Je bent welkom, indien je een instrument 
bezit en het kan bespelen, indien je regel-
matig naar de repities komt en ook reeds 

een basiskennis verworven hebt van het 
modale improvisatie-systeem.

Ons kontaktadres: Gents

Gents Universitair Jazzkombo 
L. Oe Winnestraat 46 
9000 Gent.

WERKGROEP VORMGEVING.

Twee groepen zijn aktief: de zeefdrukkers 
en de affiche-ontwerpers.
De zeefdrukklas wordt deze maand terug 
volledig in werking gesteld.

F0T0KLAS.

We leren met fototechnieken om te gaan. 
Elk jaar hebben we een ander thema.

DE ANDERE FILM GENT/UNIVERSITAIRE FILMGROEP 
HOOPT VURIG DAT DE TOT NU TOE VOORGESTELDE 
FILMS NIET VERKEERD BEGREPEN ZIJN. 1980 
BRENGT ONS WEER SUBVERSIEVE FILMS. LAAT ONS 
HOPEN.

verder wenst zij het publiek, waar wij zó 
van houden, wij zouden ze aan onze (soms) 
figuurlijke borsten willen koestem, een 
leuk verzet.

Contactadres Fotoklas:

Dominique Nadée, Visserij 45 Gent 
Pat Viane, Ijkstraat 9 Gent

Contactadres GUST: 

St-Pietersnieuwstraat 45 Gent

wist u dat wij 'IET DE H M D  schrijven? 
wist u dat wij MET DE H M D  typen? 
wist u dat wij MET DE H M D  schamper 

bij de drukker dragen? 
wist u dat die MET DE H M D  schamper 

bij ons terugbrent? 
wist u dat wij MET DE f M D  postzegels 

scheuren?

wist u dat wij MET DE H M D  schamper 
op de stoeltjes leggen?

JA DAT WIST U !!!
NEE U KIJKT NIET NEER OP H ANDARBEIDERS!!!

neem daarcm een abonnement op schamper 
50 frank op rekening 001-0481260

gust kom nah hus
Ons nieuw stuk: rond het thema 150 jaar 
België.

GUST : Gents Universitair Straat Toneel.

Nog even in 't kort voorstellen:
Gust is een groep van een tiental jonge 
studenten en afgestudeerden. Wij brengen 
toneel buiten de klassieke teaterruimten: 
op straten, pleinen, in jeugdklubs, in de 
wijken ter gelgenheid van buurtfeesten: 
m.a.w. overal waar volk bijeen is.

De groep is ontstaan na een aktie tegen de 
legertentoonstelling op het Stj Pieters-
plein. Daarna volgde nog een interventie 
rond het wetsvoorstel De Croo-HUrnblet, rel 
in de les van Wens in het kader van de 
processen rond Vrij en Vrolijk, solidari-
teit in het bezette SHISS (stedelijke 
sociale school) een doppersstuk, enz...
Het stuk waar we het afgelopen jaar aan 
gewerkt hebben kreeg na een demokratisc'he 
stemming de volgende titel :
Pis niet in de brievenbus !

Het tema van dit stuk is "wonen”. We wer-
den bij de keuze hiervan vooral geïnspireer 
reerd door de situatie in het PAND waar de 
bewoners hun huizen dreigen te verliezen 
omdat de stad er een kultureel centrum 
wil van maken.

Gust vond dat dat niet zomaar kon en maakte 
er ee, stukje rund dat in het Pand werd 
gespeeld en waar we ook ons televisiede- 
hiiut mee beleefden (stoefers zijn ook men-
sen ),

Zoals iedereen wel weet viert ons dier-
baar vaderland volgend jaar haar 150 - ste 
verjaardag. Er is in die anderhalve eeuw 
veel gebeurd en veranderd maar toch blij-
ven een aantal mistoestanden altijd voort-
bestaan. Het zijn deze punten die we in 
ons volgend stuk eens nader willen bekij-
ken:

- eerst en vooral is daar de konmunautaire 
kwestie die al massa’s enrgie heeft op- 
gesloppt en afgeleid van andere belang-
rijken- sociale problemen.

- een mogelijk volgend punt zou kunnen de 
repressie zijn die door rijkswacht, le-
ger en politie in ons land uitgeoefend 
wordt. Denken we bijvoorbeeld maar aan 
het uitgebreid fiohe-systeem waarover de 
BOB beschikt om ons te kontroleren.

- daarnaast de onzinnige bewapeningswedloop
o.a. aankoop van kernkoppen.

- ook de onderwijspolitiek die gevoerd 
wordt is allesbehalve.

- eventueel nog andere punten die kunnen 
behandeld worden zijn:

bijzondere jeugdzorg 
bureaukratie in 't algemeen 
abortusproblematiek.

Zoals je ziet, ideeën genoeg. ALs je ook 
geïnteresseers bent in de uitwerking 
ervan, kom gerust af naar de Visserij 157 
waar we elke dinsdagavond vanaf 20u15 
repeteren.
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Heel anders dan het prestigieuze en quasi- 
overbodige FESTIVAL VAN BRUSSEL(15 tot 27 
januari, Passage 44, Kruidtuinlaan); dat 
slechts een inzicht geeft van wat de distri-
buteurs dit filmseizoen in de grote zalen 
wensen te deponeren, brengt het FILMGEBEUREK 
naast een aantal premières, een vloed inte- 
ressante prenten naar Gent, die men anders 
ontberen moest.
Hier wordt dan ook ingegaan op enkele pro- 
dukten die best wat promotie gebruiken kun-
nen. De traditionele 'blockbusters' van het 
festival worden terzijde geschoven, je moet 
een keuze maken in het overvolle tiendaagse 
filmfeest(10-20 januari), aangeboden door de 
Skoop-equipe.

GROOT FESTIVAL
Films als 'Movie Movie'(Stanley Donen) en 
'The Muppet Movie' hoeven nauwelijks voorge-
steld te worden. Anderen uit de GROOT FESTI- 
VAL-reeks, 'De Spiegel'(Tarkovsky), 'Slacht-
vee '(Patri ck Conrad, zie foto), 'Regno di Na 
poli'(Schroeter), 'La Drolesse'(Doillon), ' 
Les Demoiselles de Wilko'(Wajua), 'Der Ehe 
der Maria Braun'(Fassbinder) en 'David'
(Lilienthal), zullen ook wel na het FILMGEBEU 
REN in normale(?) roulatie komen. Wellicht 
ook 'The Europeans'(Ivory, zie foto). De 
meesten werden reeds belicht in Vlaanderens 
schrijvende persen meerbepaalddn het specia-
le januarinummer van FILM EN TELEVISIE, als-
ook het uitstekende 'AnderoSinema', beide te 
verkrijgen op het festival/in de Skoop film- 
attributenshop.
Toch een woordje over 'Les Demoiselles de 
Wilko', een Frans-Poolse coproductie van 
Andrej Wajda? die afgelopen seizoen in Pa-
rijs lang de affiche sierde. In de stijl en 
sfeer van het evenzo droefgeestige 'Berken-
bos', zoekt de Poolse steracteur Jan Oitbrys- 
ki zijn vrouwelijke antagonisten op in de 
lyrische omgeving van het herfstgetooide 
Poolse platteland. Net als het 'Berkenbos' 
is het scenario van de film gebaseerd op een 
verhaal van Iswarkiewicaen de parallellen 
tussen beide produkties zijn dra aan te wij-
zen. Een veelzijdig kineast, Wajda, denk 
aan de samenhorende 'Marmeren Man' en 'Het 
land van de grote belofte' , en weer helemaal 
anders in 'Sans Anesthesie', die momenteel 1 
in Parijs ophef maakt.
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'Scrim'(Jacob Bijl, Nederland), is een boei-
ende 'vrouwenfilm' in de betekenis voor mij 
dat 'Le Passe-montagne'(J .J. Stévenin) een 
heerlijke j'mannenfilm' is: het wel en wee 

van twee vrouwen(mannen)in een nieuwe situa-
tie, de respectievelijke -o zo nodige part-
ners- zijn toevallig(?) afwezig, men moddert 
wat aan, mensen van dezelfde sexe wisselen 
ideën/gevoelens uit. Mooi.

'Jane bleibt Jane' (Bockmayer en Bubrmann, 
1977) , is een adept van de zgn. nieuwste 
Duitse film, nè de Fassbinder - Herzog - 
Wenders f generatie, dus. Jarenlang Super 8, 
in 1977, op l6mm, met 'Jane' als eerste 
langspeelproduct. Eqn tarzannostalgieke dame 
op leeftijd, is zo overtuigd van haar Janfi- 
ego, dat ze jungle-taal begint te spreken, 
bananelikeur verorbert, zich een papegaai 
als troetel aanschaft enz. Een python wijst 
ze af , vanwege ... haar grote menselijkheid 
(vluchten in illusies), meer dan de doorsnee 
snobistisch pythonbezitter(Fons van de Trios 
koop Hasselt moet ons dit niet ten kwade dui 
den). In het pension waar de dame haar in— 
trek heeft genomen verslijt men 'Jane' voor 
gek. Er is echter iets gezond in haar gek-
heid, wat niet van de sfeer in de haar afwij 
zende omgeving kan gezegd worden. Misschien 
wat naief wordt met dit fait-divers ander-
maal interessante problematiek aangeroerd. 
Goed en gelukkig gek. Zie ook 'Albert Warum? 
Michel Foucaolt.

Twee films dienen in de NEW CINEMA-reeks nog 
speciaal geviseerd. Vooreerst 'Last Supper' 
(Thomas Guiterez Alea), een Cubaanse prent. 
Tercht werd in het festivalvouwblad Alea 
'de ambassadeur van de Cubaanse kinema in 
het Westen' genoemd. Denken we maar aan zijn 
ongenaakbare 'Death of a Bureaucrate', ook 
geciteerd in Amos Vogels standdardwerk, '
Film as a subversive art'. Tweedes 'A man 
called the third base'(Yoichi Higashi), een 
Japanse flash—back filmbetreffende heropvoe— 
dingsinstituten, het stokpaardje van de meer 
bekende scenarioverzorger Shuji Terayama.
Laats’genoemde is oa. auteur van de door De 
Andere Film/UFG meermaals gedraaide 'Emperio 
Tomato Ketchup', alsook van ^Pastoraal Ver-
stoppertje' en 'Weg met de boeken en de 
straat op!' Afwachten maar, want een scena-
rio is nog geen film, en vice versa.
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Eigenaardxg, genoeg is Belgiëtot nu toe ver- 
stokenAgebleven van de niet meer zo recente 
Ray, de 'Chess Players'. Satajit Ray, zo-
wat het boegbeeld,van de;a propos enorm ont-
wikkelde .Indische filmindustrie, althans 
voor de Westerse cinefiel, kende reeds diver 
se retrospectieves in de lage landen(oa.
Film International R'Dam/A'pen 1978 - of 
nu weer in het Filmmuseum Brussel, twee pren 
ten). 'The Chess Players' wordt gekenmerkt 
door een heel aparte sfeer, men volgt geboei 
hoe beide tegenspelers in letterlijke zin 
gekarakteriseerd worden door hun spel. De 
kaap op de pellicule vastgelegde schakers 
offeren alles op voor hun manie, inclusief 
de respektievelijke ega's. Toch zijn er 
langdradige taferelen en problemen met het 
aanvoelen van het hele gebeuren, wat natuur-
lijk meer zegt over m$n gebrek aan kennis 
van de Indische realiteit.
'Just a Gigolo' is ondanks de leuke titel, 
de aanwezigheid van naaw aan het hart liggen 
de glories als kranige Mariene Dietrich, 
gigolo David Bowie, Reeperbahner durd Jur- 
gens en Kim 'Vertigo' Novak, alsmede veel 
Westduits/Brits kapitaal, een complete sof. 
Enkel de ontroerende titeltrack, door hese 
Mariene ten tonele gevoerd, doet even langer 
in de zaal vertoeven. Een zwak scenario, tal 
loze keren wordt de actie(?) onderbroken om 
bruusk enkele jaartjes verder te verwijlen, 
terwijl de sfeerschepping ook nogal goedkoop 
is: Berlijn 1930 zal bij het publiek wel aan 
slaan, moet de redenering geweest zijn... 
Verder is het duidelijk dat een cameraman 
aan het regisseren geslagenis. Mooie, niet 
functionele beelden/slechte acteursleiding.
Oh ja, Bowie loop hier ook constant koel 
rond, geen acteur, nietwaar, maar dat deze 
schitterende musieperformer zich zo af laat 
gaan... Afin, praat voor de vaak, velen zml 
len het toch met hun eigen ogen (en mooie 
vergeefse geld) vaststellen.

NEW CINEMA
Werd het tweede festivalluik genoemd. Met 
als grote trekpleister 'Albert Warum?'. Een 
zwart-witfilm van Jozef Roedl, vorig jaar 
de revelatie van Film International, helaas 
door uw correspondent gemist—uitgenomen de 
laatste tien minuten- , vanwege de winter-, 
zeg maar NMBS-perikelen. 'Albert Warum?', 
naar verluidt een indringend relaas, portret 
van een dorpsidioot, waarvan je afvraagt of 
hij wel de knettergek is(reserveer! , slecht
tweemaal in Skoop2).
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0THER AMERICAN CINEMA

Hier is het wel wat gemakkelijker kiezen 
naar mijn gevoel. Pompeuze, modieuze rotzooi 
van Roland Chase('Lulu', 'Bruges la Morte'), 
steekt fel af tegen een must als 'Hearts and 
Minds', in de Apocalyps Now-tijden.
Ook 'Manoeuvee' van Frederick Wiseman, de 
beroemde koele observator/documentarist,is 
te volgen. Ongewone onderwerpen, bij voorkeu 
instellingen, worden op klinische wijze 'ver 
haalt'. Nu worden de G.Ij|aan onze Oostgrens 
onder de loupe gelegd.

Dankzij de meaewerKing van de festivaldirek- 
tie in Oberhausen, kon men ook 2 programma's 
'The Best of Oberhayusen' in èlkaar boksen. 
Kortfilms, en daarmee het festival van Ober-
hausen (BRD), zijn steeds erg ondergewaar-
deerd geweest, ze hebben geen recht van be-
staan in de distributie- en bioskoopketen, 
ook de pers heeft er om begrijpelijke wijze 
maling aan. Nochtans is de kortfilms, één, 
een voortreffelijke springplank naar een 
langspeler(cfr. de toekomstige 'Proefkonij-
nen van Guido Hendrickx, naar zijn eigen •. 
kortfilm 'Gejaagd door de Winst'). Twee, 
een zelfstandig en te waarderen genre. Veras 
singen verzekerd.

ANIMATIEFILMS
Warm aanbevolen, een dito vergeten filmhoofd 
stuk. De zeemzoete Walt Disney, eertijds en 
ongelukkig synoniem gesteld voor deze branch 
moet nu eindelijk op zijn beperkingen 'ge-
pakt' worden.

KINDERFILMS
Speciaal voor PIET VAN EECKHAUT.

HET VOLLEDIG VOUWBLAD (voor het prograamma , 
raadpleeg vooraf de oogarts) is natuurlijk 
gratis te Krijgen in ae cy.oop en op ae di-
verse distibutiepunten. De lijvige brochure 
kost 100fr. Reservaties, aangewezen, in 
EGW(Zuid), of telefonisch 24.04.58/24.04.88. 
Er is ook een speciaal blaadje met de moge-
lijke of onmogelijke onderti teling. 
Ondergetekende zal je 10 dagen met rode oogj 
jes rQnd zien hollen. Om origineel en met 
Bücks'Bunny te besluiten:•'That's all folks'

Rik S.



Natuurlijk worden er ook vragen gesteld
i.v.m. de acties van het wijkkomité.
Wij vragen de rector waarom dat niet 
wordt toegelaten, dat het voor ons toch 
ook gunstiger is, we verdienen er wat aan 
en als die mensen komen als er geen stu-
denten zijn, dan hebben we er zelfs geen 
hinder van. Sommigen menen echter dat 
er al van overbezetting kan gesproken 
worden !?!
Om h.et fijne van de zaak te benaderen 
togen we zelf eens naar het GUSB. Het 
zwembad zit vol. Blijkbaar allemaal 
eerste Kamers. want ze zien er nog erg 
jong en onbezorgd uit. Dat zwemt en 
ploetert daar maar, van examens en ac- 
tiecomité’s onbewust. Waar is de tijd.
De heer Van der Dam (directeur van het 
GUSB nydr) laat me weten dat dit geplets 
afkomstig is. van de (.gemengde) leden 
van een secundaire, school. Dat hij 
daarmee de zwemkom -toch in de week- 
volhoudt (haalt rapporten boven), dat 
hij meewerkt met heel wat niet-univer-
sitaire projecten (trekt lijsten te 
voorschijn), dat hij onderbezet is als 
het op personeel aankomt (nog meer 
rapporten met tabellen), dat hij niet 
veel krijgt (weet ik ook wel), dat ie-
dereen maar hoeft te vragen of hij niet 
een student meer mag brengen om te komen 
zwemmen, dat hij elke groepering toelaat 
in het zwemdol, als ze tenminste akkoord 
zijn met zijn voorwaarden.
Deze Van der Cam wetten luiden :
1°Gij zult ,als niet-universitair, slechts 
dan het GUSB betreden als gij lieden ver-
enigt zijt in een genootschap dat voor- 
zichzelven de verantwoordelijkheid kan 
garanderen tov VD Cèm en de mensen. Gij 
zult jus steeds vergezeld zijn van enige 
opzichtelijke toezichters.

2°Gijlie zult dan en alleen dan komen 
als er geen overbezetting van de studenten 
dreigt. Gij verklaart dus u en de uwen be-
reid slechts in de daluren het zwembad te 
bezwemmen.

VD Cam en verenigde zielen van de sport- 
senaat willen zoveel mensen als ze kunnen 
in hun sportkomplex toelaten mits ze :
1. Betalen
2. Faciliteiten voor de studenten niet

in het gedrang brengen.
3. Men een minimum aan hygiëne en toe-

zicht kan waarborgen •

Bostoense H
Mevr. Taghon van de Sociale Dienst heeft 
een voorstel uitgewerkt om de omzetbare 
studieleningen -dit zijn leningen die, 
indien de studies gunstig verlopen, later 
kunnen worden kwijtgescholden -ook toe 
te kennen aan studenten die recht hebben 
op een studiebeurs maar waarvan geen van 
beide ouders de aanvraag willen onderte-
kenen. De Inspecteur merkt terecht op dat 
daarvoor nog geen enkele student is komen 
opdagen. Dat dit punt zonder precedent is 
en moet worden afgeschaft. Ik vraag in 
mijn onnozelheid of we, door dit goed te 
keuren zo'n geval niet kunnen voorzien, 
aangezien er toch geen misbruik kan wor-
den van gemaakt. In België regeert men 
achteraf.
Het tweede punt is ernstiger. Gehuwde 
koppels komen ook in aanmerking voor om-
zetbare studieleningen mits ze een beperkt 
(ik geloof tussen 80 en 220.000 fr. netto 
per jaar) inkomen hadden het voorgaande 
jaar. Het minimum schijnt voor velen ech-
ter moeilijk haalbaar. Dus wil mevr. Taghon 
dat er slechts rekening zou worden gehou-
den met de bruto-inkomens (dus zonder be-
lastingen en andere aftrekkingen}. Maar, 
merkt de inspecteur weer op, het is na-
tuurlijk goed maar daardoor zullen er een 
aantal over het maximum zitten. Het voor-
stel wordt dus teruggestuurd naar de so-
ciale dienst om er voor te zorgen dat al 
diegenen die vroeger recht hadden op een 
omzetbare studielening die rechten behou-
den plus dat aantal wiens bruto-inkomen 
nu boeven het minimum komt te liggen.
Voor februari moet dit in orde zijn.

De gewone studieleningen zullen van nu af 
aan ook toegekend worden aan studenten 
van het NUHO-lange type, en aan de stu-_ 
denten derde cyclus (= ong. specialisatie), 
een vingerwijzing voor de ministeriële 
commissie die over die problemen verga-
dert.
EXAMENCOMMISSIES VOOR PERSONEEL.

Ik druk mijn wantrouwen uit tov de zoge-
naamde examencommissies die moeten zien

utsepot 2
of iemand voldoet aan de vereisten om - 
in gelijk welk kader - een hogere graad 
te halen. Daarin zetelen :

1. het diensthoofd
2. een WP of een OP lid (denk ik)
3. een vakbondsafgevaardigde.

Er zijn teveel gevallen bekend van een 
verdacht slagen (bvb. letterlijk een type- 
antwoord op het examen) om in de objecti-
viteit van het systeem te geloven.
We gaan dat eens proberen aan te pakken. 
Intussen stenrik toch onthouding, (zal 
waarschijnlijk nooit gebeurd zijn).

Welwel, bijna werd iemand niet tot as-
sistent gestemd. De reden : de kan’didaat 
voldeed niet aan de vereisten op studie-
gebied. Maar werd met 4 tegen 3 tóch ge-
stemd. Jaja, beheer, diepe zucht.

En de bewaking op de homes wordt ver-
soepeld. Er zullen minder gewapende man-
nen rondlopen. En de studenten zullen 
-in beurtrol- zelf voor het (inkomend) 
telefoonverkeer moeten zorgen. In ruil 
hiervoor krijgen zij een sleutel van de 
voordeur (en de toelating om gelijk wan-
neer binnen te komen of bezoek te ont-
vangen.) en krijgen wij 10 mi 1j . bespa-
ring en de staat 3 werklozen erbij.

Er wordt een regeling voor de 38 uren 
week uitgewerkt; daarin bepaalt men dat 
de vrijgekomenuren zouden worden gespaard 
tot een soort compensatiedagen, maar daar-
bij wordt gestipuleerd dat men niet meer 
dan drie dagen mag opsparen. Van die com-
pensatiedagen worden er een aantal (meest-
al halve dagen) alvast vastgelegd :
24 en 31 dec, 2 jan, 2 en 16 mei, goede 
vrijdag, de overige dagen ( 5 of 6 ) 
zullen de faculteiten zelf vastleggen.

zoals u al dacht, 
Koenraad Bostoen.

VOORUIT- GALTUNG-VOORDRACHT-

Ze hebben me tersluiks medegedeeld dat ik 
eens iets over mezelf moest schrijven. 
Mezelf. Daar bedoelen ze mijn familie mee, 
je weet wel, ze zouden me graag typeren.
Ik heb over het algemeen niets met hen te 
zien, ik ben zonder geboren. Ik was er op-
eens, zij waren er ook, maar net niet daar 
Oké ik geef toe ik heb een zus. Ze is me 
altijd veel te vlug geweest. Een haatje 
de voorste. Toen ze op de universiteit 
zwanger werd, kon ze mijn ouders diets 
maken dat het om een wetenschappelijk ex-
periment ging. Mijn broer die heeft zo 
ook zijn lapmiddeltjes, hoeft wel, want 
het is een homo. Juist, geen luipaard, 
geen krokodil, geen schildpad, maar een 
homo. Gewoon een homo, zei hij me altijd. 
En net als in een smartlap vond de rest 
van mijn familie dit verkeerd. Na de er-
varing eri met mijn zus, waren mijn ouders 
heel wat recenter geworden, maar nee, hier 
konden ze dus niet bij. Het mooiste slacht 
vee werd er bij ons ingehaald, met de no-
dige contraceptie. Maar geen vlees, zoals 
paardevlees. Aanvankelijk waren ze er dus 
tegen, maar nu is alles opeens bijgelegd, 
ja, mijn broer gaat met een dokter trouwen 
En dat vind ik dan weer niet normaal.
Als je weet dat mijn ouders, nog altijd 
verliefd, en mijn grootouders nu al ju-
bileums achter de rug hebben, dan zal 
mijn broer helemaal niet van de stetoscoop 
af raken. Maar ja, ik heb het altijd las-
tig gehad de juiste waarden te volgen. Dat 
is misschien doordat er bij ons geen mili-
tairen in de familie zitten. Of omdat er 
zich ook nooit iemand met politiek heeft 
bezeig gehouden. Eenmaal per jaar doen 
mijn ouders aan politiek; op oudejaars-
avond draaien ze bewust en zelfgenoegzaam 
de knop van de tv om als de koning opkomt. 
Mijn zus is een intelectuele en heeft dus 
andere dingen te doen dan zich in de poli-
tiek te interesseren, en aangezien mijn 
broer zijn roeping heel gewoon vindt, 
hoeft hij ook niet met badges en roepen, 
maquillage, helle kleuren en overvloedig 
glimlachen, de, nou ja, échte uit te han-
gen. Gevoelens zijn gevoelens voor mijn 
broer, en hij kuste zijn dokter in het 
rechtemeusgat.

C.Raar

House Calls : van Howard Zieff
met W.Matthau Glenda Jackson
20.00 u alle dagen behalve 
16.30 u zondag en woensdag

Mogiamante : van Marco Vicario
met Mastroianni en Antonelli
22.00 u alle dagen behalve
14.00 u zondag en woensdag

"vrede voor ontwikkeling en ontwapening" 
voordracht door Johan Galtung in Blandijn 
aud. E, op maandag 14 jan te 14 uur.
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STUDIUM GENERALE-

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

Claus on the rocks

Rrof. Hooft (20°verjaring kinderkliniek) 
Historische schets van ontstaan van A.Z. 
Dinsdag 15 jan. Aud. D van A.Z. om 20 u.

20.15 u op 11 en 12 j IRAN-DEBAT-

NTG------------

Priester Daens Moerman en Bolders
20.00 u vr,zat,ma,do,vr
15.00 u enkel op zondag

POËZIEWEDSTRIJD------------------- :-------

max. 3 gedichten, max. 31 jaar, max.5000fr 
prijzen. In zes exemplaren tegen 30 januari 
naar poëziewinkel Candid st.kwintensberg65A 
te Gent. Jury : van maele, haesaert,alene, 
oukhow en de boevé.

met actuele dia's en sprekers : Kruithof 
(eticus RUG) Dirk Tieleman (BRT-radio) 
Plancke (prof RUG en directeur SIMA) en 
C. Sybesma (volkerenrechtspecialist VUB) 
moderator Eddy Rosseel 
di. 22 jan Blandijn aud E 20 u gratis ! 

DEBAT------------------------------------

'Wat is er van de farmaceutische industrie' 
debat in blok A van A.Z. via Mordicus 
als deelnemers zijn gevraagd ;
Jansen farmaceutica, Christelijke mutual., 
Werkgroep gezondheidsvoorlichting, Sandos 
farmaceutics en alg. ver. vd geneesmidde-
lenindustrie .
Woensdag 16 januari om 20.00 uur
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IK schreeuw! IK schreeuw van 
woede!! IK schreeuw van machteloos 
heid!!! Zullen wij de wereld laten 
vergaan? De wereld,onze aarde, een 
schepping van Komplexe organismen, 
de natuurlijKeschoonheid van plant 
en dier, een harmonie van levendig 
heid. Een werK dat + 4,6 miljard 
jaar nodig had om te evolueren tot 
wat het nu is, ... of beter tot 
wat het tot voor Kort was . . . want 
de natuur taKelt af,ze is een rot 
tend lijK aan het worden. Is ons 
"Komfort” de vervuiling die we nu 
Kennen wel waard ? Wat verwachten 
wij van de toeKomst, de toeKomst 
van onze Kinderen en KleinKindere 
Zullen we ze in een levensloze 
atoommaatschappij vol radioactieve 
en andere afval achterlaten? Of 
misschien zal dit zo traag in stan 
geKomen leven in enKele seKonden 
vernietigd worden, doordat we onze 
Kortzichtige, gewetensloze . al 
dan niet democratiscn verKozen we- 
reldtiran niet op tijd tegenhielde 
van te spelen met die leuKe Kern- 

Koppetjes, en met die leuKe 
Knopjes. Je weetwel die Knopjes 
waarop men moet duwen om eerst 
een Kort, maar heel mooi, hevig 
vuurwerK te eeven en daarna een

eeuwig zwart voor de ogen te 

Krijgen. Wat zeg iK? Ogen! Die 
zullen dan wel niet meer bestaan. 
..er zal niets meer bestaan!
Wij zijn tere fragiele wezens, 
miniscuul afsteKend tov de o n -
eindige, bijna lege ruimte, waar- 
schijnlijK unieK in de zwarte 
Kosmos. En als deNAVO , die nu 
slechts dertig Keer de wereld 
Kan vernietigen, terwijl het 
Warschaupact dat veertig Keer zou 
Kunnen, beweert dat ze daarüor 
militair achter zou staan. Wel; 
dan Kan mij dat gggeen barst 
schelen verdomme! (nvdr. hier 
vloeKt men niet) Dit is geen 
argument om nieuwe KernKoppen 
te plaatsen in Europa, het is 
slechts een argument om de reeds 
bestande KernKoppen uit elKaar 
te smijten, ze opnieuw om te t o -
veren tot het geld dat ze geKost 
hebben., en dit geld dan nuttig 
te gebruiKen door de ellende uit 
de wereld te helpen en door het 
niet militaire wetenschappê1ijKe 
onderzoeK te bevorderen!
In het jaar 2000 zal de wereld- 
bevolKing verdubbeld zijn, ooK 

de honger verdubbeld zijn, het-
zelfde zal mBn niet Kunnen zeg-
gen over de voedselproductie! 
Maarja, ... wie Kan nu de complexe 
situatie waarin we nu leven nog 
terugschroeven????

Michel Vanderschuerer

KALENDER filmgebeuren

DONDERDAG 10 JANUARI: OPENINGSVOORSTELLING IN CINEMA CAPIT0LE OM 20.30 UUR: "MOVIE-MOVIE"

MAJESTIC 2000 caly;PSO 3 STUDIO SKOOP 1 STUDIO SKOOP 2
Vr. 11 14.oo - 14.30 - 14.00 - 14.30 •- ANIMATIEFILMS 1

16.30 - BLACK JACK 17.00 - OLD BOYFRIENDS 16.30 - PAINTERS PAINTING 17.00 •- MAD MAX
19.00 - HIGH AND LOW 19.30 - REGNO DI NAPOLI 19.00 -• LULU 19.30 - THIRD...
21.00 - DE SPIEGEL 21.30 - SMILE 21.00 - OBERHAUSEN 1 21.30 -- MORITZ LIEBER MORITZ
23.00 - JIMMIE BLACKSMITH 23.30 - THE CHESS PLAYERS 23.00 - REEFER MADNESS 23.30 - THE TEMPEST

Za. 12 14.00 - THE BUTTERFLY MURDERS 14.30 - VIJF AVONDEN 14.00 - MARTIJN EN DE MAGIËR 14.30 ■- EAGLE'S WING
16.30 - LOS 0J0S VENDAD0S 17.00 - THE WOMAN 16.30 - MARTIJN EN DE MAGIËR 17.00 ■- STORMBOY
19.00 - BUGSY MALONE 19.30 - SISTERS 19.00 - BRUGES LA MORTE 19.30 - CALIFORNIA REICH
2 1 .0 0 - 'verrassingsfilm' 21.30 - WISE BLOOD 21.00 -• OBERHAUSEN ? 21.30 ■- RAPUNZEL
23.00 - HIGH AND LOW 23.30 - LA DROLESSE 23.00 -■ ERASERHEAD 23.30 - BUGS BUNNY

Zo. 13 14.00 - JIMMIE BLACKSMITH 14.30 - WISE BLOOD 14.00 - WITTE B IM ZWARTOOR 14.30 - THE TEMPEST
16.30 - DE SPIEGEL 17.00 - SKIPTRACER 16.30 -• OBERHAUSEN 1 17.00 - MANOEUVRE
19.00 - DAVID 19.30 - VIJF AVONDEN 19.00 - ASSAULT PRECINCT 13 19.30 - THE FAR ROAD
21.00 - THE EUROPEANS 21.30 - GETTING OF WISDOM 21.00 -■ OBERHAUSEN 2 21.30 - JANE BLEIBT JANE
23.00 - THE BUTTERFLY MURDERS 23.30 - REGNO DI NAPOLI 23.00 -■ SEX MADNESS 23.30 - ANIMATIEFILMS i

Ma. 14 14.00 - 14.30 - 14.00 -■ NORTHERN LIGHTS 14.30 ■- BUGS BUNNY
16.30 - 'verrassingsfilm' 17.00 - LA DROLESSE 16.30 - OBERHAUSEN 2 17.00 - ALBERT WARUM?
19.00 - RAINING IN THE MOUNT. 19.30 - LA FEMME QUI PLEURE 19.00 - HEARTS AND MINDS 19.30 •- MORITZ LIEBER MOP IT*
21.00 - DAVID 21.30 - GREETINGS 21.00 - OBERHAUSEN 1 21.30 •- UBU LA LEGENDE GIDOUI.
23.00 - BLOOD FOR DRACULA 23.30 - HALLOWEEN 23.00 - 'een kolderfilm' 23.30 - ANIMATIEFILMS 2

Di. 15 14.30 - 14.00 - HOLLYWOOD ON TRIAL 14.30 ■- ANIMATIEFILMS 2
16.30 - THE EUROPEANS 17.00 - SMILE 16.30 -• EL SUPER 17.00 - BLOOD FOR DRACULA
19.oo - 'verrassingsfilm' 19.30 - THE WOMAN 19.00 - BETWEEN THE LINES 19.30 - SCRIM
21.00 - LOS OJOS VENDADOS 21.30 - HALLOWEEN 21.00 -• ASSAULT PRECINCT 13 21.30 - THE TEMPEST
23.00 - LEGEND IN THE MOUNT. 23.30 - GRAND JUDO 23.00 - 'een kolderfilm' 23.30 - SOMMERGÄSTE

14.30 - 14.00 -■ STORMBOY 14.30 - BUGS BUNNY
16.30 - JUST A GIGOLO 17.00 - A SAFE PLACE 16.30 -• WITTE BIM ZWARTOOR 17.00 - GULLIVER'S REIZEN
19.00 - 'verrassingsfilm' 19.30 - DIMANCHE HEUREUX 19.00 -• ERASERHEAD 19.30 - SOMMERGÄSTE
21.00 - THE WANDERERS 21.30 - SMILE 21.00 -■ REEFER MADNESS 21.30 - MAD MAX
23.00 - BUGSY MALONE 23.30 - LA FEMME QUI PLEURE 23.00 - 'een kolderfilm' 23.30 - MANOEUVRE

Do. 17 14.30 - 14.00 -■ LITTLE SHOP HORRORS 14.30 - UBU LA LEGENDE GIDOUI.
16.30 - SAGA ANATAHAN 17.00 - SISTERS 16.30 -• SEX MADNESS 17.00 - LE BOUCHER, LA STAR...
19.00 - KNOCKING MY DOOR 19.30 - BAD SLEEP WELL 19.00 -■ GREETINGS 19.30 - JANE BLEIBT JANE
21.00 - THE BIG FIX 21.30 - VIOLENTA 21.00 -■ NORTHERN LIGHTS 21.30 - ALLEGRO NON TROPPO
23.00 - VOICES 23.30 - A SAFE PLACE 23.00 -■ 'een kolderfilm' 23.30 - RAPUNZEL

Vr. 18 14.30 - 14.00 -• BETWEEN THE LINES 14.30 - GULLIVER'S REIZEN
16.30 - RAINING IN MOUNT. 17.00 - THE CHESS PLAYERS 16.30 -■ ALLEGRO NON TROPPO 17.00 - THE LAST SUPPER
19.00 - 'verrassingsfilm1 19.30 - A UN DIOS DESCO... 19.00 -■ LULU 19.30 - LES GRANDS SENTIMENTS
21.00 - SLACHTVEE 21.30 - OLD BOYFRIENDS 21.00 -■ THE LAST SUPPER 21.30 - LE BOUCHER, LA STAR...
23.00 - GO IN’ SOUTH 23.30 - BAD SLEEP WELL 23.00 ■■ 'een kolderfilm' 23.30 - THE FAR ROAD

Za. 19 14.oo - THE EUROPEANS 14.30 - A SAFE PLACE 14.00 -■ DE ROVERSSYMFONIE 14.30 - ALLEGRO NON TROPPO
16.30 - JIMMIE BLACKSMITH 17.00 - SMILE 16.30 -■ GULLIVER’S REIZEN 17.00 - THE FAR ROAD
19.00 - THE CRAZIES 19.30 - THE STEPFORD WIVES 19.00 -■ BRUGES LA MORTE 19.00 - EAGLE'S WING
21.00 - SAINT JACK (voorbeh. ) 21.30 - A UN DIOS DESCO... 21.00 ■■ HEARTS AND MINDS 21.30 - ALBERT WARUM?

.«:«»: specialc -̂ cre*el->:9 '>• Cinema Cspecie ( Zo..cj ! ) vcik TME MUPPET MOVIE

Zo. 20 ~ uur '3 "tersers: 3z>e?ia!e -jeerstellirja in Cinema ’Aa± DIE EHE DER MARIA BRAUN
14.00 - 14.30 - 14.00 ■ 14.30
16.30 - BUGSY MALONE 17.00 - THE STEPFORD WIVES 16.30 -• UBU LA LEGENDE GIDOUI. 17.00 - THIRD...
19.00 - LES DEMOISELLES WILKO 19.30 - GRAND JUDO 19.00 -■ SEX MADNESS 19.30 - THE LAST SUPPER
21.00 - MAMA CUMPLE CIEN ANOS 21.30 - SAGA ANATAHAN 21.00 -■ LITTLE SHOP HORRORS 21.30 - SCRIM
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MA 14/1 ------------------------------
ajuinsoep met kaas
boef a la mode met schorseneren ofwel 
visstick met gestoofde prei.

Dl 15/1 
tomatensoep
kippefrikasse met tuinkers ofwel 
lamsragout met raapjes en wortelen

WO 16/1 
kiproomsoep
braadworst savooistampot ofwel 
bami goreng

DO 17/1
ministronèsoep
varkensrib met spinazie in roomsaus 
roerei met kampernoelies en tomaten

VR 18/1
spinaziesoep of pap J
mosselen in roomsaus met rauwkost 
broodvlees met rode kool

en natuurlijk is er nog altijd als ultiem 
redmiddel de smakelijke, frisse en over-
vloedige koude schotel.
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