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De relatie tussen het Hoger niet uni-
versitair en universitair onderuijs 
is een probleem dat slechts bij niet- 
universitairen oprispingen pleegt te 
veroorzaken.
Het middeleeuwse prententie hebben de 
universiteiten zich steeds gepresen-
teerd als fabrikanten van de meest 
uaardevolle diploma's.Dat dit vaak 
niet meer (indien ooit) met de wer-
kelijkheid overeenstemt zal hen een 
zorg wezen ! Hiin titels worden immers 
bij wet beschermd.
De stroom werkloze gediplomeerden als-
mede recente maatregelen van ons aller 
Decroo zijn er niet vreemd aan dat

voor andere afgestudeerden,daar waar 
de duur van de opleiding vaak dezelfde 
is geworden.(Uat is,overigens,het cri-
terium 'studieduur'waard ?)
Hier is de logika toch wel zoeksofwel 
is de universiteit geen beroepsschool 
en dan is er geen enkele reden om uni-
versitairen méér te betalen (ze zijn 
niet bekwamer in het beroep dan ande-
ren) ofwel is ze dat wél ,en dan be-
staat er geen enkele reden om twee 
onderwijsnetten namst elkaar te laten 
bestaan.
Daarmee uil ik niet inpikken op de 
voorstellen van ons aller Decroo die de 
universiteiten kompleet tot beroeps-

DE MEETING !!

, Onmiddellijk na een schets van het doei
verrichten doen er dus best aan een di- ^  proqrammering van de meeting, kon
ploma te behalen dat hen daartoe de moge-^ ^  de aanu0zigen de diamontage over 
lijkheid biedt,NIET een studie te kiezen lBger,repressie en de gevolgen ervan 
die hen daarop het best voorbereid. aanschouuen. De diamontage was knap in
Is het niet beledigend voor een afgestu-
deerde van de handelshogeschool dat hij 
een toelatingsexamen moet afleggen om 
toegelaten te worden tot de licentie

elkaar gezet : momentopnamen uit de 
strijd, close-ups van de slachtoffers 
vloeiden in elkaar over;terwijl de mu-
ziek voor de passende ondertoon zorgde.

economie 7 Daarna hebben verscheidene..sprekers de
Dat een architekt ternauwernood toege- het leger en de rijkswacht toe-
laten wordt tot de kandidatuur kunstge- olonr,* Hq van hat Baloies
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uestie aan her-denking toe is. 3Cholen uil omvormen.Integendeel ! 

Onlangs (6 juli 1976,nu ja) kwam op de Ue moeten er zeker voor waken dat het 
raad van beheer en op de fakulteitsra- wetenschappelijk onderzoek niet nog 
dan het probleem van de "toelatings- verder UIT handen van de universiteiten 
vooruaarden tot het universitair onder- genomen wordt.Een eerste eis hierbij 
wijs van het NUH0"ter sprake.In dit zou kunnen zijn dat de universiteiten
verband ontvingen de dekanen,vanwege ermee stoppsn hun onderzoeksprojekten 
de rektor volgende brief: af te stemmen of de vraag van bedrijfs-

leven of defensie(waar is de richting"In de laatste zitting van de Raad van 
Beheer werd een ruime bespreking ge-
wijd aan de verhouding tussen het 
niet-universitair hoger onderwijs en 
het universitair onderwijs,meer in 
het bijzonder uat de overgang van 
het eerste naar het tweede onderwijs-
systeem betreft.
Ik neem de gelegenheid te baat.u te 
herinneren aan twee terzake belang-
rijke bepalingen uit de wet van 7 
Juli 1970 betreffende da algemene 
structuur van het hoger onderuijs:
a) artikel 2:".,0de opleidingsvormen 
van het lange type (van het NUHO)
zijn van universitair niveau..."

b) artikel 9 : "Op advies van de Vas-
te raden bepaalt de Koning ds 
vooruaarden onder dewelke de stu-
denten overgaan:

3)van een opleidingsvorm van het 
korte of van het lange type naar 
het universitair onderuijs en 
omgekeerd."

Naar aanleiding van die bespreking 
is mij ook opgedragen er bij de on-
derscheidene universitaire instan-
ties (,,,)naar te informeren hoe 
zij de problematiek inzake toela-
tingsvoorwaarden tot het universi-
tair onderwijs wensen opgelost te 
zi8n,meer bepaald —zoals hierboven 
reeds gezegd- vanuit het NUHO.
Graag ontving ik vöör 1 december 
1976 een antwoord.

Bij deze brief rijzen toch een aantal 
vragen.Uaarom bestaan er twee onder-
scheiden ondBruijsnetten ? Uaarom vol-
gen studenten uit het NUHO,na het be-
ëindigen van hun studies aldaar,toch 
nog universitaire leergangen ? Voor 
welk algemeen onderwijssysteem opteert 
men ?

Zoals gesteld werpt de universiteit 
zich op als de instelling met het hoog-
ste kwaliteitsonderuijs.In tegenstel-
ling tot het buitenland (cfr.Max Planck 
Institute in Uest-Duitsland) kent Bel-
gis geen georganiseerd net van post- 
graduaat leergangen.
Universiteiten werden in de loop der 
tijden weinig aangepast aan de groeien-
de vraag van industrie en raverheid 
naar gespecialiseerd technisch,sociaal, 
pedagogisch,geneeskundig enz. perso-
neel.Daartoe kwam een uitgsbreid hoger 
onderwijs tot stand dat veel direkter 
aansluit bij de wisselende behoeften 
van een laat—kapitalistische ekonomie 
met een 'uelvaarts-ideologie'.
Uaar zij op onderuijsvlak de binding 
met zgn.'maatschappelijke noden' schijnl 
kwijt te zijn geraakt,bleef het eli-
tair cachet van haar diploma's in 
stand.Een opleiding aan een universi- 
teit zou een aantal kenmerken bevatten 
die men in geen andere onderuijsinstel 
ling aantreft.Dat is inderdaad zo,maar I 
of dat allemaal wel zo positief geeva-  ̂
lueerd hoort te worden blijft een 
vraag.In ieder geval meent een univer-
sitair aanspraak te mogen maken op 
lonen die duidelijk hoger liggen dan

biochemie ook weer verzeild geraakt). 
Uanneer de universiteit een andere 
AARD van opleiding geeft dan andere 
scholen,ligt dat in h6t belang welke 
het zou moeten hechten aan haar weten-
schappelijke taak.
En het is juist daarin dat de besnoeiings- 
comissie aardig uat bezuinigt.

Een verdere utilitarisering van het 
onderwijs zal enkel de spanning tussen 
de onderscheiden onderwijsnetten gro-
ter.Terecht overigens.

Uant waarom kruipen NUH0-ers,na jaren 
studie,de universiteitsbanken in ?
Hoewel ze voor ettelijke beroepen een 
betere opleiding hebben genoten dan 
universitairen blijkt hun diploma 
hen slechts in 'ondergeschikte' funkties 
te kunnen tewerkstellen.
De sociaal assistent krijgt boven zich 
een sociaal agoog of een socioloog.Bei-
de zijn heel uat minder geïnformeerd 
over bv.de welzijnszorg dan de NUHO-er. 
Mensen die interessant werk wensen te

schiedenis.Dat een sociaal assistent 
een toelatingsexamen moet doen om 
in de licentie criminologie te worden 
'toegelaten.

Slechts voor één soort afgestudeerden 
toont de RUG zich opvallend gastvrij.
De hele rijkswacht en flikkentroep 
kan hier zonder veel moeite (geen the-
sis) het diploma van licenciaat in de 
criminologie in de wacht slepen.Bedoe- 
ling:de repressie een wat wetenschap-
pelijker cachet meegeven.Dat die tie- 
pen voor de rast ezelsdom zijn doet er 
weinig toe : de flik wordt er maar wat 
sjieker bij.

Me dunkt is slechts één onderwijspoli-
tiek nog te verantuoorden:streven naar 
een vernieuwd hoger onderwijs waarin 
alle vakken - en veis andere - van 
Univ én Nuho samen gegroepeerd zitten. 
Ieder student,of i'e.dereen - in het 
kader van een permanent onderuijs - 
kiest zélf het programma dat hij wenst 
te volgen.Alleen wéét hij dat voor de 
uitoefening van bepaalde beroepen be-
paalde vakken moetemaorden gevolgd.
De vraag of iemand geschikt is om een 
bepaald beroep uit te oefenen zou moe-
ten worden opgelost in het kader van 
centrale examencomissies,die ook een 
taak zouden krijgen mbt. de permanente 
re-evaluatie van de beroepsuitoefe- 
naars.(Het is waanzin dat iemand op 
grond van 'n vijftal jaren studi8 ette-
lijke tientallen jaren kompetent wordt 
geacht voor iets)
Een en ander moet worden gezien vanuit 
een minder scherpe scheiding tussen 
teorie en praktijk,tussen onderwijs 
en beroep.

Hiervoor kunnen ue het voorstel van 
Sojuwé ivm. de stageproblematiek van 
advokaten aanhalen:
"De universiteit mag enerzijds niet 
„ gereduceerd worden tot een beroeps- 
school,maar mag anderzijds niet voor-
bijgaan aan reële maatschappelijke no- 

j den.
j Die optiek voert tot de eis van 
j -het geven van praktisch maatschappe-

lijke taken aan de student.De voorstel- 
!len tot het oprichten van een 'juridische 
(kliniek' aan de univs kunnen een zinvol-
ler oplossing krijgen indien de studen-
ten reeds tijdens hun studie taken te 
vervullen kregen in de vernieuwde bu-
reaus voor consultatie en verdediging. 
(...) Principe is van de universitairen 
;geen vervreemde meute te maken.
'Dat wil niet zeggen dat wij een meer 
praktijkgerichte STUDIE voorstaan.In- 
tegendeel,uanneer studenten reeds 
vroeg geïntegreerd worden in bepaalde 

-jvormen van juridische praktijk,kan in 
het onderuijs meer aandacht besteed 
worden aan meer beschouwende sociolo-
gische, filosofische, politieke facet-
ten van het recht.Overigens is het 
goenszins de bedoeling ALLE rechts- 
studanten naar de bureaus te sturen.
Ook in de universiteit kunnen talrij-
ke taken door de studenten-zélf in 
beheer worden genomen.(.,,)
-een minder strikte overgang van teo- 
rie naar praktijk.Er kan mogelijker-
wijs gedacht worden aan een jaar sta- 

, ge na de studie.Dit lijkt echter in 
j| |j ; de voorgestelde regeling niet meer

gelicht, alsook de taak van het Belgies 
leger in de NATO. (meer erover in de 
volgende Schamper)
De diskussie die hierop volgde ontspon 
zich rond het feit dat het Uarschaupakt 
nergens, noch in de speeches, noch in de 
pamfletten aan bod kwam. Maar we moeten 
op dit eigenste ogenblik niet ageren te-
gen een eventusle bezetting van Uest- 
Europa door troepen van het Uarschaupakt 
terwijl we nu bezet zijn door NATO-troe- 
pen, waaronder de troepen van het bel- 
gieske, die met handen en voeten vast- 
gekluisterd liggen aan het opperbevel, 
dat steeds in Amerikaanse handen blijven 
zal,
Vervolgens kwam het GUST (het Gents Uni-
versitair Straattoneel) op ds proQpen 
en de planken. Ze onthuld n ten heroïsch 
soldatenstandbeeld met alle schijnheilig 
heden vandien. In een mooi opgezette 
plechtigheid, gekommentarieerd door 8en 
reporter van een Amerikaans tv-net, 
moesten de dienst voor Sociale Zekerheid 
de pedagogische voorzieningen en de ar- 
beidersporternonnee, onder dwang van mi-
litairen, hun deel van de centen bijdra-
gen tot financiering van het legerappa- 
r aat.

DE AKTIE TEGEN DE LEGERTENT00NSTELLING!!

Na de meeting op de Blandijn, waar een 
150-tal aanwezigen waren, werd er in 4 
groepen naar het Sint-Pietersplein ge-
trokken. Elke groep langs een andere 
weg om de "beschermers van de vrije me-
ningsuiting" - tot welke funktis de 
vroeger genoemde "handhaver van rust en 
orde" schijnen geëvolueerd te zijn (cfr 
hun reclames) - te ontwijken. Twee flik- 
kewagens en zestien matrakkedragers ston 
den ingrijpensklaar op strategische 
plaatsen.
S i t u a t i e s c h e t s  van het met een leg e r - 
ka'o i e  v e r f r a a i d e  S i n t - P i e t e r s p l e i n  :

Q

zo noodzakelijk."

Klinkt niet uit de rangen van de ge- 
neeskundestudenten de ais tot een 
meer praktijkgericht onderwijs,daar 
waar rechtsstudenten niet bijster 
entoesiast zijn over hun juridisch- 
specialistisch onderuijs ?

(vervolg op pp. 2)

de twee in het centrum opgestelde tanks 
worden door een zestal legertenten om-
geven. Is het wel verantwoord om de 
plaatsing van de tanks, tenten, politie- 
kontrole en diets meer te betalen (met 
wiens geld?), als ue zien dat er slechts 
een vijftal bezoekers waren. Uat wel 
opviel waren de kinderen die dachten dat 
Sinterklaas gekomen was. Ze speelden 
maar rustig aan, op en in de tanks. Op 
6 december vragen ze vast en zeker een 
tank en een FN-geweer, allemaal onver-
antwoord speelgoed* aan hun oude_ts_*

BELEGERING:varvolg pp. 2



OlLEGERlNG (vervolg pp. 1)

Hst merendeel van de tenten werd ter 
bsschlkking gesteld door het opleidings-
centrum te Turnhout. Rond het idyllisch 
geheel staan ijzeren hekken. Marine- 
grijze hemel, fris maar droog. Kinderen 
spelen onder het ueluillend oog van een 
paar officieren. Slechts een paar 
staatsburgers kuieren hier en daar rond. 
De vijftig protesterende studenten(ook 
staatsburgers) vormden de grote meerder-
heid binnen de omheining. Buiten ston-
den de politieagenten hun beurt af te 
wachten om ook op te treden.
Een beetje verbouwereti o door de non- 
aktieve aanwezigheid van de pooitie en 
de afuezighdd van grote drommen leger- 
gangers, verspreidden de studenten pam-
fletten on de kinderen, aanwezige offi-
cieren en verloren gelopen voorbijgan-
gers. De rest werd in de plaats van de 
iaqerbrosjures geJsjd.
Rustig(l) bezochten de demonstranten en-
kele tenten. In één ervan mocht ieder-
een leren schieten met verschillend 
tuig (waaronder een machinegeweer) naar 
een doelwit. Is dat misschien in het 
kader van een eventuele volksbewapening? 
Een andere tent stelde ondermeer een le- 
depop van een parakommando tentoon, als-
ook enkele pakken om voedselvoorraden 
en wapens te droppen. In de est bevonden 
er zich machinen, foto's en brochuurkes. 
jnder het roepen van slogans "België uit 
de Nato, de Nato uit België" uerd een 
rondedans rond de tanks gehouden. Uel 
een beetje een groteske situatie : roe-
pen in de leegte (als je de flikken en 
'<inderen buitei beschouwing laat).

De pop verkleed als 'para' trok de aan-
dacht van de studenten. De pop moest 
zich een onthoofding laten welgevallen, 
en uerd naar het midden van het plein 
gesleept. Gesneuveld voor het vaderland! 
Onthoofd in de Heldhaftige stirijd! 
Intussen waren de twee politieofficieren 
die ook op het plein stonden wat zenuu-
achtiger geworden en gingen over tot het 
grijpen van een "agitator". Dit werd hen 
belet door de groep studenten. Telkens 
ze andere slachtoffers kozen werd hun 
dat op een zachte maar besliste wijze 
belet. Enkele demonstranten kropen op 
de tanks, daalden terug af, prutsten wat 
aan alles uatniet te zwaar of te heet 
uaa. De vrije meningsuiting kwam vol-
gens hen nu blijkbaar in het gedrang: 
uant hun ondergeschikte uniformdragers 
werden nu het plein opgestuurd om die 
vrije meningsuiting te beschermen. De' 
studenten werden buiten de omheining ge-r 
dreven. Een werd door vier agenten vast-
gegrepen en buiten de omheining gesmeten 
Enkelen bleven binnen staan, achter het 
rijtje agenten. Fragmenten van een ge-
sprek tussen een student en een menings- 
uitingbeschermer :
Student Op welke grond beroept u zich

om een bezoeker van een tentoon-
stelling, die voor het publiek 
open staat buiten te zetten? 

Beschermer: Omdat ik dat zeg! (?)
Student En ik zeg dat ik de legerten- 

toonstelling uil bezoeken. 
Beschermer: Ik zeg u dat ik u ga buiten-

zetten .
Student Uaarom?
Beschermer: Omdat mij daartoe de op- - 

dracht werd gegeven!
Vier flikken sleuren de student buiten.
De politiemannen sluiten het poortje 
in de nadarafsluiting. Een voetstamp 
of iets dergelijks en het poortje schar-
niert open. Deurtje opnieuw toe en te-
rug open omdat andere studenten op hun 
beurt weer het plein op willen.
Op dit moment kwamen agenten toegesneld, 
grepen een student vast -kwestie van 
iemand te isoleren en vervolgens wegens, 
weerspannigheid weg te kunnen voeren-.
Een paar agenten trekken de matrak, an-
deren sleuren studenten tegen de grond.

NUHO (vervolg pp. 1)

De relatie tussen beide 
onderwijsnetten kan slechts 
een oplossing krijgen binnen 
een andere opvatting omtrent 
de maatschappelijke funktie 
van het onderwijs.
Zolang alles draait rond 
diploma's en hun respektie- 
ve marktwaarde is de eis van 
het NUHD tot gelijkschake-
ling van hun statuut met dat
van de universitairen (cfr. 
acties van de technisch in-
genieurs) niet meer dan 
rechtvaardig.
Overigens moeten we het aan-
leren van beroepsbekwaamhe-
den niet overroepen.
Vorige week stelde Ivan 
Illich in Tilburg de vraag 
aan een tandheelkundige 
hoeveel tijd die nodig zou 
hebben om een tandarts op te 
leiden in een situatie waar-
in er een dringende nood aan 
dergelijke mensen zou be-
staan.
Die antwoordde:ZES MAAND I 
Het steeds verlengen van de 
studieduur geschiedt niet 
enkel uit overwegingen van 
'het komplexer worden van de 
probematiek'.Hoeveel studie-
richtingen worden niet node-
loos verlengd om studenten 
langer van de'arbeidsmarkt' 
af te houden?Een subtieler 
manier van Numerus Clausus 
kon men echt niet bedacht 
hebben I

KOEN RAES.

SHOW ROND

iLEMAAU

GEHANDICAPTEN

Het hekken wordt omvergestoten 
studenten. De student,die vastg 
werd, werd bij de haren verder 
Enkele studenten springen op de 
in, maar die laten hun prooi ni 
Lijdzaam moesten we toezien dat 
tweede student opgepakt uerd.
In een volgend stadium konden u 
stellen hoe BOB-ers de politie 
om 8tudanten selektief eruit te 
voor paskontrole. De volgende 
student wordt terug afgezet aan 
sint-Pieter8plein, na een ritje 
woonblok. "Het was de verkeerde 
vasthadden!I'
De reet van de studenten droop 
af om 17u, De BOB bleef verder 
tingen doorgeven aan de flikken 
onschuldige burgers (!) spionne 
len voor een geheim en obscuur 
dat repressie heet.

2  Geert Uilfried Paul
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Buiten neuken,schrijven en spuiten (op-
merking van enthousiaste lezer van 
Schamper) gebeurt het ook uel eens dat 
een redacteur van Schamper,zo plegen • 
wij ons toch te noemen, op een zaterdag-
avond eens gezellig T.Ü. kijkt.
Het niveau van onze t.v.-programma's 
zal ik maar buiten beschouwing laten, 
en mij beperken tot de meest theatrale, 
imposante en geweldige show die ik met 
mijn kijkbereidheid ooit te zien kreeg. 
Met uitgesproken menselijkheid,waarvan 
de kunstmatigheid afdruipt,leidde de 
regisseur ,Uies Andersen,het gedicteerde 
rollenspel door de tijd.
Niet groot was mijn verbazing toen ik 
na een half uur bemerkte dat heel deze 
zielige vertoning draaide rond twee 
orthopedagogische instellingen,die op 
een camouflerende wijze tegen elkaar 
werden ingezet en met een rondborstige, 
concurarende glimlach de poen inden.
Niet groot was mijn verbazing,want na 
zekere tijd zich in de sociale sector 
te hebben begeven,wordt men het vlug 
gewoon dat de zwakken uit onze maat-
schappij een interessant afzettingsge- 
bied vormen voor een op sensatie belus-
te massa.
Uie heeft er immers de foto's in onze 
kranten nog niet gezien van gehandicap-
ten samengeschoold rond één of andere 
hoogstaande politieke leider?
Daar zo'n publicaties verboden zijn door 
de wet,daar storen zij zich zeker niet 
aan,want de wet is gemaakt voor de klei-
nen en niet voor de groten.Trouwens, 
zijn zo'n foto's niet lekker sentimen-
teel en zeer handig net voor de verkie-
zingen .

Dit stramien is het ook dat gebruikt 
wordt in bovengenoemde kuis.
Daarbij speelt het financiële ook een 
belangrijke rol.Staan immers niet alle 
instellingen te springen om geld?
Immers,ondanks onze sociale wetgeving 
is het voor de meeste instellingen een 
satanswerk om alle eindjes aan elkaar 
te knopen.
Laten we ons niet uitspreken over het 
nut van instellingen.Laten we nog zwij-
gen over de soms uitbuitende houding 
van directies,laten we zwijgen over de 
voordelen die de leden van de beheerra-
den,die aan elke instelling verbonden 
zijn,ondervinden.Waarschijnlijk is het 
U nog niet opgevallen waarom dokters, 
apothekers,architecten,e.a. staan te 
springen om toch maar in zo'n beheerra-
den te zitten.Laten we vandaag nog zwij-
gen over de overuren en de onderbetalinc 
van opvoeders .Laten we ons beperken tot

het effect die zo'n uitzending heeft op 
,de gehandicapten,daar draait het pro-
gramma toch om.
U weet het of U weet het niet,maar dit 
programma is één van de favoriete pro-
gramma's in verschillende inrichtingen. 
Alle gehandicapten,die in staat zijn om 
het t8 volgen zitten die avond van de 
uitzending voor het T.V-toestel gekluis-
terd.Daar zien om de twee weken mensen, 
die door de natuur of door het milieu 
over minder mogelijkheden beschikken, 
dat men om te slagen in het leven most 
slim zijn.
Gewoonlijk zendt de instelling immers 
geen minder valiede persoon naar de BRT- 
gebouwen,uant denk eens in,wat zou die 
ervan terechtbrengen.Nee,de instelling 
zend ergens een directeur,een kinesist, 
een opvoeder of nog een ander exemplaar 
van het verzoroend nctrsonsel 
De gehandicapten zien dit.Die zien die 
valiede mensen als toonbeeld van suc— 
cesvol,uant onze directeur komt op T.V. 
Ik wil het hier niet hebben over de in-
telligente kuisvragen,want daarmee zou 
ik het doel van dit artikel uit het oog 
verliezen,maar toch zou ik even willen 
benadrukken, dat er in dezs kwissen

slechts armzielige mensen optreden,die 
in het algemeen weinig weten,maar uel veel 
over een onbelangrijk aspect van onze 
samenleving.
Maar dit feit alleen reeds,van de indruk 
te wekken veel te weten,werkt enorm frus-
trerend,dit reeds bij de gewone mens.En 
wat moet het dan zijn bij gehandicapten.

Daarbij treden tevens de gehandicapten 
niet zelf op in deze majestueuze kuis.
Een gehandicapte in een rolstoel zou 
nog meevallen,die is nog te bekijken, 
maar stel U voor dat iemand zonder arm, 
neus of benen ,iemand liggend in zijn 
bed aan dit programma zou meedoen.
Dit mag (waarschijnlijk) niet,uant er 
bestaat nog altijd iets als 'estetica'.
En is het niet de bedoeling dat dit pro-
gramma zijn hoge kijkdichtheid uil behou-
den.Het is SH0U,en de gehandicapten spe-
len slechts een ondergeschikte rol.Ze 
dienen enkel voor de kleur.Het program-
ma is voor een goed doel.Succes verzekerd 
Elke tuee weken wordt er dus 300.D00 fran 
verspeeld.Niet alle instellingen in Bel- 
ië spelen mee.Slechts een beperkt aantal 
komt ervoor in aanmerking.Die worden ge-
kozen op basis van lottrekking,iets waar 
de Nationale Loterij uel ervaring mee 
heeft.
Daarbij worden automatisch instellingen 
gezift.Alle instellingen hebben geld no-
dig,zoals alle doppers uel wat geld kun-
nen gebruiken,maar niet alle instellingen 
hebben er evenveel nodig.Daarbij is er 
nog de vrijuilligershulp,die om één of 
andere reden niet erkend worden,maar die 
meestal met geweldige financiële proble-
men zitten.
Mijn voorstel is:Dat,indien men toch geld 
over ^eeft,uat duidelijk blijkt uit dit 
programma en nog andere geldverkwistingen 
men dit op basis van een eerlijke verde-
ling en op basis van de nood van indi-
viduen of groepen dit geld verdeelt.
Dat alle programma's rond gehandicapten, 
die enkel belust zijn op sensatie gewoon-
weg afgeschaft worden.
De gehandicapten vormen een minderheids-
groep . Meermaals is deze groep door machti-
gen uitgebuit geworden.Dit programma is 
daar opnieuw een teken van.Ik zou langs 
deze weg vragen aan alle groepen die 
zich met oehanriinaptenzoro beziohourlan,

te reageren tegen de BRT.Brieven en pe- 
titielijsten kunnen daarvoor gebruikt 
worden.Onze maatschappij dient te weten 
dat men niet zomaar met door hen margi-
naal gemaakte groepen kan sollen.

Carlos

DE FABEL VAN DE PEDICULUS HUMANUS

In Ons Stadje geschiedde het in die da-i 
gen, toen een kilo aardappelen omtrent 
twintig franken kostte, dat de mensen met 
de handen in het haar zaten. Dat was op 
zichzelf geen abnormaal gedrag, doch ze 
bleven er maar in zitten, en krabden hun 
hoofd te barsten. Ten slotte liet de pers 
weten dat het de Luis (Pediculus Humanus) 
was die haar hoofd op- en andermans hoofd 
ontstak. De berichten werden van dag tot 
dag alarmerender, zodat zelfs de krante- 
koppen bij manier van spreken niet van 
luizen verschoond bleven.

Het grote probleem was natuurlijk niet 
de plaag, dan wel wie men de schuld er-
van moest geven. Allereerst werd gewezen 
op allerlei vreemdelingen, die Immers uit 
gierigheid samenhokken in kleine huisjes 
zonder badkamer. Maar lieden met helder-
der inzicht verklaarden, dat niet alleen 
de vreemde luizen moesten geviseerd wor-
den, maar ook de eigen lui... "In het 
bij zonder,"zegden ze,"denken wij hier aan 
bepaalde studentenmilieus en aan bepaal-
de andere milieus. Wij geven toe, wij 
zijn gedeeltelijk medeschuldig: enkele 
jaren geleden zijn wij te tolerant ge-
weest toen de haren onzer kinderen over 
hun kragen begonnen te kruipen - en wat 
konden wij nog doen toen hier en daar po-
litiemannen Vikingsnorren begonnen te 
torsen en ja, zelfs geestelijken met bak-
kebaarden hun z°een gaven?"

Uiteindelijk werd een privé-organisatie 
opgericht, die zich de Klub der Kletskop-
pen noemde en die de luizenbestrijding 
tot doel had. Na valavond togen zij in 
kommando's van drie de straat op, gewa-
pend met vangnetten en een schaar. Niet 
zelden kon men dan ook bij nacht en ontij 
een verschrikt langharig jongmens door de 
' straten zien hollen, gevolgd door twee 
nettenwerpers en een schaarklepperaar. 
(Later werden meer gesofistikeerde tech-
nieken gebruikt, ontleend aan de struis-
vogelvangst . )En alhoewel de goede burger-
vader zelfs op de televisie verscheen, 
met motteballen achter zijn oren, om tot 
een placide houding aan te zetten, toch 
bleven gewelddaden niet uit. Zinloos ge-
weld was b.v. het wurgen van een verkoper 
van feestartikelen, omdat hij jeukpoeder 
in zijn winkel had liggen. Het heeft trou-
wens ook -als men zich zo mag uitdrukken- 
geen haar gescheeld of men had Walter De 
Buck meteen maar onthoofd. En Jan Burssens 
werd onder bedreiging van wapens gedwop^ 
gen zijn zelfportretten te overschi2deren 
tot stillevens voorstellend een ei in een 
dopje.

Öok de overheidsinstanties lieten zich 
rij-et onbetuigd. DDT-poeder werd met gulle 
hand gedistribueerd, wat enig ongemak ver-

oorzaakte toen de hoofdzuster van een be-
jaardentehuis dacht dat het een produkt 
was om de koffie een betere smaak te ge-
ven en de oudjes daarmee op zondag duch-
tig trakteerde. Een BRT-platenprogramma 
werd verboden omdat men 't gewaagd had 
nog deuntjes uit 'Hair' ten gehore te 
brengen. En op het jaarlijks filmfesti-
val werd de projektie van een oude 
Beatles-film op het laatste nippertje ver-
hinderd. De pro jektie-apparatuur werd in 
beslag genomen en grondig ontluisd. Niet 
te vergeten, aan de kappers werd verbo-
den nog langharigen te knippen, om verde-
re uitbreiding van de plaag via besmette 
kammen te vermijden.

Toen gebeurde het, dat de kermis in de 
stad kwam. Na maanden krauwden en DDT 
betekende dit een welkome afwisseling, en 
er was nauwlettend voor gezorgd dat de 
mensen op generlei wijze zouden herinneid 
worden aan enig insekt. Aldus werd aan 
het barbe a papa-kraam een vergunning ge-
weigerd, omdat bleek dat het daar verkoch-
te artikel in het Nederlands 'suikerspin" 
heet. Zo werd ook de automatische attrak- 
tie niet toegelaten, die men in de volks-
mond 'de rups' noemt. Doch ziet, daar 
kwam (in ekstremis de avond voor de ope- 
ning van de foor) uit het buitenland de 
uitbater van het enige en laatste konti- 
nentaal vlooiencirkus, die -niet op de 
hoogte van de uitgevaardigde verordenin-
gen- des nachts zijn tentje bij het ge-
heel van de kermis voegde, het op z'n 
minst kontroversieel karakter daarvan 
niet vermoedend. Men schetse zich dan 
ook zijn ontreddering toen enkele leden 
van de Klub der Kletskoppen zijn barak 
binnenvielen en zijn broodwinning, de 
vrucht van jarenlange kweek en dressuur, 
tot een onnoemelijke brei mepten, in de 
mening dat het luizen gold.

De moraal van aeze fabel wordt dan ook 
gegeven door de vlooientemmer: ;

"Dat (bedoeld is de Klub der Kletskop-
pen) - dat kent nog niet eens het ver-
schil tussen een vlo en een luis en dat 
denkt alleen maar aan doodslaan."

Erwin Penning
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LEZERSBRIEF
Hallo beste lui,vandaag (8 november) 
kreeg ik jullie SCHAMPER in handen. 
En,n.a.v.een onlangse ervaring kreeg 
ik de zin om ook een (schamper) tek-
stje te schrijven.
Hier gaatie.

GENT,een zondagnamiddag.

Een zondagnamiddag alhier.Doodse stil 
t o •
Sint-Pietersnieuwstraat,niets laat
het krioelen en ploeteren van dui-
zenden (ocharme de) studenten ver-
moeden. Middeleeuwsche rust... 
Sint-Pietersplein! fata morgana of 
flash-back uit '14-18 ?
NEE ! HET MILITAIRE SIRKUS !!
Rood-uit geverfde barricaden omslui-
ten een allegaartje van vieze vale 
kakkietenten,woonwagens en andere 
barakken.Enige Ernstige Heren (maat 
2/4 in de benen) voeren GESPREKKEN 
waaraan niet GEPARTICIPEERD wordt.

Een papa houdt zijn grommende kinder-
tjes amper aan de leiband.Andere 
pa's steken hun geemancipeerde kroost; 
de hoogte in,en daar zitten ze op de 
tank...
HEUS ! EEN TANK !
Nee,TWEE ! Een grote en een kleine.
En ook een SCHIETTENT ! GRATIS I!
ECHT ! (+ instrukties) EN ZUAANT3ES ! 
En een ECHTE DEEP !
En een echt aanwervingskantoor.
En een echte verboden toegang-enkel- 
voor-officieren...en ...een echt 
veldhospitaal...

Dan de pacifikatie ernaast (logische 
coïncidentie) : voor vijftig kwak-
ken kan je binnen (het leger : demo-
kratischer - nou ja,ook voor een an-
der publiek...)
Fabuleuze Ekspositie van HISTORISCHE 
BRONNEN,Thematisch-Chronologisch ge-
rangschikt .
Duiding van de dokumenten : zero,geen 
snirs,echt.Soms zelfs niets d'erbij, 
het hangt daar,naakt,moederziel al-
leen,het ligt zelfs niet op de grond 
(het etiket;
Of staat het allemaal in de kataloog 7 
(te verkrijgen aan de kassa :kost- 
prijs 250 fr.)

Belichting:ofwel zie je niets:vijf 
spots vlâk erboven beschieten de
andere wand (haa l  j e  z onnebr i l  boven,  j  B k  f f l  A f
posthume su gges tie ) , o f ue 1 verzuip je 5 U  B  ■ §  ■  H  I A
gorgelend eigen schaduw (net > B L ÊW
a l s  lfi Hl 0 n iofoTino nnnmn * « « . . « 1 ■als je die pieterige naampjes wil 
ontcijferen) - je kan ook nog op 
andere manieren niets zien - drui-
pende vernis en roos ! voltreffer ! 
driehonderd watt !
De Inkwisitiefolterkamer : twee kno-
pen bengelen aan het hekwerk : tof 
hé,pa hé ?
En pa knikt ernstig: kèk,dadde dadis 
omèmuitterekken..,è kèk,è ligter, 
van veuren links benejen è ze giste 
nog woater i zennen buik.
Geen enkel handschift leesbaar ge-
maakt.
Nou ja,iedereen léést vlot 16e-eeuw- 
se manuskripten,natdn!irlijk ook vloei-
end latijn !

Opeens begint alles te beven,het gan-
se Centrum voor Kunst en Kuituur ver-
andert in een immense grommende bull-
dozer - de tanks pa I de, tanks ! 
gammegankijke paaaaa...

STUDIO SK00P

zaal 1:-Harold and Maude(l972)H.Ashby 
21 u.

-Kwaidan(l963)Masaki Kabayaahi 
23u.

zaal 2iKasper Hauser(1975)Uerner Herzog 
19u30,21u30.
De geest van de bijenkorf(1974) 
Victor Erice,23u30.

PROKA

Donderdag 25 november,20u30t
Sems Fiction door de studio voor
Experimentele Muziek Antuerpen/

VOORUIT

La Dernière Femme.(1976)Marco Ferreri.

Forumgesprek over "ARBEIDERSPERS IN 
VLAANDEREN".Problemen en vooruitzichten.

woensdag 24 november 20u Blandijn,



PARAPSYCHOLOGIE :
ook kristus was -* goochelaar

HOMOSTRYD, VROUW ENSTRYD
SOLIDARITEIT

In oen nummer wan "La Recherche", een 
wetanachappelijk tijdschrift, is een 
tijd geleden een artikel verschenen 
over Uri Geiler, onder de titel :
"Uri Uelier ou la .grande illueion".
In het programma Zienswijze werd een 
volledige avond besteed aan het "ver-
schijnsel" Rosemarv Broun, afgerond 
met een uitvoering van de tiende sym-
fonie van L< Van Beethoven.
Voor mensen, geïnteresserd in para-
psychologie, klinken deze namen be-
kend genoeg, voor de anderen volstaat 
hopelijk deze korte uitleg : Uri Gei-
ler beweert te beschikken over para- 
psychologische gaven en dit manifes-
teert zich onder volgende vormen : 
hij kan kompassen doen afwijken, le-
pels en vorken doen "smelten", en dit 
alleen door aanraking, hij kan gedach-
ten overbrengen, hij kan horloges te-
rug doen lopen, enkel door het te wil-
len,etc. Rosemary Broun bBweert van 
in geestelijk kontakt te zijn met 
overleden komponisten en dit manifes-
teert doordat zij aan haar nieuwe kom-
posities dikteren, waaronder bvb. een 
tiende symfonie van Luduig.
In het aangehaalde artikel wordt aan-
getoond dat het in werkelijkheid gaat 
om een prachtig in elkaar gestoken 
fraude. (Hiervoor verwijs ik naar het 
boek van Barnes Randi, "The magie of 
Uri Geiler? Ballantine Books, 1975).
Dit gebeurde zelfs met medewerking 
van wetenschapsmensen, die hem zoge-
zegd op een grondig wetenschappelijke 
wijze onderzocht hadden en moesten tot 
het besluit komen dat zijn gaven reëel 
zijn. Het leuke is wel dat de Barnes 
Randi, in kwestie, een goochelaar is 
en zo de trucs van Geiler gemakkelijk 
doorhad. Blijkbaar dienen we voor 
Rosemary Broun te wachten op een snug-
gere, kwaaie komponistl

Uat is parapsychologie 7

Laten we een poging doen tot een de-
finitie : het uitgangspunt van een 
parapsychologisch fenomeen is een ge-
dachte, een idee : "ik zou willen dat 
dit gebeurt", "ik weet dat dit nu ge-
beurd is",... en vervolgens neemt men 
de gebeurtenis waar, in het idee uit-
gedrukt. Deze omschrijving nu onder-
scheidt een p.p. feit niet van een ge-
woon feit : indien ik zeg : "ik ga nu 
lezen" en dan neem ik een boek, dan 
beschik ik niet over p.p.-gaven. De de-
finitie is nog niet volledig. Het para-
psychologische zit hem in de overgang 
van idee naar de konkretisatie ervan : 
in de meeste gevallen is deze ogenblik-
kelijk : de persoon denkt iets en het 
g ebeurt meteen zonder dat de persoon 
een bepaalde handeling hoeft te stel-
len of althans een minimun aantal, bvb. 
door handoplegging. Dit maakt de defi-
nitie nog niet volledig, want indien 
ik bvb. iemand uil zien (ik denk dat) 
en ik schrijf hem een brief (dat is 
maar één enkele handeling), dan kan ik 
ar bijna zeker van zijn dat ik hem zal 
zien.
In de meeste gevallen is het mechanisme 
dat het verschijnsel mogelijk maakt, 
onbekends men weet dus niet hoe het ge-
beurt, maar het gebeurt. Een van de 
meest ekstreme vormen van p.p. is dan 
ook wel de telepathie ; hier zijn er 
helemaal geen konkretisaties van de 
kant van de "denker" : hij denkt iets, 
en iemand anders ontvangt meteen dit 
bericht, dus een idee-idee-omzetting. 
Dus samenvattend kunnen we een p.p.-ge-
beurtenis omschrijven als 
de omzetting van een gedachte van een 
persoon in konkrete. materiële vorm 
en-ait met een minimaal aantal hande-
lingen. gesteld door deze persoon, 
yolqens een onbekend mechanisme, 
in het geval van telepathie is de kon-
kretisatie dat de andere persoon het 
bericht ontvangt.
Het voornaamste in deze definitie is 
het onbekend mechanisme.

De wetenschappelijke houding.

Vele mensen denken dat indien een be-
paald verschijnsel niet te vsrklaren 
is met behulp van de bestaande weten-
schappelijke kennis, het dan gaat om 
een fiktief verschijnsel. Dit noem ik. 
de naïef wetenschappen jke houding. 
Dergeii.lke wijze van redeneren stelt 
dat, indien men de hypothese van bui-
tenaardse wezens verwerpt, er geen 
BEO'S kunnen bestaan. Dit is al te gek. 
Natuurlijk bestaan er UFO's, indien 
man zich houdt aan de letterlijke 
betekenis van het woord : niet-oelden- 
tlficBarde vliegende voorwerpen. Dit 
Is niet in strijd met om het even 
welke uetenachap, maar de buitenaardse 
hypothese wel! Er zijn wel een hon-
derd aantal mogelijke hypothesen, al-
leen is onze kennis nog niet zo ver 
om de feiten volledig op te "helderen". 
En daar draait het hem juist om : UB_ 
gans gebrek aan kennis ls niet elke 
hypothese even goed om een verschijn-
sel te verklaren.
De bestaande wetenschap beschikt over 
een aantal grondprincipes, die vol-
doende getest zijn en met voldoende 
grote zekerheid kunnen gebruikt worden 
en waarvoor geldt, dat alle ni-euue 
kennis er moet aan gehoorzamen. Hen 
kan dus best een nieuw omrag ontdek-
ken , dat niks te maken heeft met

zwaartekracht, elektromagnetische 
krachten of kernkrachten, maar dat 
niet in strijd is met deze grondprin-
cipes van de fysika. Denken we bvb. 
aan de ontwikkeling van de elektrici-
teit : men had een groep van totaal 
nieuwe fenomenen, die echter niet in 
strijd waren met de toenmalige kennis 
van de mechanica. Ook de relativiteits- 
leer van Einstein heeft de resultaten 
van de mechanica van Newton niet ver-
worpen, daar waar deze toepasbaar is.
Nu zijn juist een groot aantal p.p.- 
verschijnselen met deze principes in 
strijd : neem bvb. het smelten van 
lepels : het doen smelten van metaal 
vereist een zekere energie; deze e- 
nergie moet ergens vandaan komen; de 
hypothese dat deze energie zou af-
komstig zijn van de "geest" gaat niet 
opj omdat dan zoveel "gedachten" zou-
den nodig zijn om deze op te wekken, 
dat misschien een paar duizend men-
sen het wel kunnen, maar hoe hou je 
met tweeduizend een lepeltje vast 7 
De hypothese van de georiënteerde stra-
ling vervalt ook, omdat men heeft aan-
getoond dat deze totaal willekeurig 
verdeeld is.
Laten we ons nu beperken tot verschijn-
selen die fysisch aanvaardbaar zijn, 
maar waarvoor msn geen direkte verkla-
ring heeft.
üok hier kan gezegd worden dat de p.p.- 
hypothese moet verworpen worden, maar, 
nogmaals, dit betekent niet dat we het 
verschijnsel verwerpen. Een aantal van 
deze verschijnselen kunnen we groepe-
ren,

De waarschijnlijkheidsverklarinq.

Stel dat we een dobbelsteen hebben.
De waarschijnlijkheidsrekening zegt : 
indien men de dobbelsteen gooit, dan 
heeft f.en één kans op zes, om een 1,
2, 3, 4, 5 of 6 te hebben. Dit bete-
kent dat over de uitkomst van één en-
kele worp niets beslissends kan gezegd 
worden, maar over een groot aantal 
worpen na elkaar valt wel uat te zeg- 
genjstel dat we 600 worpen doen : dan 
moet het zo zijn dat elke kant van de 
dobbelsteen ongeveer 100 maal optreedt 
en hoe groter het aantal uorpsn, hoe 
preciezer deze cijfers. Uordt deze 
wetmatigheid niet voldaan, dan uordt 
het verschijnsel verworpen, als zijn-
de zuiver toevallig. en moet er een 
nieuwe wet gevonden worden die het 
verschijnsel verklaart en uiteraard 
moet deze nieuwe wet terug gehoorza-
men aan de genoemde grondprincipes.
Dit betekent ook nog : het is dus niet 
uitgesloten dat een bepaalde fysisch 
aanvaardbare situatie zich effektief 
voordoet, alleen doet ze zich zuiver 
ÖBvallig voor, ze vertoont dus geen 
bepaalde systematiek.
Laten we even konkreter zijn : 
ik denk aan iemand en even later kom 
ik die persoon effektief tegen : fy-
sisch is dez8 situatie mogelijk : niks 
sluit uit dat twee toevallige gebeur-
tenissen zich gelijktijdig voordoen. 
Indien nu echter telkens ik aan die 
persoon denk, ik hem ook effektief 
tegenkom en dat wanneer ik het uil, 
dan is er wel iets aan de hand, maar 
daarom moet ik nog niet ds p.-p.-hy-
pothese aannemen. Tenslotte ziet een 
arbeider alle dagen ook zijn chef en 
zal hij zekBr wel vaak aan die per-
soon denken.
Een nog trivialer voorbeeld : 
stel dat ër elke sekond een baby op 
aarde geboren wordt, als ik dan om 
10h30 mijn voordeur dichtgooi, is er 
dan een verband tussen de geboorte 
opdat moment en mijn dichtslaan van 
de deur. Neen, zal iedereen zeggen. 
Waarom dan wel in een zgn. telepa-
thisch geval 7
Het is niet omdat twee gebeurtenissen 
zich dicht bij elkaar voordoen (zowel 
inruirnte als in ti jd) dat daarom het 
verband tussen de twee noodzakelijker- 
wiize eenvoudig en direkt moet zijn.
Dit is een uiterst naïeve opvatting ! 
Samenvattend kan men zeggen dat er 
een reeks van verschijnselen over-
blijft waarvoor men geen verklaring 
heeft (nu), of waarvoor de verklaring 
gevonden is (min of meer) (denken we 
bvb. aan hypnose).
Haar het staat wel vast dat er geen 
enkel argument is dat de p.-p.-hypo-
these staaft, uel integendeel !
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Werkgroep de Rode Vlinder is een socia— 
listisch—feministischo aktiegroep voor 
de bevrijding van de hcnossksualiteit . 
We gaan er van uit dat je pas ernstig 
aan de bevrijding van homoseksualiteit 
kan werken als je nagaat hoe mensen in 
het algemeen tegenover seksualiteit i 
staan . Om dat te begrijpen mag je seksu-
aliteit niet als een geïsoleerd iets be- 
schouuen. Het is een gedrag dat nauw sa-
menhangt met alle andere vormen van 
menselijk handelen. De manisr waarop je 
leeft zal ook je seksualiteit belnvloe- i 
den.
De klassenheerschappij kent een onver-
zoenbare tegenstelling tussen onderdruk-
kers en onderdrukten, De mannenheerschap- 
pij houdt een tegenstelling in tussen de 
(heersende)man en de (onderdrukte)vrouw. 
Twee tegenstellingen die steeds op me-
kaar inuerken, De tegenstelling tussen 
kapitaalbezitters en loonafhankelijken 
levert een dermate vervreemdende situ»-

die op ds een of de andere manier afgereageerd moet worden. Dat uor 
ftfuktureel, perfekt opgevangen 

door het traditionele rollenpatroon dat 
in onze burgerlijke maatschappij aan 
mannen en vrouwen wordt opgelegd. Er 
wordt van iBdBreen verwacht dat ie be- 
antuoordt aan de gangbare normen van ds 
echte man of vrouw, waarbij de vrouw 

t.o.v. de man ondergeschikt blijft.
In de concrete realiteit is het natuur- 

zo ,dat.de mannen, heel bewust, 
omwille van de eigen onderdrukking, de

vrouwen gaan onderdrukken. De tegenstel-

iiP.?an:-r2Uï t)8Bft 2ich namelijk ver-
zelfstandigd tot uat mannelijk en uat 
vrouuelijk wordt genoegd. Op basis van 
een aantal kleine biologische verschil- 
len wordt er een valse tegenstelling be-
nadrukt ten koste van ds vrouwen . 
Samenvattend mag gesteld worden dat als 
gevolg van de tegenstelling loon-arbeid- 
kapitaal er een tegenstellin man-vrouu 

‘ Een tegenstelling die uit-
m!nn 11 •f1.'/!rZ6lfStandi9d wordt tot 
mannelijkheid tegen vrouwelijkheid.
Alles uat niet binnen dit kader valt 
za. men als "tegennatuurlijk" definiëren 
Iedereeen uordt geacht dit schijnbaar 
tegennatuurUjke" in zichzelf te onder-

drukken om de schijnbaar"natuurliike" 
mannenheerschappij overeind te houden .
rlB7 Q fkapit?llstische maatschappij is 
deze tegenstelling een van de belang 
rijkste motieven voor de onderdrukking 
van de homoseksualiteit.
De burgerlijke moraal weerspiegelt de 
sociaal-ekonomische verhoudingen. Maar 
niet alleen dat, zij versterkt 'ie ver-
houdingen ook en houdt ze in stand.
Daarom moeten wij niet alleen vechten 
voor de omverwerping van die burgerrijke 
moraal, die ons onderdrukt, maar ook 
voor de omwenteling van de huidige kapi-
talistische sociaal—ekonomische verhou-
dingen, dis de basis zijn van de tegen-
stelling tussen man en vrouw, en tussen 
homo-en heteroseksualiteit.
De homobeweging en de vrouwenbeweging 
moeten dus vertrekken vanuit een socia-
listische visie. Het socialisme is een 
noodzakelijke vooruaarde voor onze be-
vrijding . Iedereen moet begrijpen dat

Sociologie van de parapsychologie
Ik wil hier maar twee a s p e k t e n  be-
spreken van dit komplekse p r o b l e e m  ; 
de onverklaarbaarheid en de schijn—
macht. ~ ----
Heel kenmerkend voor de p.p, is de 
onverklaarbaarheid van de feiten en 
dit hangt samen, volgens mij (ik ben 
n<et ds enige om dit_te beweren) met 
de sociale situatie waarin men ver-
keert s onze maatschappij is bijzon-
der kompleks, zodat een begrijpen er-
van voor een individu niet mogelijk 
is * men leeft dus in een konstante 
sfeer van onbegrijpen en dit uit zich 
in de p.p,  • men kan de p.p. bekijken

als een imitatie op individueel vlak 
van de sociale omgeving. Het verschil 
met de reele uereld is uel dat de p.p, 
aan invloed geeft aan ds yebruiker 
ondanks het onbegrijpen. Ik weet niet 
hoe het marcheert, maar he*t marcheert. 
En dit brengt ons tot het tueede as- 
pekt : de schijnmacht. Iemand met pa-
rapsychologische gaven kan mensen kon- 
troleren ï hij kan enkel door zijn ge-
dachten hun bepaalde daden doen stel-
len. Bovendien wordt ook elk direkt 
sociaal kontakt vermeden, want het

onze strijd een socialistische strijd 
is. Het socialisme houdt de gemeenschap-
pelijke strijd in tegen Iedere vorm van 
sociale en seksuels onderdrukking.
Het socialisme is echter geen voldoende 
vooruaarde . De praktijk in de huidige 
socialistische landen bewijst dat . Het 
is nodig een autonome organisatie op te 
bouwen, die vanuit een daadwerkelijke 
solidarisering met de linkse beweging 
een eigen specifieke inbreng heeft in de 
socialistische strijd. Onze basisstel 
ling is du3 Sgeen socialisme zonder homo-- 
bevrijding, geen homobevrijding zonder 
socialisme .
Aangezien de vrouwenbeweging dezelfde

vijanden heeft, zullen we proberen aan-
sluiting te vinden met het militante 
feminisme. Dat was ook de rBden waarom 
da uerkgroep Rode Vlinder msBgedaan 
heeft aan de nationale abortusdag op 11 
november in Brussel. Ue hebben er een 
tweeduizend pamfletten verspreid waarin 
we uitlegden dat het verbieden van abor-
tus dezeld8 oorzaak heeft als ds onder 
drukking van de homoseksualiteit.
Ue zullen ook samenwerking zoeken met 
zoveel mogelijk linkse organisaties ,
De meeste van onze mensen zijn politiek 
aktief en BBn aantal zijn partij-politiek 
georganiseerd. Als organisatie zullen we 
echter vertrekken van een zo breed moge- 
lijk revolutionair-socialistisch plat-
form, Uaar bv. zowel anarchisten, niet 
georganisBerden en marxisten van aller-
lei strekkingen kunnen samenwerken.
Uij willen ook met de andere homogroepen 
solidair zijn . Ue beschouwen ze als 
reformistisch maar dat betekent niet dat 
M8 in akties niet kunnen samenuerken .
Be kan lid zijn van de Rooe Vlinder en 
toch nog werken bij sen andere homo — 
groep. Het een sluit het; ander niet uit. 
Het is juist onze bedoeling een radika— 
liserende funktie te hebben in de glo-
bale homobeweging.
Op 15 december komt. onze esrste Rode 
Vlindarkrant uit. Ze zal zeker de vol-
gende reeks artikels bevatten:
—Het wordt tijd dat de homobeweging 
socialistisch wordt.
-Een homoseksueel revolutionair;D.Guérir 
-Pedofilie en de(on-)mondigheid van het 
kind •
-Vrouwen en >seksualiteit.
-Marx en Engels over homoseksualiteit. 
-Simon, de Braziliaanse negerslaaf. 
-Nationale abortusdag,
-verder gore homomoppen, simplistische 
slogans, op de koffie bij Placide, op-

DitdBB r % f0t°,S 0n tekenin90n, 1 embleem, 
r“  00rste nummer zal twintig frank kos-
ten. we zullen het aan de studentenres- 
taurants verkopen •
Op 18 december doen ue mee aan het feest 
™ „ da revolutionaire pers, ingericht 

n ^ V ^ l u t i o n a i r e  Arbeidersliga 
Brussel * 2331 Neuton» Ro9iercentrum,

!̂e Br 8Bn stand hebben . 2000
pamfletten versreiden, onze krant ver- 
kopen en meedoen aan de meeting en de 
debatten.

kniïf^flJBrk9r0Bp de Rode Vlinder kan 
kontakt opgenomen worden door te schri 1- 
ven naar: De Rode VLinder J

Kortrijkse steenweg 162 
9000 Gent .

Eddie Vansant .

kan gebeuren op afstand zonder dat de 
_persnnn er iets va_n af i.iaet s
hoe machtig ben ik uel als ik dingen 
kan doen zonder dat iemand het weet.
In deze zin zijn er zeer sterke ver-
banden tussen p.p. en reliole : 
in het ene geval krijg“Je een schijn-
macht, in het anders uordt je beloond 
(ook een vorm van macht) als je dood 
bent. Misschien dat daarom parapsycho-
logen zo graag kommuniceren met de 
zielen of geesten van doden. Kwestie 
van het kontakt niet te verliezen I

Bean Paul Van Bendegam.
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