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enen(m.a.u. 4 jaar uachttijd)én 200u 
bijscholing hebben gevolgd, zelfs in- 
dien men tijdens de opleiding een sp 
specifieke huisarts-vorming kreeg”. 
Dit voorstel komt erop neer dat men 
institutionaliseert dat de medische 
fakulteiten NIET in staat zijn bin-
nen de 7 jaar een voluaardige huis-
arts af te leveren.Deze wachttijd, 
die een overgangsmaatregel is tot 
1980,zal wellicht nadien "omgevormd" 
worden in een post-graduaat-opleiding 
Uonder boven wonder schijnen sommige 
medische fakulteiten dit voorstel te 
willen involgen!

Om duidelijk te tonen dat de NIET 
van plan zijn met zich te laten sol-
len,werden volgende akties gepland:In een van de vorige nummers van 

’’Schamper" (zie nr. 1 6) werd de aktie 
van dn studenten geneeskunde i.v.

ds verlenging van de studies tot 
huisarts uitvoerig toegelicht.
Onder da druk van o.a. de student- 
anakties is dr. Halter,voorzitter 
van de Hoge Raad voor Geneesheren- 
Specialisten niet langer bereid de 
vergaderingen van de Hoge Raad,"die 
hopeloos verdeeld is",samen te roe-
pen.
De Hoge Raad wordt momenteel dus 
samen geroepen door dr. Lacquet, 
die zich in maart van dit jaar 
reeds wist "verdienstelijk" te ma-
ken met een eerste ontwerp over 2 
jaar post-graduaat voor de huisarts-
en.Lacquet uil de vergadering slechts 
slechts opnieuw samen roepen "als er 
eensgezindheid is rond óén bepaald 
voorstel dat een meerderheid achter 
zich krijgt binnen de 'Hoge Raad".
G«volg:intense lobby in de wandel-
gangen van het ministerie van Volks-
gezondheid,waarbij de Syndicale Ka-
mers van dr.Uijnen zich niet onbe-
tuigd laten.Een nieuw "ontwerp La-
cquet" zag aldus het levenslicht: ....
"om erkend te worden als 'erkend huis- woensdag 15 dac „; Nationale

maandag 13 dec.:verschijnen nieuwe 
Nationale brochure over deHoge 
Raad,de Medico-mutualistische 
Kommissie(RIZIV),de E.E.G.- 
richtli jnen.

dinsdag 14 dec.:groot DEBAT^georg-
aniseerd door werkgroep Mordicus: 
"HET NIEUU AKKOORD ARTSEN-ZIEKEN- 
F0NDSEN EN DE HUISARTSENPROBLE- 
MATIEK" m.m.v.

-Dr.Dekesel en Dr.Malfliet, 
syndikale Artsenkamers Uijnen. 

-Dr.De Brabanter,Konfedera- 
tie der Geneesheren.

-Dhr.De Geest,adjunkt alg. sekr.
van de Krist. Mutualiteiten. 

-Dhr.De Dong,Nat. Sekr. der 
Socialistische Mutualiteiten. 

-John Kennes,namens de patiënten-

groepen .
-een student geneeskunde.

Om 20 u. in Aud. van blok A, 
Akademisch Ziekenhuis,DePinte- 
laan,135.

arts' moet men 4 jaar praktijk beoef- Betoging,Brussel

De regeringsraad keurde zaterdag 
11. een ontwerp van koninklijk be-
sluit goed dat door onderwijsmi-
nister Decroo werd ingediend en 
waarbij de tewerkstelling als 
stagiairs wordt uitgebreid tot het 
onderwijs.
Dit ontwerp voorziet in de verplich' 
te tewerkstelling van 1073 werk-
loze leerkrachten,waarvan 721 in 
de nederlandstalige en 352 in de 
franstalige sektor,en dit van 1 
januari af tot 30 juni 1977.Zoals 
voor de andere stagiairs zullen 
ook zij worden tewerkgesteld aan 
15%> van het normale loon,maar 
waarop zij in ieder geval belas-
tingen en RMZ-bijdragen zullen 
moeten betalen.Daarenboven zullen 
zij gehouden zijn binnen de pro-
vincie een post te aanvaarden op 
straffe hun werkloosheidsuitke-
ringen te verliezen.
Met'deze struisvogelpolitiek ,die 
de werkloosheid tracht te verdoe-
zelen achter een verplichte te-
werkstelling , tref t de regering 
opnieuw de werkende bevolking in 
zijn sociale rechten.EN VOERT 
zij de zoveelste besparing door 
op de rug van deze klasse. 
Daarenboven gaat het om een maat-
regel die de leerkrachten onder-
werpt aan een willekeurige dwin-
gelandij en hen berooft van alle 
rechten.Uie immers weigert zich 
aan dit diktaat. te onderwerpen 
loopt het gevaar geschrapt te 
worden van de werklozensteun.

BPA-BULLETIN (2/12/* 76)

ORDE VAN 
PSYCHOLOGEN
Op maandag 29 november kwamen 
te Leuven studenten psychologie 
uit Gent en Leuven samen.De 
studenten uit Brussel lieten 
het afweten.Uit eikaars infor-
matie bleek al gauw dat de 
orde van psychologen er waar-
schijnlijk niet zal komen en 
dit om twee redenen:ten eerste 
verzetten de geneesheren en 
a fortiori de orde zich tegen 
en ten tweede zijn de psychol-
ogen onderling erg verdeeld.
Ue besloten waakzaam te blij-
ven maar onze aandacht en 
samenwerking te richten op een 
ruimer gebied,nl.wat is nu de 
rol van de psycholoog in de 
maatschappij en welk beeld van 
de gezondheidssektor wij ons 
vormen.Dit achten ue belang-

rijk om zo een meer gefundeerde 
kritiek te kunnen leveren op 
mogelijke nieuwe pogingen tot 
ordes.
Een eerste vergadering gaat 
door op 10 januari in de Brug 
om 16u. waar ue zullen trachten 
een konsensus te bereiken,en 
uaar ue iedereen die iets met 
de gezondheidssektor te maken 
heeft ten zeerste 
hebben graag uitnodigen.

Vrij naar BPA-bulletin
van 2 d e c e m b B r .



Science ilctien
Vermits ik de laatste tijd voor-

namelijk artikels schrijf over de 
randgebieden van wetenschap en 
wiskunde (parapsychologie, Master- 
mind), wil ik deze reeks verder- 
zetten en mij deze week op de 
science-fiction gooien. Ik ga hier 
niet hst vonnis uitspreken van 
de SF, maar slechts één enkel as- 
pekt ervan beschouwen, nl. die 
SF waarin de relatie tussen 
fiktie en wetenschap het sterkst 
is. Ik laat hier dan ook alle 
SF buiten beschouwing, waarin de 
auteurs zich beperken tot het kre- 
jeren van imaginaire werelden 
of tot toekomstvisioenen, waarin 
de wetenschap geen fundamentele 
rol speelt.

Uat ik wil aantonen, is dat 
de fouten, die wetenschappelijk 
gezien, gemaakt worden in SF, en 
die zijn er (bij de vleBt), niet 
te wijten zijn aan de SF-schrij- 
vers als zodanig, maar eerder 
aan de strukturen, waarbinnen het 
gehele proces zich afspeslt. Zo, 
mijn wekelijkse onbegrijpelijke 
zin, staat er ook weeral ! Sorry, 
hoor ! Waarschijnlijk zal een 
voorbeeld alles verduidelijken 
(dat had u niet gedacht, hè ?).

We vertrekken van de rela-
tiviteitstheorie van Einstein.
Nee, het wordt niet moeilijk, 
leest alstubelieft verder. Daar-
in toont men aan dat verschillen-
de waarnemers verschillende waar-
nemingen doen, bvb. iemand die 
inrust is, die ziet een lat van 
30 cm; als hij die meet, zal 
hij tegen ieder een_, die het hem 
vraagt, uiteraard, dat die lat 
30 cm meet. Iemand die nu in 
beweging is, t.o.v. de lat, zal 
steevast beweren, dat de lat min-
der dan 30 cm meet. Dit gaat vol-
gens de formule 0 „ , /_

£ = iQ (1 - v2/c2) -1'2
waarin £ = lengte van de lat in 
beweging, £ = lengte van de lat
in rust, c = de lichtsnelheid 
en v de snelheid van de waarnemer 
in beweging»
Het belangrijkste hierin is dat 
de waarnemer die lat korter ZIET

z e g ,  l u i s t e r  'n s !
en dat daardoor dus de lat NIET 
korter IS, maar zo wordt waarge-
nomen. Dit betekent, dat, wan-
neer deze waarnemer, deze lat, 
zou vastnemen, waardoor ze dus 
in rust zou komen, hij terug 30 
cm zal meten. Tot daar de theo-
rie. Het moest nu éénmaal. Nog-
maals sorry, hoor.

Nu, in de meeste vulgarisa-
ties van deze theorie, zal men 
juist lezen dat een voorwerpen 
beweging, effektief korter WORDT 
en dus niet korter waargenomen 
wordt. Dit is dus een duidelijke 
misvatting. Hetzelfde gebeurt 
ook in de SF, of beter, gebeurt 
gans de tijd. Alle verhalen o- 
ver reizen in de tijd steunen 

op de fbutB idee dat voor een 
waarnemer in beweging de tijd 
korter WORDT, sn dus niet, zo-
als uit dB theorie af te lei-
den is, de tijd korter WAAR-
GENOMEN wordt.
Het is dan ook geen wonder, dat 
de meeste auteurs, die zich aan 
dit onderwerp wagen, de meest 
verschrikkelijke moeilijkheden 
ondervinden om hun verhaal lo-
gisch samenhangend te houden, 
wat meestal niet lukt. Een paar 
auteurs, die dit wel gedaan 
hebben, kwamen op de meest knots-
gekke situaties uit.(Hiervoor 
kan je bvb. Martin Gardner raad-
plegen in de Scientific Ameri-
can). Zoals gezegd, uil ik bewe-
ren dat deze mensen die fouten 
niet maken uit dommigheid, maar 
juist door de media, die hun de 
informatie doorspeelt. Amaai, a- 
maai !

Wat gebeurt er in feite ?
Een aantal mensen, wetenschap-
pers, stellen een theorie op, 
bvb. de relativiteitsleer. Deze 
wordt, min of meer begrepen - 
dat is althans te verwachten -

in wetenschappelijke kringen.
Door vulgarisatie wordt de theo-
rie in grotere kringen verspreid. 
Door de vulgarisatie - indien 
slecht uitgevoerd - z bIv b , wor-
den in de theorie foute konsep- 
ties ingebouwd. Dit komt, dood-
gewoon, omdat in onze maatschap-
pij, nu, het typisch is dat men-
sen, gespecialiseerd - zij het

in informatie, zij het in hande-
lingen - zijn en dat dus mehien 
in een bepaald vakgebied van an-
dere vakgebieden slechts een 
zeer ruw beeld kunnen hebben.
Dit is dus een strukturele eigen-
schap, een ingebouwde eigenschap 
om zo te zeggen, van ons maat- 
schappijtype zelf. De SF-schrij- 
vers die doorgaans geen weten-
schappers zijn, ondergaan het 
vulgarisatie-"effekt" en dat 
geeft aanleiding tot de zojuist 
besproken situatie. Het is dus 
zeker zinvol te beweren (en dat 
deed McLuhan ook al) dat er niet 
alleen een ongelijkheid bestaat 
in handelingen (niet iedereen 
mag alles doen), maar dat er 
ook een ongelijkheid bestaat 
in informatie,; men kan dus ge-
rust beweren dat informatie ook 
macht betekent.

Dit alles heeft natuurlijk 
voor gevolg - hoe spijtig dit 
ook moge klinken - dat vulgari-
saties in feite weinig zin heb-
ben, juist omdat de ongelijkhe-
den fundamenteler gelegen zijn.
In feite wil men met vulgari-
saties een pseudo-gelijkheid 
invoeren in de informatie. Maar 
zoals geldt in de wiskunde (ik 
kan het echt niet laten) : een 
ongelijkheid, waar men een ge-
lijkheid aan toevoegt, blijft 
een ongelijkheid.

Dean Paul Van Bendegem.

FLIK! schild of vriend?
"De politieagent moet kritisch staan ten 
opzichte van die vormen van moraal die 
eerder gemaakt zijn om de bestaande pri-
vileges te vrijwaren dan om de maatschap 
pij in vrede te laten leven (...)Waar is 
de vrijheid van de ouden van dagen die 
hun woning niet meer kunnen verlaten zon 
der overvallen en beroofd te worden?" 
(Uit Je Nieuwe 19/11/* 76—Claude Riquars, 
alg. secretaris van het commisarissen-& 
funktionarissensyndicaat V. Frankrijk.) 
Deze twee opmerkingen van Claude vatten 
op sche-pe wijze de moeilijke situatie 
van de flikken vast in deze maatschappij 
Enerzijds merken we dagelijks op dat de 
flikken eerder de machthebbers verdedi-
gen,elke betoging is daar een teken van, 
anderzijds rechtvaardigen zij hun be-
staan door ,naar hun zeggen ,in te staan 
voor de algemene orde.
Deze laatste argumentatie is ook de mees 
populaire.De burger dient bescharmd te 
worden tegen onaangepaste individuen.
Een bevestiging van deze mening krijgen 
we nog door een algemene stijginq van 
delinquent qedrag in gans Europa.De laat-
ste stijging werd gekend net voor en ge-
durende de tweede wereldoorlog.Bij deze 
cijfers speelt de jeugddelinkwentie een 
belangrijke rol.Elke derde verdachte 
door de politie aangehouden is tegenwoor-
dig minder dan 21 jaar.öls we daarbij 
rekenen dat in België ,ongeacht de ouder-
dom, gemiddeld 60 op 100.000 inwoners 
met een strafinrichting in aanraking ko-
men,en dat het ministerie van justitie 
aan gemiddeld 6000 mensen/per jaar onder-
dak verschaft,dan wordt het toch zo eens 
stilaan tijd zich over de misdaad en het 
politieoptreden vragen te gaan stellen.
De theorie van 'de geboren misdadiger' 
wil ik reeds vooraf verwerpen.In wat 
volgt zal duidelijk blijken waarom ik dal 
dos.
Laten we beginnen met een interessante 
studie van Glueck S. & E. : ' Ougendliche 
Rechtsbrecher Wege zur Uorbeugung.'Hier-
bij wezen het echtpaar Glueck op het be-
lang van de opvoeding ,de ervaringen die 
delinquenten in hun vroegste kinderjaren 
hadden opgelopen.(Ook ik wees reeds op 
het belang van de opvoeding in Schamper 
nr. 21).Zo zou er een verband bestaan 
tussen het vaak wijzigen van de woonsi-
tuatie,wat impliceert dat het kind voort-
durend met nieuwe mensen in contact komt» 
en delinquent gedrag.De mishandeling 
van het kind,de psychische of fysische 
verwaarlozing:dit alles leidt tot een 
verzwakt 'Ik-beeld' of een klein zelf- 
gevoeljde stap naar de criminaliteit 
als 'Ersatz-bevrediging' is dan ook 
niet ver meer te zoeken.
Een belangrijk verschijnsel is ook dat 
tegenwoordig meer en meer jongeren uit 
de midden- en hogere klassen met de

rechter in aanraking komen.De psychi-
sche verwaar lozing, die men vaak aan--, 
treft in midden- en hogere klasse,zou 
men wel als teken aan de wand kunnen 
zien van deze stijging. Uroeger viel 
deze psychische verwaarlozing ook niet

De verkrachting,in groep of individu-
eel,kan meestal gezien worden in een 
'zoeken naar zelfbevestiging',soms 
speelt ook de haat tov de maatschappij 
of tov het vrouwelijke een rol.
'In een onderzoek’ van het Landeskrimi-

VAANDEL OVER TE  NEMEN 
VAN OUDE GARDE

Als ik er die van vorig jaar bijreken, 
heb ik op dit moment in totaal 20 stuk-
jes voor SCHAMPER bij mekaar geschreven. 
Mijn eerste bijdrage was getiteld "Grijn-
zen of grienen?" en wat U nu leest, had 
ik met reden dezelfde titel kunnen geven. 
Want ik heb besloten met de rubriek "Al-
lemaal Nep" te stoppen. Natuurlijk had 
ik kunnen wachten tot het 25ste stukje, 
en dan was ik nog in het zilver komen te 
staan, terwijl ik nu enigszins het gevoel 
heb in het krijt te staan - maar enfin, 
ik acht de tijd gekomen om het vaandel 
door te geven. Ik heb dit vaandel zelf 
geknutseld, ongelukkigerwijze met een 
lap stof die achteraf in zeer hoge mate 
water bleek te absorberen. Je beseft pas 
hoezeer dit kan doorwegen, als je al 
eens een tijdje met zo'n vaandel in de 
regen gelopen hebt.

Want - en nu het toch het laatste kur- 
siefje is dat ik in dit blad pleeg, 
stoort het wellicht niet dat het wat 
serieuzer is dan het eigenlijk hoort - 
het schrijven van dit soort "literatuur" 
is in feite een verre van gemakkelijke 
opdracht.

Om te beginnen zit je opgescheept met 
wat de grote en minder grote voorgangers 
op dit gebied gepresteerd hebben. Je kan 
er nu eenmaal niet buiten dat Carmiggelt 
of Bomans of zelfs Jos Ghysen óók kur- 
siefjes geschreven hebben. Bovendien kan 
je een bewonderaar zijn van de stijl van 
b.v. Willem Elsschot of Marnix Gijsen, 
of van de grotesken van Van Ostaijen.
Je zit bestendig onder bijna niet te ver-
mijden invloeden en toch moet je die zo-
veel mogelijk vermijden. Want net zoals 
bij onder invloed rijden, loop je bij 
onder invloed schrijven de kans dat men 
je vroeg of laat de bloedproef afneemt. 
Stel je voor dat men dan ontdekt dat je 
zelfs helemaal geen bloed hebt.

Vervolgens: over welk onderwerp moet 
je schrijven? En elke week moet het. Ik 
kan hier een traktaat van een paar hon-
derd bladzijden over neerpennen, maar 
laat ik me beperken tot deze konstate- 
ring: na enige tijd voel je je zo uitge-
perst als ik weet niet wat, maar als er 
zich onder mijn lezers gulle donors van 
de spermabank bevinden, zullen ze mij 
begrijpen.

zo sterk op .De burgerijkinderen leef- nalant NRU 1969 waren er va n 288 min-
den immers ver weg van de straat en 
zaten voortdurend opgesloten tussen 4 
muren.
Naast deze opvoedingsbeïnvloeding mag 
echter ook niet de maatschappijbeïn-

derjarige verkrachters 135(=ongeveer 
de helft) hulparbeider of werkloos.' 
Dit alles zet aan tot denken. Foutief 
is enkel maatschappelijke factoren aan 
te wijzen voor delinkwent gedrag (hier-

vloeding aan het oog onttrokken worden,over is trouwens nog weinig onderzoek 
Zo is het gekend dat in geïndusferialiv gebeurt),maar wel kunnen we stellen 
seerde gebieden meer delinkwentie voor dat maatschappelijke factoren een be-
komt dan in plattelandsgebieden,0it langrijke rol spelen, 
moet echter met de nodige voorzichtig- In dat opzicht zou ik nu de taak van 
heid beweerd worden,want het is tevens de politie willen schetsen.Als zij het 
zo dat we met een beter werkend poli— volk willen verdedigen of beschermen 
tiesysteem staan in de stad dan op het moeten zij zich tevens richten tot die 
platteland.Niettemin is het zeker dat maatschappelijke oorzaken die aanlei- 
de rijkdom van de stad (grootwarenhui- ding geven tot delinquentie.M.a.w. het 
zen,café's waar men onbekend kan in gaat er niet om de maatschappij te be- 
vertoeven) een prikkel bieden voor de- schermen met de maatschappij,maar wel 
linquent gedrag.. _ dient deze maatschappij gezuiverd te
Zo beslaat de diefstalcriminaliteit worden van alle nefaste factoren.Dat
ook 60 a 70 /□  van de totale criminali- het probleem niet zal opgelost worden 
teit. (cijfers uit een brochure VZW - door het oppakken van alle snode indi- 
bijzondere jeugdzorg-samengesteld door viduen,zal ieder nu wel begrijpen.
D. Claeysensjpolitiecomm. van Ledeberg)De huidige taak van de flikken is'het 
Diefstal gaat hier van het gebruiken beschermen van de heersers ,die orde

willen en vies zijn van elke maatschap-
pelijke verandering,die kan bijdragen 
tot een betere wereld.In hun ogen

(lenen) van geparkeerde auto's,motor-
fietsen, fietsen tot het binnenbreken 
in leegstaande of bewoonde huizen.Dat 
dit niet enkel gebeurt uit noodzaak is 
een feit,maar het plezier dat men hier-
van ondervindt is misschien wel de uit-
laatklep voor een maatschappij die 
niets anders te bieden te heeft dan een 
wat wereldvreemd vermaak,dat ver van 
elke creativiteit verstoken blijft.

Wat de zogenoemde 'seksuele krimina- 
liteit'betreft,stel ik mij toch enkele 
vragen.In een studie van Uerhofstadt:
'Toekomstbeeld betreffende huwelijk 
en gezin bij adolescenten in een Rijks 
OPVOEDINGs-gesticht (ROG)'lezen we in 
de tabellen af dat 42 op 50 meisjes 
geplaatst worden in een R.0PV0EDINGs.G 
wegens (oorzaak of medeoorzaak) 'LICHT 
zinnig gedrag op SEXUEEL gebied.'Bij 
de jongens zijn dit er slechts 7 op 
50.Dat de oorzaken van deze grote ver-
schillen liggen in de gevestigde rol-
patronen en in de algemeen aanvaard- is elke verandering wanordeli ik wanf 
bare verwachtingen is duidelijk. alles wat zij niet in handen hebben
Immers,sexuele verhoudingen bij meisjejis gedoemd tot mislukkinq

klacht,dan^dat dit bij jongeJ^het ge- me£,bestendigen^at^i ^ b b ^  5eSCher~ 
val is.Dat veel aan deze problematiek ken gaan opzosken van deze mistoestan^ 
zou kunnen verholpen worden door een den.Waarom zijn er flikken? 1

uel8" doei het 2ich- if - « b o 2 ï ^ d:i:jk

Goed, aangenomen dat je weet waarover 
je gaat beginnen. Je zet je lustig aan 
het krabbelen, maar dan schiet het je te 
binnen dat je in SCHAMPER maar een be-
perkte ruimte toebedeeld hebt gekregen.
Zo word je gedwongen rigoereus elke zin, 
elk zinsdeel, elk woordje dat niets we-
zenlijks beduidt te schrappen. Pas overi-
gens op met deze zuiverende bezigheid.
Het is mezelf inderdaad een paar keer o- 
verkomen dat ik er zo in opging, dat ik 
aan 't einde opmerkte dat ik mijn hele 
stukje geschrapt had. Eigenlijk is het 
wel ergerlijk dat zo'n dingen juist aan 
een simpele stukjesschrijver moeten voor- 
vallen, maar dat b.v. de tekstschrijver 
van Boudewijns nieuwjaarstoespraken daar 
blijkbaar nooit last van heeft.

Tot slot: men verwacht in zekere mate 
humor van je. Humor pendelt tussen de 
laagste kronkels van het darmenstelsel 
en de hoogste kronkels van de hersen-
massa, of - om het ietwat konkreter uit 

. te drukken - resp. tussen wind- en 
woordspelingen. Sommigen zullen wellicht 
vinden dat ik me aan het eerste soms wat 
al te veel bezondigd heb, maar ik kan 
hun met de hand op de tong (d.i. met de 
hand op het hart en het hart op de tong) 
verzekeren dat ik steeds heb gepoogd dit 
te kompenseren door een bijbels getint 
taalgebruik en fraai gemaniëreerde zins-
wendingen .

Ziedaar, dat is ongeveer het vaandel 
dat ik door te geven heb (niet zonder 
sPijt, gezien mijn honorarium en de 
champagne met kaviaar na elke redaktie- 
vergadering). Sommigen zullen deze vlag 
misschien wat al te fel geverfd vinden, 
anderen daarentegen zullen menen dat ze 
te lang in de zon resp. regen gewapperd 
heeft en daardoor verkleurd is. Per slot 
van rekening zou het beste eigenlijk 
zijn, dat mijn opvolger meteen een ge-
heel nieuw vaandel maakt. Maar dat ik 
hem er niet op betrap dat hij alleen maar 
met een stok rondloopt of ergens een 
vlag in de handel gekocht heeft, want 
dan sta ik terug op uit mijn graf en

QPïï]LïDUW^®j^ussen de kolommen van SCHAMPER rondwaren.

In alle ernst: bedankt voor de aan-
dacht. Voor de rest: het woord is thans 
aan anderen en beteren.

Erwin PENNING
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MET DE RIJKSWACHT

OP STAP
Onder "kundige" begeleiding en het 
waakzaam oog van onze vrienden - toe-
komstige rijkswachtofficieren gingen 3 
psychologen op schoolreis naar ^ol (?) 
en Geel (!). Op het ogenblik dat menig 
student zich nog eens omdraait in zijn 
bed, stapten we door de massieve deur 
(genre Volderstraat) van het Rijksop-
voedingsgesticht in nol.

In de enige ruimte van het gebouw 
die uitkijkt op de straat.werden we 
met een tas koffio verwelkomd door een 
grauwe figuur.die bij nader toezien 
de direkteur bleek te zijn.Eén na één 
deden de direkteur 2e klasse,een mis-
lukte nar;de psikiater,een waalse kumul 
atrissejde pedagogisch adviseur,zonder 
nadere bijzonderheden en de psycholoog, 
een baardige hippie,hun triomfantelijke 
intrede.

Tijdens de inleidende speech van de 
direkteur leerden we reeds dat-mol het 
laatste station is van de jeugdbescherm 
■j T,g —de ont—
haalsektie dienst doet voor nieuwelingen, 
zieken en gestraften(kwest4e van nadien 
te kunnen zeggen dat het cellulair stra^ 
systeem afgeschaft is) -dat de
gemiddelde verblijfsduur 6 è. 9 maand is, 
langer dan 2 jaar zit je er alleen voor 
misdaden. -dat er
een jongen zit die 18 auto's opengebro-
ken heeft .mijnheer.

Om elke verwarring tussen ons en de 
rijkswachters te vermijden stelden we 
enkele intelligente vragen waarop er na 
tuurlijk een even intelligent antwoord 
volgde..

ZIJ:(de psikiator)he oorzaken van de 
ziekten kunnen achterhaald worden 
via een volledike anamnese.Dat 
vraakt veel tijd en kan hier niet 
gebeuren.Verkeerde familiale bind-
ingen on de opvoedink zijn dikwijls 
de oorzaken.ohizoïde gedrakingen

ZIJ:.'iaar rajjnheer dan zouden er weinig 
gevangenen zijn want er zijn maar 
800 leerlingen in de 8 ROG's te 
samen.

Onze begeleiders:Zitten er hier veel 
getatoeëeerden?

ZIJ:Zo ongeveer de helft maar ze laten 
dat dikwijls wegbranden,natuurlijk 
op kosten van de staat.Alles gebeurt 
hier op kosten van de staat.uaar 
eaama blijven er littekens en dat 
is toch even lelijk, 

i.a dit vragenuurtje, mochten we de ver-
sterkte burcht bekijken. ..e wandelden 
door 5 -als livings ingerichte- klaslo-
kalen, een schrijnwerkerij, een filmzaal, 
een wasplaats en een slaapzaal die niet 
zouden misstaan in een kazerne anno 1900. 
Pittige details:-Verboaen de dieren te 
voederen; kontaktname maakt van u een 
subversief element.

WIJ:Welke zijn de PEDAGOGISCHE kriteria 
om iemand te laten vertrekken uit 
de instelling?

ZIJ:De opleiding moet voltooid zijn,de 
leerling moet werk gevonden hebben 
en hij moet een goedgekeurde ver-
blijfplaats hebben.

Enige tijd later:Als je werk en geld 
hebt ben je gelukkig,als ge werk hebt 
zult ge wel reïntegreren...
WIJ:Welke is de achterliggende visie op 

jeugddelinkwentie waarvan ge vertrekt 
ZIJj Visie...?
WIJ:Ja,visie.theorie.
ZIJ:Wel,als de W-Everloven + succesvol 

verlopen en ze hebben werk is er 
geen reden om ze langer hier te houd-
en.

WIJ:Welke zijn de oorzaken van jeugd-
delinkwentie?

Onze begeleiders:Zijn er veel psychopator
ZIJ:Dat is een stempel die men niet ge-

makkelijk plaatst.De meeste zijn 
neurotici.Sommige jongens van 18- 
19 jaar zijn psychopaten en zullen 
altijd naast de maatskappij blijven 
lopen.

V/IJ:Iioe zit het met de recidive?
ZIJ;Velen komen terug,maar dat is normaal
WIJ:Kunt ge cijfers geven?
ZIJ:Neen,we hebben maar 8C> van de cijf-

ers. ;iaar 't valt wel mee.
WIJ:Cijfers?
ZIJ:Als ge iemand op zijn 16 laat gaan 

is er veel meer kans dat hij voor 
zijn 21 terugkomt,dan als ge hem 
houdt tot zijn 20ste.

WIJ:iiaar als je de totale recidive neemt 
en bij het heropnemen hier ook het 
percentage neemt dat men in de ge-
vangenissen. ..

ZIJ:men plaatst niet over naar gevangen 
issen.

Wij:Door nieuwe strafbare feiten....
ZIJ:(de nar-kwaad)Ge moet niet altijd 

het negatieve zien;kijk ook eens 
naar de positieve resultaten.Hoera 
een koe een koe.Rijk eens naar de 
goede dingen die gebeuren.

wIJiHaar het schijnt zijn iO'/o van de 
gevangenen mensen die uit instel-
lingen komen.

-Al deze ruimten keken 
uit op weer nieuwe muren: op kosten van 
de staat mijnheer. Enkel de "open" afde-
ling was slechts beschermd door een 2 
meter hoge gril. 
wat we nog leerden onderweg:
-Als ge moet luisteren naar al hun vragen 
en als ge overal moet op antwoorden, hebt 
ge nooit gedaan met werken; luisteren 
moeten ze. Discipline kennen ze hier ook 
niet meer: vorige week waren ze de speel-
plaats aan het vegen en vroeg iemand: 
Mijnheer, gaat gij dat hoekje niet vegen? 
-Wacht maar, als ge in de praktijk staat, 
zult ge wel anders spreken!

Op de tonen van:"That's the way I like it 
tuften we naar Geel.' Onderweg wist de 
rijkswachter-officiër-begeleider ons te 
vertellen dat de rondleiding daar niet 
interessant was en we er dan ook zouden 
van afzien, tenzij iemand nog graag een 
zot zou bekijken.
Onze begeleiders:Ahahahahahahahaha!!!
In het Rijkspsychiatrisch ziekenhuis, 
kregen we een slijmerige diamontage voor-
geschoteld, die de religieuze basis en de 
gezelligheid van de gezinsverpleging moes 
ten duidelijk maken. In een vraaggesprek 
dat algemeen gezien interessanter was 
dan te nol, kregen we toch weer te horen: 
-Lat 'de mensen die in een gezin verpleegd

woraen tot 5C0fr. per week kunnen verdie-
nen. De gezinnen daarentegen krijgen 160 
tot 220fr. per dag, hetgeen ruim volstaat 
voor kost en inwoon. Een rekensommetje 
doet ons twijfelen aan die religieuze 
basis van de gezinsverpleging.
-Dat de mensen er ingeschakeld worden in 
de meest zinvolle aktiviteiten, zoals 
keukenwerk, wassen;strijken en zakskes 
plakken.
-Dat je volgens de plaatselijke psycho-
loog de keuze hebt tussen gezinsverplegin 
met excessen en inrichtingsverpleging. 
Toen we stelden dat er buiten deze 2 
vieze oplossingen nog een derde was, nl. 
gezinsverpleging zonder excessen, rea-
geerde een al te snuggere rijkswachter

daarop met:"Maar wat hebt ge toch tegen 
gezinsverpleging?"
- Lat de psikiater uit Mol ook hier een 
half-time had om de schamele winsten uit 
haar privépraktijk aan te vullen.
-Lat je nooit een interessant gesprek moet 
beginnen als de heren rijkswachters naar 
hun geestelijke vader en toevlucht terug 
willen.

Op weg naar huis leerden we tenslotte nog: 
-Alle taken van de rijkswacht kennen via 
het beruchte franstalige kaartspel.
-Lat de bedienaars der wet zich af en toe 
ook es overgeven aan spel on drank. 
Konklusies trekken, beste lezer, laten-we 
aan u over.-

Uw verslaggevers ter plaatse 
Dohja Van Cssel 
Rik Van Buggenhout

le g e r  & 
m ilita r is m e
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Ons land heeft een leger van 87.000 geheerzame 
mannen, met een mederne bewapening, en dat ding 
gaat ans vaar 1977 65 miljard frank kasten. Dus
driemaal zaveel als in 1972)
Waaram maet dat leger er zijn?

Als je die vraag zau stellen aan de ministers 
die de degrating apmaken, nieuwe belastingen uit-

dam geweest om daar niet van te profiteren : 
ons leger, waarvan de helft van het dure materi-
aal permanent onbruikbaar is, moet hen toch wel 
schrik inboezemen.
Dat gezwan over de verdediging aan de Rijn i een 
drogreden, de enige reden van bestaan van ons 
leger is dat het kan worden ingezet tegen sta-

is ons leger goed genoeg bewapend. De laatste 
tijd begint men van die gezellige lichte tanks 
te gebruiken (CVRT) en Poema-helikopters die 
uiterst interssant zijn voo zulk een doeleinden. 
(Ze hadden die CVRT trouwens in NOord-Ierland op 
zijn kwaliteit getest). Een ... Mirage bewijst 
ook zijn nut wanneer bijvoiïbeeld een ganse stad 
in staking zou zijn. Ze. zullen die hier wel niet 
moeten gebruiken tegen een paleis, zoals in '73 
in Chili.

Je kan buiten de kazernes betogingen gaan 
niseren : anti-atoammarsen zoals in de zestiger 
jarei}, massale scholierenbetogingen tegen her-
vormingsplannen die het leger nog efficiënter 
willen maken voor de burgerij, betogingen tegen 
de dertig miljard en andere verhogingen van het 
legerbudget. Je kan tegen legertentoonstellingen 
en wapentrransporten protesteren : kortom, buiten 
de kazerne vechten voor eisen als " de Nato uit 

„ . . België, België uit de Nato" "Geen beroepsleger"
Kazernes, officieren, en vooral wapens 1 dat kost "radikale vermindering van het militair budget",

vinden en bezuinigen *p de sociale voorzieningen, dingen van de werkende mensen hier, of tegen de
bevrijfingsstrijd in de Derde Wereld ( en deze 
laatste is de enige "buitenlandse vijand" van 
Blgi'é, tenminste van het België van de burger-
lijke ministers en hun generalen-knechtsjes).

Om een efficiënte antistakingstroep of neoko- 
loniaal expeditiekorps te hebben zijn er gehoor-
zame en goedbewapènde soldaatjes nodig.
Ten eerste gehoorzamen : het gaat niet op dat die

of aan de generaals die de troep commanderen en 
daarvoor een dikke pree krijgen, dan zouden ze 
je antwoorden dat dat is " om ons land te verde-
digen tegen de vijand uit het oosten, en dit in 
het kader van de verdediging van het Westen."

Afgezien van het feit dat het bestaan van ons 
leger niet afhangt van de richting van de vier

lettelijk een bom geld. De bouwondernemers, (pn- 
fectiefabrikanten, worstenproducenten en vooral 
wapenhandelaars verdienen daar ook hun cent aan. 
En zo hebben onze ministers weer een middeltje 
meer om onze kapitalistische ekonomie terug ge-
zond te maken

windstreken, is dat klinkklare onzin. Sinds der- jongens ineens zouden gaan verbroederen en ver-
tig jaar staan er nu al 32000 kloeke belgen.in 
Duitsland daarop te wachten, zonder dat de Iva- 
novs en Vladimirs het gewaagd hebben om de Rijn 
over te steken zoals eertijds de barbaren.
Maar toxh is ons leger al een mogen in aktie 
treden : in 1951 mochten onze eeuwige soldaten 
het paleis van Laken gaan beschermeen terwijl 
de Rijkswacht in Grace-Berleur een paar "repu-
blikeinse heethoofden" ging gaan doodschieten 
(en nochtanswas het om die koning te beschermen, 
die in 19^0 "zijn vaderland had verraden"); 
in 1960 hadden ze dubbel werk, één vierde van 
ons legertje werd aan de Rijn verdediging ont-
trokken om de negertjes in Kongo te gaan kalme-
ren, terwijl er nog eens zoveel de staking tegen 
de Eenheiswet moesten bedwingen. In 1961 trok-
ken onze para's op Simba-jacht en twee jaar la-
ter moesten ze naar onze tweede kolonie, Lim-
burg', om er wat op mijnwerkers te gaan oefenen. 
Tussendoor zijn ze nog eens op reis gegaan naar 
ïorea(1950-1953), maar tijden s de oliekrisis 
ia  1973 hebben ze de aanvankelijk geplande tocht 
afgelast. En telkens zijn de Rode Russen zo

loederen met het werkvolk ën negers, want dan 
zouden ze samen hun wapens wel eens op generaals 
en ministers durven richten. ( en wat er dan ge- 
beurtmoet je maar eens vragen aan de kozakken- 
generaals die oktober 1917 hebben meegemaakt)
Dus moet er discipline zijn, orde, tucht en drill 
uniformen, salueren en marcheren, en het liefst 
moet je artikels als dit niet onder de officie-
ren hun neus gaan wrijven. Gans die opleiding 
tot slaafse burger ( en dat komt je later nog van 
pas komt op je werk) gebeurt in speciale jongens- 
pensionaten, kazernes genaamd, zover mogelijk 
van thuis, in Duitsland : daar mogen desnoods 
Duitse antimilitariten je nog een pamflet in je 
pollen duwen, jesnapt er toch niets van. Het 
ideaal van kapitaal en generaal (o dichterlijke 
ontboezeming) is een beroepsleger, dat staat

"ontbinding van rijkswacht en paracommando" enz..

Je kan ook binnen de kazerne gaan ageren: mis-
schien zullen we ons nog een tijdje als propa-
gandisten en het Leger des Heils moeten vermom-
men, maar stap voor stap moetn we politieke vrij-
heid in het leger veroveren, de discipline en de 
militaire rechtspraak aanvreten en het leger on-
nuttig en waardeloos maken voor zijn repressief 
doel.
En wanneer dan op een mooie dag die vermolmde 
poppenkast wardt ingezet tegen een algemene sta-
king die de macht aan de werkende mensen wil ge-
ven, en de stakers van FN en andere wapenfabrie-
ken een alternatief distributienet gaan opzetten, 
dan zal er niet teveel revolutionaire massage- 
weld moeten worden gebruikt.
Komt er dan nog een buitenlandse inval ( en ik 
denk hierbij-eerder aan de 260.000 Amerikaanse 
GI's in Europa) dan staan wij allemaal klaar om 
ze op hun donder te geven en een maatschappij te 
verdedigen die echt de onze is. En als die 
kauwgomvretende snotneuzen hetzelfde gaan doen 
bij hen thuis als wij hier, dan organiseren we 
een groot feest met allemaal Russen, amerikanen 

Een school voor brave burgers, een bende gewapend c^nezen en Vlamingen onder de Ijzetoren en plan-
mannen die de laatste redplank, zijn wanneer de 
burgerlijke staat bedreigd wordt, een middeltje 
om ons zieltogend ekonomisch sisteem weer op te 
lappen, dat is ons leger. Dat is iets dat nu al 
meer dan honderd jaar gezegd wordt door allerlei

permanenet onder kontrole, so long die loonslaven "Russische agenten", maar wat doe je daar nu
in uniform tenminste geen linkse Syndikaten op-
richten.
Ten tweede goedbewapende : en om tegen ongewa-
pende werkmensen en zwartjes ingezet te worden

tegen? Je kan natuurlijk radikaal eruit blij-
ven, en je burgerdienst gaan doe, hetgeen pleit 
voor jet oprechte edele gevoelens, maar toch 
klijft dat troepje gewapende mannen bestaan.

ten daar een grote rooie vlag met een gebroken 
geweer op. Dan zal het nooit meer oorlog zijn, 
en dan mag je dit artikel in de vuilbak der ge-.- 
schiedenis gooien.

(steeds bereid tot diskussie met CIA-agenten, 
KVHV-overblijfselen van een verkalkte Frontbewe-
ging, en natuurlijk met de kameraden -would-be- 
partisanen van MLB)

G. LIEFKNEGT ^



* run * m n * run * f il m * f il b *
VOORUIT

tot 16 december:
nore. Barbet SChroeder(1969)

SKOOP

tot 16 dec.: 
zaal 1:
- nonty Python 4 the Holy Grail.

21u. Terry Gillian(1974).
-The day of the Locust. Roman 

23u. Polanski(1969)

zaal 2:
-Phantom of the Paradise.Brian 
19u30,21u30 De Palma(l974)

-Thieves like us. Robert Altman. 
23u30 (1974)

RODE HOL

14 december: om 20 u.
-Dood van een sandwichman.

Robbe De Hert(1973)
-De leeuu van Vlaanderen.(1976) 

in Skoop 3.

* TONEEL * TONEEL * TONEEL * TONEEL * 

ARENA

Sun Han naar de koopman van
Venetë(Shakespeare) 

15*16^17,18,22,23 december om 
20u15.

ARCA-NET

-CHristmas Carol naar C ,Dickens 
elke dins—,donder— en zaterdag 
om 20 u. tot 8 januari.

-De apologie van Sokrates
Julian Schoenaerts.

17 dec. om 20U.

Dag!

De zogenaamde "demokratische"staten on-
derscheiden zich van de niet-demokra- 
tische staten,door aan de burgers van 
die staat een aantal burgerlijke rech-
ten en vrijheden te garanderen,vervat 
in een Grondwet.
De meest opvallende van deze rechten, 
want het meest zichtbaar en dus het ge- 
makkelijkst na te gaan,is de vrijheid 
van de meningsuiting.
Aan de mate waarin dit recht in de prak 
tijk oeoarandeerd wordt,kun je vrij 
getrouw de mate van volwassenheid van 
een democratie afmeten.
Dit geldt niet alleen voor een regime; 
de mate waarin een groep,resp. een in-
dividu overtuigd is van de onschend-
baarheid van dit grondrecht,toont eve-
neens de graad van demokratische vol-
wassenheid van die groep,resp. dat in-
dividu aan.
De termen 'links' en 'rechts' dekken 
een enorme verscheidenheid aan politieki 
sociale,etische inhouden:deze termen 
in hun geheel omschrijven of afgrenzen 
is zowat onbegonnen werk.Nochtans zijn

*

NTG

-De Beverpele Gerhart Haupt- 
man.

om 20u. tot 31 december,
-V o o rjaarsontwaken Uedekind 

29dec. om 20 u.
Zuidelijk Toneel Globe.

PROKA

Uaste of Time met:

"ouuvenir dB ".
dinsdag 14 en woensdag 15 dec. 
om 20u30 in de ZwartB Zaal.

Trojaanse Paard.

"Ontwaak verworpenen der aarde 
dond. 16 en vrijdag 17 dec. 
in Zwarte Zaal in AkademiBstr.

* STUDENTENAKTIVITEITEN *

UERKGROEP ARBEID

voordracht over Federalisme 
Blaniijn 15 december 20u.

LVSV

-dinsd.14 dec. Aud. A 
BlamBljn 20 u.
Prof.Prevenier,alg.Sekretaris 
Willemsfonds.
"De vrijzinnigen en ds staats-
hervorming" .

-Donderd. 16 dec. :
Oohan Anthierens . 
Akademieraadzaal,20 u.

AVRUG

Prof. Uertheim over: 
"Unilaterale regimes in de 
derde wereld".
dinsdag 14 dec. 20u in Pand.

CGSO

Dinsdag 14 dec. 20u
Huis der Vlaamse Leergangen,
Boekhandelstr.9 Leuven:

"Jos Van Ussel"
Prof. Kruithof,Prof.Trimbos, 
Dr. Carlier belichten de 
figuur...

WEEK VAN I I  TO T I I  DECEMBER

Tomatensoep
Varkensgebraad met witte kool in roomsaui 
Gegratineerde macaroni

Kervelsoep
Bnadworst met wortelenstamppot 
Paëlla

Crcsysocp
Kip met curry en pilawrijst 
Bami-goring

Groentensoep
Hamburger met grootmoedersaus en cresson 
Lever niet princcsseboontjes in zure saus

Ajuinsoep / Pap
Vis met kaassaus en sla
Varkensfrikassce met wortelen en erwten

Champignonsoep 
Biefstuk — sla

— mayonaise
— tartaar
— bearnaise

WEEK VAN 13 TO T 18 DECEMBER 

Maandag Kippefrika««

Dinsdag Rundstong in madeirasaus

Woensdag Gentse stoverij

Donderdag „«pcrelletje

UITNODIGING aan elke s tudent ,assistent ,prof  

voor de 1nterfakulta1re gespreksavond op 
dinsdag_14_d_e_c_e-m_b_e_r_om_20.Q0_uur_1n 

de.Bland1jn_oyer:

•• De AGGREGAATSOPLEIDING aan de RUG 11 of 
" Aan welke voorwaarden moet de leraar vol-

doen en welke zijn de mogelijkheden om deze 
voorwaarden dankzij een aangepaste aggre- 
gaatsopleidlng bereikbaar te maken ? "

De leraarop le id ing  aan ' t  unlef  1s hope-
loos verouderd en j i j  en de maatschappij 
hebben hier veel onder te li jden.
Na vier jaar grondig vakkennis stouwen en 
een te  exclusieve aandacht voor hun th es is ,  
worden heelwat studenten Letteren en W1jsb. 
tot pedagoog gebombardeerd. Te veel sneu-
ve lt  door een dergel ijke onverantwoorde 
voorbereiding. Te veel proffen zijn nog 
steeds van mening dat ' t  unief  enkel dient  
om "wetenschap te bedrijven"
Het Vernieuwd Secundair Onderwijs is  tot  nu 
toe enkel een structuurhervorming gebleven.
De daarmee gepaardgaande inhoudsrenovatie 
steekt bij ons nog steeds in de kinder - 
schoenen. Te weinig mensen zijn op de hoog-
te van de ta lr ijke  verbeteringsmogelijkhe-
den. Daarom deze gespreksavond. Hoe ons 
beter richten op eenleerlinggericht onder-
wijs dankzij een systeem aangepast aan de 
noden en de mogelijkheden is  een thema waar-
voor iedereen zich moet interesseren !
Zij uitgenodigd op d i t  debat ingericht door 
het Fakulteitenkonvent:
Prof.K.De Clerck(pedagogie), Prof.Verbist  
(pedagogie),dhr J.Buelens(ass.moraal) ,
Prof.Laporte(Hilo).dhr.Rosseel(ass.romaanse, 
moderator)en B.De Geter(een leraar).
Het publiek wordt uitgenodigd aan het debat 
deel te nmeen. Al wie zich interesseert  voor 
methodiek,pedagogie,aggregaatsopleiding en 
het beroep van leraar worden s t e l l i g  verwachtl

(Philippe.)

er tend8nzen,meningen,ideeën,die als 
'typisch voor links' of 'typisch voor 
rechts' gelden.
Op het vlak van de vrije meningsuiting 
kun je'links'noemen de mening dat dit 
recht fundamenteel,onschendbaar en u- 
niverseel is.'Rechts daarentegen wenst 
deze vrijheid te beperken tot een be-
paalde groep en tot bepaalde inhouden. 
Daaruit volgt dat een bepaalde groep, 
resp. een individu ,die zich links 
noemt,en die het recht op vrijheid van 
meningsuiting voor zichzelf opeist 
maar tegelijk aan anderen hierin wil 
beperkingen opleggen,zich rechts ge-
draagt.
Uanneer links zich van rechtse metod 
es bedient;
Uanneer links zich van rechtse metodes 
bedient,kan dit alleen "rechts" ver-
kerken en "links" verzwakken,niet al-
leen in zijn geloofwaardigheid maar 
ook nog in de inhouden die de term 
zegt te dekken.
En dit is,wat ik aan Pjotr Beejensky 
(Schamper nr.20,p. 6)uou in over-
weging geven.

V.Foutry (le kan. gesch.)

lezer over economie
Carlos verdedigt in zijn arti-
kel "In het begin was het woord: 
Ekonomie" de stelling dat het in-
dividu geen belangstelling meer 
heeft voor het sociale.
Waar hij dat idee vandaan haalt 
blijft me nog steeds een raadsel, 
zijn artikel heeft het rib niet dui-
delijk gemaakt.Zonder de politiek 
van de opeenvolgende ministers van 
Volksgezondheid te willen verdedi-
gen stel ik toch vast dat de bud-
getten van dat ministerie elk jaar 
toenemen,nist in die mate als som-
mige mensen het zouden willen,maar 
Br is zeker een groei op lange ter-
mijn bekeken.Bovendien durf ik zelfs 
beweren dat de laatste 150 jaar de 
sociale sektor steeds mser aandacht 
heeft gekregen en dat deze tendens 
in grote lijnen blijft aanhouden; 
onafgezien van de regelmatige kri— 
sissen die wij met onze ekonomie 
doormaken.
Dat het eerst zal gespaard worden 
in de sociale sektor in periodes 
van geveinsde of echte krisissen 
gsef ik grif toe,maar dat men daar-
uit mag besluiten dat het INDIVIDU 
geen belangstelling meer heeft voor 
het sociale lijkt me eerdsr een ex-
trapolatie van vaststellingen.

Dat de aandacht voor het sociale in 
onze industriële maatschaDDij i.in- 
der groot ie dan in de agrarische 
en pre-indutri*?lB maatschappij die 
de indutriële tevolutie voorafgaan 
lijken me waarschijnlijk maar nog 
niet bewezen,alhoewel in het arti-
kel daar geen woord over te vinden 
is.
Daarnaast uil ik even de feiten aan-
halen dat zowel op de sociale scho-
len als in de fakulteiten psycholo-
gie en pedagogiek de studenten blij-
ven toenemen in aantal.
De inleiding over de sociale sektor 
lijken me dan ook maar een aanlei-
ding voor dé schrijver om een,voor 
mij althans,onbegrijpelijke uiteen-
zetting te geven over de rol van 
de ekonomie in de maatschappij in 
een chaos van "marxistische"termen 
(wat is bv.meeruaardige arbeids-
kracht?) waar hij noch ik iets 
van begrijpen.

Rik Van Nuffel.

Beste vriend,Rik,
In de eerste plaats zou ik willen stel- 
le’n dat ik geen 'stellingen verdedig', 
maar wel 'beaam'.
Dat er tegenwoordig veel over de 'so-
ciale sector 'gesproken wordt door ho-
ge Pieten dat heb ik ook vastgesteld, 
maar dat er weinig gedaan wordt is voor 
mij ook een feit. Zie maar naar Scham-
per nr.10-'Bejaarden ook zij nog.Zie

maar naar deze Schamper ,uaar Sonja en 
Rik het hebben over, de ROG's.Laten we 
even de nieuwe OCNU's bekijken.Van wat 
waren de gevangenissenopstanden een ge-
volg.

De jeugdbeschermingscomitées die in '65 
per wet gesticht werden zijn nu ('76) 
nog altijd niet op dreef.
Deze belangstelling stel ik vast voor 
het sociale.
Uat uw verwijt betreft dat ik enkel het 
sociale gebruik om mijn ideologie naar 
voor te brengen,beaam ik eveneens.
De dag dat iedereen zal begrijpen dat 
het sociale niet mag losgekoppeld wor-
den van het politieke,van het maat-
schappelijke en tegenwoordig het eco-
nomische, dan zal ik ophouden met schrij-
ven .
Dat de jeugd sociaalvoelend is,weet ik 
ook.Maar als het beperkt blijft tot

'heb uw naaste lief' en uanneer men 
niet verder in een bredsre context 
durft kijken,dan zie ik nog geen beter-
schap.
Uat ik nu bedoel met 'meeruaardige ar-
beidskracht': Het is zo dat de arbeider 
werkt tegen een lager loon dan dat in 
feite zijn arbeid waard is.Dus in re-
aliteit is zijn arbeid meer waard dan 
het loon dat hij ervoor ontvangt.

Carlos


