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MEDISCHE BEURS:

KAAKSLAG AAN DE PATIENT

Op woensdag, donderdag en v rijd a g 21-22-23
ja n u a ri org a n is eert de Vlaams Geneeskundige K ring, fa k u lte its k r in g van de studenten
geneeskunde eens te meer een "Medische Beurs"
D it is een te n to o n s te llin g waar vertegenwoordigers van farmaceutische fir m a 's door
a l l e r l e i reklam etechnieken, de studenten en
artsen proberen te overtuigen van de waarde
van hun Produkten, to t vermeerdering van
de w inst van hun firm a .
Reeds vorig ja a r protesteerde werkgroep
MORDICUS h e ftig tegen de o rg a n is a tie van de
Medische Beurs, wat heel wat weerklank
vond in de pers. B ij middel van een "open
b r ie f" aan M in is te r van Volksgezondheid
De Saeger werd de nefaste invloed van de
farmaceutische reklame aan de kaak g e s te ld .
D it ja a r werd door Werkgroep Mordicus een
brochure samengesteld: "De Medicijnman van
morgen wordt vandaag al g e lijm d " , d ie het
geneesmiddelenprobleem probeert te an a ly 1 . DE REKLAME VAN DE FARMACEUTISCHE FIRMA'S
IS EEN VERSPILLING OP GROTE SCHAAL.
Tachtig procent van de geneesmiddelen
d ie in ons land worden verkocht moeten worden voorgeschreven. D it w il zeggen dat de
artsen voor een zeer groot stuk bepalen
welke medikamenten verkocht worden en welke bedrijven zich h ie r kunnen r i j k maken.
De farm aceutische firm a 's hebben d i t goed
begrepen, en bestoken de dokters en hun
fa m ilie le d e n met a l l e r l e i rekla m efo ld ers,
geschenken, g r a t is r e is je s (o .a . naar F iren ze , c f r . le z e r s b r ie f Humo 8 j a n . '7 6 ,
p . l 4 . ) . . . 1 n de hoop hun produkten aan de
man te brengen.
De farm aceutische n ijv e rh e id g e e ft 15 to t
25 % van haar z a k e n c ijfe r u i t aan p u b lic i t e i t (E n tre p ris e -9 6 5 - 8 maart '7 4 ,p.5 9 )
wat voor B elg ië neerkomt op zowat twee
m ilja rd (T er v e r g e lijk in g : aan research
wordt ongeveer 835 m iljo e n besteed.)
Deze twee m ilja rd z ijn a ls v o lg t verdeeld:
- Medisch afgevaardigde: 50 %
- S talen : 12,5 % (In '73 werd in B elgië
het % van de geneesmiddelenproduktie dat
g ra tis a ls sta le n werd uitgedeeld nageaan b ij 10 fir m a 's : men vond bv. 2 , 4,
0 , 15 %)
- P u b lic it e it (f o ld e r s , geschreven pers,
postreklam e): 32,5 %
- O rgan isatie van kongressen, sem inaries:
5 %

- De in d ik a tie s worden veel te breed gesteld
- B ijv e rs c h ijn s e le n van het produkt worden
ten dele verzwegen en gem inim aliseerd; of
afgezwakt in eu fem istische termen.
0e farm aceutische reklame s tim u le e rt het overdreven en verkeerd vo orsch rijven : volgens een
onderzoek van een subcommissie van de Amerikaanse senaat, worden 60 a 90 % van de sp ecia l i t e i t e n (80 % van de a n tib io tik a ) 'n u t t e lo o s' o f 'verkeerd ' voorgeschreven (Le Nouvel Observateur, n r . 5 1 9 ). De ongebreidelde
reklame in E elg ië, in v e r g e lijk in g met Zweden waar een veel stren g e r reglem entering
g e ld t i.v .m . farm aka, maakt bv. dat van
a ll e a n tib io tik a d ie v e rb ru ik t worden:
- in Zweden 25 % breedspectrum a n tib io tik a
(duurder)
75 % P e n ic illin e s (goedkoper,
meer g e ric h t)
- In B e lg ië : 30 % P e n ic illin e s
70 % Breedspectrum a n tib io tik a
en de m o r t a lit e it voor in fe k tie z ie k te n is voor
beide landen g e l i j k .

gestadig b lijv e n s t ijg e n . D it is te verklaren
door volgende fa k to re n :
- De farm aceutische fir m a 's hebben de wetgeving weten te omzeilen door s p e c ia lite ite n
u i t de handel te nemen en te vervangen door
lic h tg e w ijz ig d e , duurdere produkten waarvan de werking n ie t steeds bewezen is .
Ofwel werden z i j vervangen door kombinat ie s van bestaande produkten.
Een zekere laksheid van de bestaande r e g is t r a t i e - en kontrolekonm issie is hieraan ze ker m ed e p lic h tig .
■ De farm aceutische fir m a 's behoren to t multin a tio n a le tr u s ts : 90 % van de Belgische
markt is in handen van bu itenlan dse-m aatschappijen. Deze MNO's ontsnappen grotendeels aan de ko n tro le van n a tio n a le regerin g en .
DE D E F IN IT IE V E

O P LO S S IN G

VAN H E T PR O B LEE M

G E N E E S M ID D E L E N IN D U S T R IE I S

O N M O G E L IJK WAN-

N E E R H E T G E N E E S M ID D E L LO U T E R HANDELSWAAR
B L IJ F T .

4 . WAAROM WERKGROEP MORDICUS AAN AKTIE VOERT
3. GENEESKUNDE IS EEN HANDELSWAAR GEWORDEN IN
TEGEN‘ DE FARMACEUTISCHE FIRMA'S TER GELEGENEEN EK0N0MIE GERICHT OP STEEDS MEER PRODUCEREN
EN STEEDS MEER WINST MAKEN !
HEID VAN DE MEDISCHE BEURS.
De gemiddelde j a a r li jk s e s t ijg in g van de
De medische beurs is een d u id e lijk e i l l u s t r a farm aceutische produktie in de periode
t i e van de manier waarop de fir m a 's reklame
'6 0 -'7 0 bedroeg in België 15 %. Het zakenmaken. Het is bedroevend vast te s t e lle n dat
c i j f e r van de farm aceutische in d u s trie lie p
de fa k u lt e its k r in g van de studenten geneeskunop van 6 ,7 m ilja r d in 1967 to t 12,9 m ilja rd
de op zo'n m anier de la k e i s p e e lt van de gein '7 4 . De Belgische farm aceutische in d u s trie
neesm iddelenindustrie. Elk ja a r ontvangt de
doet het helemaal n ie t s le c h t: in de periode
‘ 69 - '72 steeg de invoer j a a r l i j k s met 13,3 % f a k u lt e its k r in g meer dan 1.0 00.0 00 frank
steun van de farm aceutische in d u s tr ie . In *
(in de USA met 17,1 %) en de u itv o e r nam toe
r u il daarvoor schept de Vlaams Geneeskundimet 2 6 ,4 % (in de USA slechts met 4 ,7 %).
ge Kring de m ogelijkh eid de studenten te beIn Europa staan de farm aceutische bed rijve n
naderen voor reklam e-do elein den, v ia o .a .
vooraan op de l i j s t van de meest rendabele:
kapitaalsrendem ent van enkele bedrijven in
de "Medische Beurs", a d v e rte n tie p a g in a 's in
'6 9 - Beecham: 21,5
de kursussen, het verhuren van kamers in het
- Glaxo:
2 0 ,4 %
Klubhuis van de kring aan bepaalde firm a 's
- Hoechst: 13,8 %
en het organiseren van re k la m e fu ifje s .
Werkgroep Mordicus o p te e rt voor een onafhank e lijk e o p s te llin g van de f a k u lt e its k r in g ,
los van de firm a 's om va n u it een autonome
p o s itie k r itie k e n en oplossingen te form uleren voor h e t zie k e geneesmidde^enbeleid.
V o lg e n d e

?

- m aandag,

a k t ie s

z i j n v o o r z ie n :

d in s d a g ,

w oensdag

1 9 -2 0 -2 1 ja n .

s t r a a t t o n e e l r o n d d e fa r m a c e u t is c h e
o .a . i n B ru g e n O v e rp o o rt.

in d u s tr ie

De Medisch Afgevaardigden nemen dus een bela n g r ijk e p la a ts in . In B elgië z ijn e r 1800,
d ie vla huisbezoeken de "nieuwe aanwinsten"
van hun firm a op de hoogte brengen. Onderzoeken w ijzen u i t dat z i j de b e la n g r ijk s te
Invloed uitoefenen op d é p arts .
Een konkrete i l l u s t r a t i e van zo'n reklam ekampagne: de studenten 3de d o kto ra at geneeskunde kregen vorige maand een d ik lukse-agenda in de bus van JANSSEN-farmaceutica (k o s tp r ijs zeker 200 f r ) . Als men weet dat Janssen
zo 20.000 agenda's v e rs tu u rt aan artse n en
ta n d a rtsen , dan le e r t een vlugge berekening
d a t deze reklam estunt 4 m iljo e n fra n k kost !
2 . DE ZOGENAAMDE INFORMATIE VAN DE FIRMA'S
IS NIET BETROUWBAAR EN DE PROMOTIE VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE HEEFT EEN NEFASTE IN VLOED OP HET V00RSCHRIJFGEDRAG VAN DE DOKTER
EN OP DE KWALITEIT VAN DE GENEESKUNDE.
AU e utenieren d ie de farm aceutische firm a 's
gebruiken om hun produkten kenbaar te maken
hebben d i t gemeen, d a t z i j erop g e ric h t z ijn
een zo groot m ogelijke verkoop te s tim u leren .
De ene manier is a l grover dan de andere. De
zogenaamde "medische in fo rm a tie " (bv. de in lichtingenbrochures d ie een geneesmiddel v e rg e z e lle n ) is n ie ts anders dan een g e r a ffin e e r de vorm van reklame.
De k«sten voor de reklame worden u i t e in d e l ijk
gedragen door het RIZIV (R ijk s ln s t lt u u t voor
z ie k t e - en in v a lid ite its v e r z e k e r in g ) en dus
<loor a l l e so ciaa l-ve rze kerd en . Ook de geschenken waarmee de firm a s de dokters overTaden
worden door de gemeenschap b e ta a ld .
Knack van 26-11-1975 s c h r i j f t hoe de firm a
Glako artsen d ie v e e lv u ld ig het a n tib io tik u m
ïep o rex voorsch rijven beloond met een kleuren
t e le v is ie
Tot oktober 1972 bestond e r geen enkele r e g le mentering op de inhoud van de reklam e. Sindsdien z i j n de farm aceutische fir m a ' v e rp lic h t
tenm inste de gegevens van de b i j s l u i t e r te
vermelden. Maar d i t is on toereikend.

V e rk o o p

in fo r m â t ie - b r o c h u r e

v e r h a a l v a n KARLO S:
b e u rs " ( 2 fr )
-

Ter v e r g e lijk in g : de s ta a lin d u s tr ie ongeveer
7 % (bron: "Les tru s ts du m édicam ent").
De grootste farm aceutische firm a te r wereld
Hoffman-La Roche (Z w its e rla n d ) zag haar to ta a l v e rk o o p c ijfe r toenemen van 1,2 m ilja r d
d o lla r in 1970 to t 2 b iljo e n d o lla r in ‘ 74.
(Business Week, 1 6 -6 -4 7 5 ).
Deze grote p ro d u k tie - en rend em entseijfers
Z ijn te ve rklaren doordat te v e e l en te dure
geneesmiddelen worden geproduceerd. In B elgië
waren in '7 4 , 8.4 57 s p e c ia lite ite n g e re g istre e rd ! (T e r v e rg e lijk in g : in Noorwegen:
2 .0 0 0 , in W .Duitsland: 2 4 .0 0 0 ). De gemiddelde p r ijs van een s p e c ia lit e it in België evolueerde van ‘37,55 f r in '67 naar 118 f r in '74.
In de periode '53 - ' 73 waren e r p r ijs r e g le roenteringen in voege. Nochtans is de p r ijs
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(5 f r )
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Werkgroep Mordicus.

Het is weer eens nieuwjaar geweest.
Van overal kregen we de liefste groeten en de beste wensen voor een nieuw
begin ... of het vervolg van het oude
bekende. Alle inwoners van Gent kregen
verleden week, samen met alle andere
reklame, ook nog een gedrukte nieuwjaarsgroet van het Stadsbestuur. Behalve het feit dat dit een dure en
prestigieuze aangelegenheid is moeten
we toch ook enkele bedenkingen maken
op de inhoud.
De hele metro-affaire wordt dood gezwegen, terwijl we wel herinnerd worden aan de Floraliën, die een enorme
verlieslatende prestigezaak waren.
Een nieuw congrespaleis werd gebouwd
ten koste van het laatste park dat Gent
nog rijk was. Het Zuidpark werd imaera
gedeeltelijk weggevreten door de autosnelweg en onder wat er nog van rest
gaat men een parking maken.
Men jubelt over de restauratie van het
Stadhuis, dat wel gereinigd maar niet
beschermd werd; over het begin van de
restauratie van het Belfort en de St.
Pietersabdij
p misleidende wijze maakt
men gebruik van het feit dat Gent een
Europese prijs kreeg voor monumentenzorg
maar dat was voor een technisch procédé (beton spuiten onder hoge druk om de
fundamenten van een gebouw te restaureren). Dit heeft helemahl niets te zien
met monumentenzorg, laat staan met het
feit dat Gent een uitgewerkt plan zou
hebben over hoe een geherwaardeerde
oude stadskern er zou moeten uitzien of
zo iets. Neen, Gent verkrot, de arbeiderswijken moeten hier verdwijnen, h«t
Stadsbestuur vindt het de moeite niet om
een goede sanitaire voorziening in de
vele beluiken te leggen en deze bvb. als
studentenhuisvesting te herwaarderen.
Amelinckx mag nieuwe 11 verdiepen-woondo
zen bouwen temidden van een wijk éénsgezinswoningen. Wansmakelijke buildings
waarin jij meeluistert als je buur t.v.
kijkt en alles recht en niets krom is.
Kortom er is in Gent steeds minder groen
de kinderen krijgen er geen speelterreinen, 't patershol en 't prinsenhof en
al de andere moeten verdwijnen tenzij
een paar intellectuelen met centen en
een paar idealistische studenten voort
willen doen om met eigen middelen de
buurten op te kalefateren. Spijtig genoeg soms ten koste van het volkse ka rakter van de wijk.
'De werken aan het groots sportkompleks
Blaarmeersen zijn aangevat'. Juicht gij
allen O! Gentenaars die nu straks Sport
gaat kunnen bedrijven in geüniformeerde
trainingspakkies, tennis gaat kunnen spelen in je mooie witte pakkie, gaat kunnen
zwemmen in een ultramodern zwembad, deel
uitmakend van een hieuw gestroomlijnd kompleks dat gebouwd wordt recht tegenover
het nieuwe kompleks van de univ, dat bij
gebrek aan perloneel niet kan gebruikt woeden. Blaarmeersen wordt gebouwd in een
uniek wandel en recreatiegebied dat bestaat
uit velden en laagliggende weiden, waa je
altijd kinderen ziet ravotten. Het is alle
maal voorbij. De meersen zijn weg en de
spontaneïteit van het vrije spel wordt weer
eens opgeofferd aan 'tgrootkapitaal n de
greep van de georganiseerde, getimde maatschappij gebracht.
Maar kom, we mogen niet klagen, een heel
jaar lang hebben we gevierd dat Gent een
stad is met een 1 0 0 0 —jarige traditie van
burgerlijke kunst en kuituur. Weer werd
veel aandacht besteed aan de oude Gotiek
en hoogrennaissance, maar over de arbeider uit de negentiende eeuw hoorden we
niet veel. 'T is waarschijnlijk geen kuituur. Het heeft anders wel het toerisme
doen toenemen, wat goed is voor de ekonomie van de stad. Zoals ook de vergroting
van het Rodenhuizedo» e.a. tot 125.000 t.
Spijtig genoeg is het kanaal niet bevaarbaar voor schepen van die grootte, maar
ook daar is vlug een oplossing voor gevonden : het Kanaal Van den Daele. Een stuk
nieuw kanaal, want voor Zelzate ligt een
tunnel en die ligt niet diep genoeg, zodat
daar maar kan uitgediept worden tot 70.000T
Dus taoet' men, dwars door Wachtebeke een
nieuw kanaal graven, met een nieuwe tunnel
onder. Voor de grens moet men dan weer
in het oude kanaal komen, want Nederland
wil geen twee kanalen vlak naast mekaar.
Trouwens de sluis die in Terneuzen staat
is ook maar geschikt voor 6 5 .OOO t. en dat
zal ook nog zo vlug niet veranderen.
Mensen, weest op uw hoede. Niet alleen
onze univ. wordt versjacherd, niet alleen
worden met Uw centen vliegtuigen gekocht

vervolg op blz.2

rélaIctloii«el,vervol* van blz.l
Voor het leger om onze ekonomie recht te
Itouden maar ook wordt,daarmee ons hele
leefmilieu verknoeid.
’Den bouw is de
barometer van de ekenomie', en 'openbare
werken doen de werkloosheid dalen en wakkeren_de koopkracht van onze bevolking aan',
Vlak bij het natuurreservaat 'BourgoyenOssemeersen' gaat men een waterzuiveringsinstallatie bouwen, terwijl er nog geen
oplossing is voor het probleem waar het
vuile slib moet blijven. Er vlak bij moet
een verbrandingsoven komen voor de verbranding van huisvuil. Vlak naast de stad
'T zal mooi zijn. Alle rioleringen die
nu in een of ander water van de stad uitmonden zullen daarin blijven uitmonden.
Die rioleringen herle gen kost blijkbaar
meer dan men over heeft voor propere waterlopen in de stad.
Laten we op onze hoede zijn, en laten we
ons niet ontmoedigen. Het konservatieve
duo Van den Daele-Van Petegem zal zijn
bewind over deze stad blijven voeren zoals het bezig is, en reken maar dat het
niet zal blijven bij het weghalen van een
schilderij of beeldhouwwerk van een tentoonstelling omdat het pornografie zou zijn.
Gent heeft het uitgebreidste politiekorps
van het hele land-

de redaktie.

STAD GENT

G each te S tadsgenoten,
H et S tad sb estu u r v an G ent stelt er prijs op U allen een
v o o rsp oedig en gelukkig n ie u w jaar toe te w ensen.
In 1975 is er veel gebeurd.
D e w ereldberoem de vijfjaarlijkse F loraliën kenden een
g ro o t succes. H et F loraliapaleis w erd v errijk t met een d er
m ooiste en m odernste congreszalen.
In h et M o n u m en ten ja ar w erd G ent b ek roond met de
E u ro p e se prijs.
M a a r er is nog veel te doen. Reeds w erden vele b elan g rijke resta u ra tie s aa n g ep ak t : Belfort, S t.-N ik la ask erk . St.P ietersab d ij, enz. D e stad h u isg ev els w erden opgefrist. H et
resu ltaat heeft ieders bew ondering opgew ekt.
'-G en t is de enige grote Belgische stad w a a rv a n de b eg ro tin g in evenw icht w erd gehouden.

Y
SM
feter
tea ter springvloed

Je moet zo ongeveer een echte freak
zijn om in 10 dagen het Groot Limburgs
Toneel Twee, h et Parijse Théatre d u ’
Soleil en een snuifje van alle politieke teatergroepen van uren in 't
ronde te bekijken.
Alle would-be freaken kunnen nu met
het Kultureel Konvent hun voorste
helft kwijt.
20 Januaai. GLTwee komt met het testament van Joep naar de Vooruit. Het
stuk werd gemaakt naar aanleiding van
een aktie van afgedankte werkers uit
de Nederlands-Limburgse mijnen. Joep
is de naam van een mijnwerkertje dat
in een standbeeld vereeuwigd werd, h et
symboel van de mijnen. Door de sluiting
nu zien de mijnwerkers het niet meer
zitten. Defaitisme overal. De levende
Joeppen voelen zich bedrogen maar de
marmerharde Joep weet nog hoe een zestig jaar geleden de boeren uit het gebied de mijnen in gedwongen werden,
en hij weet ook waarom de mijnen nu
opeens zo onbelangrijk zijn. Kortom
Joep kent iets van de geschiedenis.
Hij weet ook dat de Joeppen van nu
moeten vechten als ze ooit macht willen krijgen over hun eigen situatie.
Het Groot Limburgs Toneel werd door de
Belgische en Nederlandse overheid af—
geschafti een censuurmaatregel tegen
het politieke karakter van GLTwee (de
vormingsafdeling). De 'afgeschafte'
groep komt naar Gent in 't kader van
hun overlevingsaktie. Surplus brengen
ze dan ook nog een stukje over hun eigen situatie. Precies één week later
komt hét teaterevenement van het jaar:
Théatre dm Soleil in Louvain-la-Neuve met L'age a*or.
A l 1«maal Frans en toch goed. L'age

V o o r de elektrische stro om pro duktie w erd een derde
D iesel besteld, w a a rd o o r h o n derden arb e id ers en bed ienden
v an een gro o t G en ts bedrijf aan het w erk kunnen blijven.

„ „ 14ii „
® dde
e 'toekomst
d'or __
speelt
n—
'toekomst van
van de gouden eeuw: onze tijd. De sociale wéreld
van 7 5 wordt getoond als een mozalk
van ongelijke en vijandige stukken.
Soleil grijpt teru g naar de middelen
van het populaire teater (maskers, tiepetjes uit de Comedia del Arte) en dit
om st erk herkenbare scenes op te zetten. Het Théatre du Soleil wil voor
alles begrijpbaar zijn voor het publiek
Elk deel van L'age d'or werd opgebouwd
in samenwerking met volkse toeschouwers
De show is gegroeid door konfrontatie
met en participatie van gewone mensen.
Tijdens de voorbereiding ging men spelen voor arbeiders, leerlingen gepensioneerden. Hun reaktie is verwerkt.
L ’age d'or wil geschiedenis verklaren
maar altijd met de bedoeling ae
geschiedenis te helpen vooruitgaan.
Het resultaat is een FEEST.
Een geweldadig feest, roepend om
akt.ie; een ontroerend feest door
het ontstaan van een band van solidariteit.
Een volks feest.
Kie slechts 1 keer in zijn leven
toneel gaat bekijken : 't is daar
om te doen.
De solidariteit die Soleil oproept
spreken we dan aan om op 31 j a n .
naar Utrecht te gaan voor een grote dag van het Politiek Toneel.
Groepen uit Nederland, Belgiió,
Portugal, Verenigd Koninkrijk,
Duitsland;'t kan niet op.De Manifestatie begint 's middags met een
betoging tegen de politieke censuur
van Belgische en Nederlandse overheid.Tijd om ons solidair te tonen
met GLTwee,Diskus en De Nieuwe K o medie.
K o nkreet:

KK—Toneel zet bussen in
naar Louvain— la-Neuve en
naar Utrecht(telkens l ) .
6 0 plaatsen in elke bus.
Inschrijvingen in het studentensekretariaat(St-Pietersnieuwstraat 45 Gent)

D e m odernisering v an onze schoolgebouw en w o rd t sy stem atisch voortgezet.
H et toerism e is sterk toegenom en.
T a lrijk e w ooncom plexen zijn in aanbouw .
D e w erk en voor het groots sportcentrum B laarm eersen
zijn a a n g ev at.

Paul De Bruyne.

D e drie tentoonstellingen ..G ent duizend ja ar kunst en
c u ltu u r” hebben de faam v an G ent als cu ltu u rstad fel o pged reven.
In de h av e n w erd de verlenging v an h et R odenhuizedok aa n g e v a t in 't vooruitzicht van de kom st d er 125.000 tonschepen.
K ortom , er sta a t veel op het getouw .

,

M et v aste w il zal het S tad sb estu u r in 1976 energiek
blijven ijveren om. o n d an k s de la agconjunctuur in de w ereld
w a a ra a n G ent. helaas, niet ontsnapt, de w erkverschaffing te
v erzek eren en de econom ische w elv a art vo o r de toekom st
veilig te stellen.
D e B urgem eester : G e ra a rd V a n den D aele
D e S chepenen : G erm ain Roels, A ntoine D e D ecker, G ilbert
Temmerman, 'E m ie l

Pante,

R obert

V and ew ege,

A m anda

T ackaert-Foket, R en aat M oreeuw , P aula M ortier-H aesaert.

WERKGROEP
WEKGROEP
VERVOLG 4
— formuleren van alternatieven-
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"Ja ja, dat niet alles koek en ei is
weet ik ook wel, maar, hoe doe jij het
beter.
Afbreken is makkelijk, maar, om
i et» in de plaats te zetten ! ! !"
Bn dan wordt verwacht dat je het moede
hoofd neerlegt #n diep zucht, nog even
dromerig het woord idealisme prevelt en
dan de mond bikkelhard dichtknijpt : de
realiteit staat voor de deur man.
We verzuipen weer met hetzelfde schuitje van vorige week.
Oké, ik heb alles,
maar dan ook alles door, ken alle cijfers van energieverbruik en werkeloosheid van buiten.
Maar kan ik er iets
aan auen, kan me echt niet indenken
wat voor systeem beter zou zijn.
Toegegeven, als je het echt niet wil
weten, dan slaag je er ook niet in los
te komen uit zo'n determinerende vizie.
De alternatieven zijn er, op papier en
in de werkelijkheid.
Trouwens, in
feite heb je slechts één volwaardig
alternatief want je kunt enkel kiezen
tussen links en rechts en dat laatste
hebben*en krijgen we zo.
De zogenaamde
'derde weg' en de roze revolutie zijn
toch maar een fantasietje van gefrustreerde middenstanders en mislukte
pastoors.
Moeilijk zal het wel niet zijn rechts
af te schrijven.
Het liberalisme heeft
nu al een honderdvijftig jaar door dik
en dun bewezen wat het in feite is : de
vrijheid om de andere onvrij te maken
en/of te houden.
Het fascisme kan geen
zinnig mens voorstaan.
De sociaal-democratie, het andere kind van het
kapitalisme, laat enkel toe de fundamenteel kapitalistische verhoudingen
ingewikkelder en troebelder te maken,
en dan noc. daèrvoor heb .ie dan
een

.
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steeds groeiender welvaartskoek en uitbuiting van de derde wereld nodig.
Maar je vindt dat alles nog zo kwaad
niet en je probeert dus maar wat scherpe hoeken af te ronden.
De schijnkultuur kan er maar verwarder op worden.
Prof. Kruithof heeft op het einde van
zijn ethicologie daarover razend knappe
lectuur geschreven.
Je leest dus best
daar dat er rationeel en moreel ma r
één richting openstaat.
Of een werkgroep al dan niet links moet
zijn bestaat er maar geen of weinig
discussie. Elke werkgroep heeft resoluut voor 'links' gekozen. Of ze het
zijn is weer een andere zaak, ik heb
nu al de pretentie te zeggen hoe het
zou moeten zijn, ik ga niet zo var gaan
een waar eoordeel te gaan vellen over
die werkgroepen, dn 'links' is dan
toch ook maar een héél rekbaar begrip.
Je hoeft maar eens naar de Aktief Liane
Studenten te kijken om een verzameling
van de meest reactionaire arrivisten
bij elkaar te zien.
Criteria vastleggen voor wat links nu eigenlijk is ,»an
ik zomaar n i e t . Dat is trouwens niet
de bedoeling om dat hier te noen.
Dat is 00: niet do bedoeling van
e
werkgroepen, net zoals het voer den
niet de bedoeling is een volwa rdi -■■■ en
sluitend alt? rn a t i of ïaa t s claap;;i jb e o 1d
op te hangen.
Het zoals de w e r h g r o o >
zijn analyse en inzicht toespitst op
zijn eigen werkterrein zuilen »ui meeste
werkgroepen vooral alternatieven m e t o n
kunnen bieden voor ;roble,.;atié!c.
)at
zoiets stee ;s geplaatst wor.t in een
ruimer .»olitiek kader s 'roemt vanzelf.
En dat cle ainpak mui.ti—Disciplinair ■»
allures aanneem-t ;o?ft q o ... niet to v erwandelen.
dot epdel m in ver jc L. dun e
enge disciplines werkt
voryree ai. ■
nóg meer in He -kcut-i'.
rrc-tó. .v'ilr.jk
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heid is meestal het ontbreken van een
coherent politiek alternatief waarin
dat nieuwe deelaspect een plaats moet
krijgen.
ilet is nogal moeilijk om een
serieus alternatief te bieden voor een
rechtvaardige rechtsspraak (voor zover
er nog plaats voer reelat zou zijn) als
je jo geen concreet idee kunt vormen
van wat die maatschappij zou zijn.
liet is makkelijker een direct alternatief te v o r m e n ' v o r de
uidige situatie
voor zover dat alternatief niet raakt
aan de fundamentele
kapitalistische
v e r h o udingen. Het zou stukken gemakkelijker zijn de artvoca tour of ie orde
van geneesheren een voet-je te lichten
'dan het k a p i t a a l . Dat de laatste groep
de grootste vijand is betekent nog niet
dat de lakeien niet aoetan aangevallen
worden.
Dij contestatie van om het
even wat is een uitstekend wapen steeds
een bereikbaar alternatief.
Dat was
heel goed voelbaar bij de actie Jecroo-/
H u mbiet. Straks protesteren we tegen
de far aceuiioven, »et wetsvoorstel
.orson, do oroe v an
syc hol 0,
yen.
De
dos s i :i•; voor die ,1 11 on dieven is
ituurli;jk. elk >ri vé-bela iy uitschake
>ri, ncitii
Loil'llis or 0n
c 011 o c tiviseren.
! o r t u s ■3en eisen Hat er allerlei
lej.orri;orin^en, 0»»en, strengere ;>ri
controles, beperking of afschaffing vani
•is uonstorreclane zou konen is bij de
kom nu:o actie wellicht, het noest bruik-I
bare a i cernati o f .
a r stollen dat net
een paar controlecommissies meer de
boel 30n oplossing krijgt is gewoon
waanzin.
dl;-; alternatief kan maar
doelmatig gebruikt worden wanneer je
duidelijk stelt wat er achter .moet
komen, wat cle oorzaken zijn. Van die
mistoestanden en wat die oorzaken kan
wegnemen.
.als we er ooit zullen in
slagen !
o b 0n c te 1 a ore

HET ZEER GOEDE ZIELTJE.

SPROOKJE.

Rond de kerst- en nieuwjaarsdagen word
ik telkens weer overvallen door een gevoel van diep pessimisme. Ik weet niet
hoe het komt, maar ik heb het elk jaar’
en ik kan er niets aan doen. 0, ik heb
al van alles geprobeerd... Verleden jaar
b.v. besloot ik een soort kerstsprookje
te schrijven, om me wat te verstrooien.
Het begon als volgt:
"Er was eens een meisje dat Grietje
Goudhaar heette. Zij was het zeer goede
zieltje. Ze was tenger gebouwd, niet
bepaald mooi, maar ze had opvallende
ogen. Die waren van een ondefinieerbare
heel lichte kleur, "en als Grietje Goudhaar, die kontaktlenzen droeg, je ermee
aankeek, dan voelde 'je bijna tastbaar
de streling van haar blik die tegelijk
van glas en fluweel was. Ze werkte op
een kantoor van een groot bedrijf en
typte, daar tót ze lust had öm te grienen .
Grietje Goudhaar, het zeer goede zieltje, was een zeer gevoelig meisje. Op
haar eigen bescheiden manier probeerde
zij zo een beetje de wereld en de mensen te verbeteren. Gewoon door aardig
te zijn tegen iedereen. Maar ach, niet
iedereen begreep haar, natuurlijk. Zo
daqht' eeij buschauffeur die zij, omdat
het nieuwjaar was, eens met een kusje
bedacht, dat hij met een syfilitische
krankzinnige te doen had. Andere mensen
daarentegen begrepen haar zeer goed.
Eenzame oudjes b.v. voelden aan dat ze
bij haar hun ellende eens mochten komen
uitstorten. Grietje kropte het op en
vond dan toch nog de bleke glimlach en
de woorden van troost die nodig waren.
Het zeer goede zieltje stond echter ook
aan zeer grote gevaren bloot. Omdat zij
zo goed was, meenden vuige lieden dat ze
van haar mochten profiteren. Ach, ontelbare malen was ze er al bekaaid en be1 kocht van afgekomen. Niet zelden was
haar ontgoocheling bijna volstrekte wanhoop geworden, nadat ze vpor de zoveelste maal in haar liefde bedrogen was geweest. Maar ze hield haar goedheid stilletjes vol."
Op dit punt aangekomen, vond ik dat mijn
sprookje enigszins idioot werd. Ik legde
dus mijn pen terzijde, stopte het geschrevene in een map en borg die achteloos weg in een lade. Daar bleef Grietje
een jaar lang, vergeten, liggen. Tot ik
dit jaar, uitgerekend met de kerstdagen,
iets uit die lade moest hebben, daarbij
het ding herontdekte en besliste het af
te werken. Ik begon te schrijven, min of
meer automatisch. Het resultaat was het
volgende.
"Verleden week ben ik Grietje Goudhaar
op st-raat tegengekomen. U begrijpt wel
dat het heel uitzonderlijk is dat een
sprookjesschrijver één van zijn personages ontmoet,, en. omdat ik bovendien
wist dat Grietje zo overgevoelig was,
besloot ik haar met uiterste vriendelijkheid en zachtheid te benaderen.
'Dag mijn lieve Grietje,' zegde ik met
een hoofse neiging. 'Ja, daar zie,' antwoordde zij en trof mij met een gevoelige slag onder de gordel. 'Wat betekent
dat?' hijgde ik duizelig.'Jij bent toch
het zeer goede zieltje aan wie ik een
sprookje gewijd heb?' 'Jawel, dat was
ik,' lachtte zij honend.'Maar ik ben ondertussen wat veranderd, wijzer geworden. Ik heb gemerkt dat je met goedheid
en gevoeligheid en zo niet ver komt. Om
hier in leven te blijven moet je smeerlap zijn. Als je aan iemand een glimlach
schenkt, iaat je er dan dubbel en dik ’
voor betalen, en als iemand je gelukkig
nieuwjaar wenst, geef hem dan een trap
onder z'n kloten. Oude dametjes die bij
vergissing nog hun zielenood bij mij komen uitschreien, wurg en beroof ik. Ha,
dat is vrijheid!' 'Wat een onzin,' zei
ik geschrokken,'met zo'n gedrag hebben
ze je zeker ontslagen op je kantoor.'
•Onnozelaar,' konstateerde ze.'Ik ben nu
eigenares van het bedrijf.' 'Maar,'
klonk mijn laatste verweer,'als je dan
toch wou reageren tegen je situatie,
waarom heb je dan niet het positieve
pad van de revolutie gekozen?' 'Mijn
kont,' zei ze fors.'Jij schrijft zeker
sprookjes?'
Snikkend zakte ik in elkaar. Het kapitalisme had mijn zeer goede zieltje
vermoord."
Tot daar mijn sprookje. Ik weet het, ik
heb het al gezegd: rond de kerst- en
nieuwjaarsdagen word ik telkens weer 0 vervallen door een gevoel van diep pessimisme. Ik weet niet hoe het komt, maar
ik heb het elk jaar en ik kan er niets
aan doen.
Erwin Penning.

D* ideologie van het genezen heeft
nilet enkel ln de klassieke geneeskun—
de haar paternalisme uitgewoekerd.De
psychiartie ls op dat gebied beslist
het bekijken waard. Eii dit voor diverse
aspekten van de autoritaire staat en
haar wetenschap van de burgerij.
De toenemende belangstelling voor wat
als w etenschap van 'de' mens verkocht
wordt,heeft zeker niet enkel zuiver
'humanistische'overwegingen ten grondslag,alsof de mensheid,uit het geploet
er van materiele bekommernissen eindelijk opgestaan,tenslotte tijd heeft gevonden zich in haar wezen te verdiepen.
Psychiatrie en psychologie zijn politieke onderdrukkingsmiddelen die ertoe
strekken mensen onverantwoordelijk te
laten verklaren.Iedereen mankeert wat,
én niemand h eeft daar schuld aan.
De dubieuze vermengin g van zgn.objektieve 'wetenschap* en ethiek toont dit
ten volle aan.Het schijnwetenschappelljk
karakter van deze sterk—populaire bezigheden blijkt hieruit dat zgn.obJektieve
klasslfikaties een sterk ethisch-legale
inhoud hebben.Wie 'wetenschappelijk'
als gek wordt gedefinieerd,kan dit
niet naast zich neerleggen,
Psychiatrie is deze politieke ideologie
die ertoe strekt anders-denkenden en
anders—handelenden onverantwoordelijk
te doen verklaren.In plaats van ethischpolitieke(en te bediskuteren)overwegingen,die ertoe strekken bepaalde handelingen te onderdrukken,komen pseudowetenschappelijke(maar niet te bedis—
kuteren)klassifikaties,diagnoses enz;
Wie geen verantwoordelijkheid draagt
en mag dragen(zgn.in het belang van de
persoon— zelf)wordt iedere inspraak in
het sociaal systeem ontzegd.De techniek
van het opsluiten van an ders-denkenden
in psychiatrische instellingen in de
Sowjet-Unie is de uiterste consequentie
van de zgn.teorie van het 'sociaal verweer'
De banaliteit waartoe dit leidt blijkt
uit de bestaande strafrechtprocedures
waar ipsychiaters ter 'verdediging' van

hun klienten,deze 'ontoerekenbaar•lat e. vrtrkJLaren.
Het autoritarisme schuilt in de héle
therapie,van het gebruik van psycho—
farmnka om sociale konflikten te fnuiken,tot de psychologische tests,van de
•medische'relatie therapeut-client,
tot het marginaliseren van ganse groepen.
Is het geen cynisch 'toeval* dat Cerletti de elektro— shock therapie ontwikkelde in de slachthuizen te Rome
waar varkens werden geelektrolokuteerd
De varkens die onvoldoende stroom door
hun body hadden gekregen toonden merkwaardige veranderingen in hun gedragspatroon, constateerde de wetenschapper.
Zo begon hij elektro-shocks toe te
dienen aan 'mentaal gestoorden' (va» —
kens ?)om hun gedrag 'positief' te
beinvloeden net zoalq Hitler 60.000
'krankzinnigen' vermoordde in experimenten, en Amerika met biologische wapens de derde wereld tot 'beter inzicht wil brengen.
Waar 1 gt het verschil met fascistische
genetici(cfr.Kallman)die methodieken
introduceerden om 'genetisch inferieu—
ren te elimineren,tot meerdere eer en
glorie van het menselijk ras en haar
hoogstaande kuituur?
Wie een pot inkt,een dozijn eieren of
iets dergel jks naar een staatshoofd
keilt,wordt niet zelden 'gestoord'
verklaard.Kwestie van de publieke
opinie te laten voortsussen.Hoe gestoord zijn dan diezelfde politici
wel die traangas,rookgranaten enz.
naar betogers keilen.Hoe 'gestoord'
is de hele 'openbare orde’??
De problemen van psychiatrie en haar
diensten aan het recht,vinden hun
ontstaan in een burgelijke conceptie
van mens en wereld,waar slechts het
realiseren van goederen mensen een
'ruilwaarde'toekent.Menselijke verhoudingen worden markt-ekonomisen gedetermineerd.Sociale interacties zijn spelen
van geven en nemen,krijgen en verliezen.
De anti-psychiatrie anderzijds,die ertoe strekt (het geestelijk' als zelfstandige entiteit boven de mens te
laten zweven behoort even kritisch van
de hand te worden gewezen.Het gevaar
voor het ontstaan van meer bedekte religies ligt voor de hand.Zo wordt de
psychiater,als inkarnatie van de afgedane pastoor,andermaal als drug-trafikant van een westerse ideologie geïnstitutionaliseerd.
Over dit en een en ander volgt nog een
'gedetailleerder artikel.
De speekpater zij met u.
Koen Raes.

w e in ig g e n e z e n
♦

v e e l b e ta l e n
"Ik hoop je nooit meer te ontmoeten"
Dit denken de meeste mensen bij het
afscheid nemen van verplegend personeel na een verblijf in het-zieken,
huis. Is het er dan werkelijk zo onprettig, moet je er noodzakelijk wegkwijnen van heimwee ?
Het is en blijft een ingrijpende b— elevenis als je plotseling uit het vol—I
le drukke leven wordt gegooid om op de
kleine wereld van bed, witte lakens,
nacht(-en dag)kastje,kamerjas en pyama
koortsthermometer en medicamenten te
belanden. En er wordt geen verschil
gemaakt of het nu omwille van een ernstige hartkwaal of ten gevolge van een
zwaar autoongeval.waardoor je al je
armen en benen gebroken heb— t,of gewoon maar omwille van een onderzoek,
als je in het ziekenhuis belandt dan
moeten je kleren uit, pyama aan en bed
in...en nu ben je ziek! Eens in het
ziekenhuis moet Je de rol spelen van
gehoorzame,zwijgzame,altijd-ja-knikkende zieke pati'ént . Al je aktiviteiten zijn hier tot in de puntjes geregeld
en tot een min imura herleid:op geregelde
tijdstippen krijg je je eten , je koorts
thermometer,wordt Je gewassen en moet
Je pillen slidtken (opdat de farmaceutische industrie er toch ook wat aan
zou hebben).Behalve dit kan je in een
ziekenhuis ook slapen,een boekje lezen en een praatje slaan met je bezoekers (enkel op de bezoekuren wel te
verstaan)...dat is dan ongeveer alles.
„Dagelijks word* je in het ziekenhuis
geconfronteerd met de hele bedrijvige
hiërarchie van direktie, medici t ot
en met schoonmaakpersoneel# 2e vormen
een stoet van kleurrijke medewerkers;
blauwe, groene,roze(de ene moet al
wat vuiler werk doen dan de andere)en
dan vooral de witte medewerkers niet
vergeten. Deze laatste groep bestaat
Uit een afwisselende optocht van leerlingen en gediplomeerden in het wit;
"de altijd aanwezige onmisbaren.die
in een mengeling van zakelijkheid en
bereidheid hun strikt verpleegkundig
werk verrichten'.'
En dan zijn er nog de specialisten.
Meestal zijn ze vergezeld van enkele
studenten in de geneeskunde en een of
meerdere kollega's die allemaal eens
een kennersb—lik komen werpen . Soms
discussiëren ze over de ziekte en over
de behandeling;ze gooien met woorden
waarvan je geen sikkepit verstaat. AAn
de zieke zelf wordt er niets gevraagd:
de patiënt moet vertrouwen hebben in de
deskundige verzorging en enkel hetgeen
doen wat van hem gevraagd wordt.
In't kort gezegd: gehoorzamen,slapen,.
slikken en betaien .
Schrik niet van cijfers,maar jaarlijks
wordt er door veel mensen deelgenomen
aan deze "kreatiève" ziekenhuisaktiviteiten ."In 1970 verbleven f00170S

3elgen tenminstee één nacht in één van
,de46‘0 00 akute ziekenhuisbedden"
Waarom nog altijd zoveel zieken, ondanks de vooruitgang in de geneeskunde;
Wat gebeurd er als men zich tot een
arts wendt . De arts konstateert symptonen en trach^t deze t-e herleiden
tot een fysiologisch herkenbare stoornis. Er wordt een behandelingsplan opgesteld dat gericht is op de bestrijding van de symptonen. In vele gevallen echter vinden deze hun oorzaak nie
in een fysiologische stoornis. Zo zal
men bvb. een mijnwerker die aam stoflong lijdt wel een geneesmiddel voorschrijven ,maar over het stof in de
mijnen en de schadelijke gevolgen voor
de gezondheid van de mijnarbeiders rept'
men geen woord . Over de ziekmakende
faktoren van onze kapitalistische
samenleving(ongezonde en zenuwslopende
werkomstandigheden ,hoog arbeidsritme)
zwijgen de dokters in alle talen
Merkwaardig is dat de meeste kranten
niet uitvoerig schrijven over de arbeidsongevallen die dagelijks voorkomen...en het zijn er veel (het NJf>.
publiceerde in 1 9 6 volgende gegevens
over arbeidsongevallen:van def2732‘-7
verzekerde arbeiders waren er 2 9 - 6 9 1
die een arbeidsongeval hadden.hiervan
waren er 310 ongevallen met dodelijke
afloop en 6520 met blijvende ongeschiktheid) .
v
Het ziekenhuis fungeert bij uitstek als
het symbool van de medische macht;hier
komende ziekmakende faktoren van de samenleving helemaal niet ter sprake; in
een ziekenhuis wordt je zelf afgezonderd
van de wereld .
"Als patiënt wil je weten wat je te
wacten staat. Onwetendheid is vaak oorzaak van angst,frustratie,verkeerde
voorstellingen, n de vreemde en ondoorzichtige wereld van het ziekenhuis is
dit nog meer dan elders:je kan je zelf
moeilijk situeren in het onoverzichtelijk geheel van het ziekenhuis.Je vindt
nergens aansluiting.Je behandeling zou
nbchthans moeten aansluiten bij je to-
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Dat moet er dit jaar ook nog van komen .
Na jaren in een cocon van zorgeloosheid (?)
en tijdloosheid geleefd te hebben, komt
PLOTS het eind in *t zicht. Niet dat je
het einde-niet betracht. Bezig zijnde met
een thesis is eigenlijk, nog het enige motto» het moet hier gedaan gaan zijn. Ge —
daan met de wetenschap (?) die meer op
duivensport begint te lijkenjgedaan met
een overspecialisatie waar je zot van komt;
gedaan met' geflipte intellectuelen ( zie
Humo). Tegerlijkertijd besef je dat achter
dit einde een zeer onzekere toekomst te
wachten staat. Niet alleen wegens de werk»*
loosheid, maar vooral hoe je het compromis
-zeer vies woord- gaat vinden ten opzichte
van een levenswijze die je je ondertussen
hebt aangemeten. Ik sta verbaast hoe sommige deze verandering zonder meer veran deren j terug naar ma en pa, terug naar
het dorp, terug naar het lief naast de
deur, het bootje ligt al klaar en na nog
een jaartje leger is instappen de boodschap. De unief lijkt een intermezzo geweest te zijn - de lollige jaren- alhoewel ik er persoonlijk weinig lol beleef,
op deze lol wordt het verdere leven geteerd, het droomhuis mee opgebouwd en de
witte mercedes mee afbetaald.
Voor anderen komt nu eerst een bezinning
en een HOOP vragen. Wie worden wij, worden wij ook geldvraten ( want die mogelijkheid zit er voor ieder in), gaan wij ook
oompromissen moeten sluiten tot we er scheel
van zien? Behouden wij onze vrienden , wie
gaat er veranderen izij of wij of allebei?
Gaan wij onszelf verliezen in de trappënklimmerij?
Dat je dit allemaal niet kan beantwoorden
iB eigenlijk niet zo erg, de spanning van
de toekomst zou er vlug uit zijn. Toch
kan je verwachten een aantal ontgoochelingen voor de boeg t-er hebben. En niet in het
minst voor wat jezelf betreft»

tale persoonlijkheid". En men moet nog
verder gaan;de oorzaken van de ziekte
moeten gezocht worden in de reaktie van
het individu op zijn sociale milieu van
mDcro-of makro-schaal. Dit vraagt naar
een integratieve aanpak van de ziekte ;
waar er niet alleen verwezen wordt naar
fysische,maar ook naar psychische en
socio-ekonomtsche faktoren . De geneeskunde moet kunnen signaleren waar en in
welke mate de maatschappij ziekmakende
faktoren met zich meebrengt . Dit impliceert het bestrijden van deze faktoren en betekent dus in de eerste plaats
strijd tegen het kapitaal.
Dat dit niet gebeur* weet iedereen,er is
zelfs nog geen sprake van medezeggingsschap van de zieke,van de patiënt.
Is er dan geen sprake van vooruitgang
in de geneeskunde? Ja,vooruitgang in
de oplapgeneeskunde, de geneeskunde in
dienst van privé-belangen. Vooruitgang
inde geneeskunde en inde gezondheidszorg ten bate van de dokters, de farmaceutische en medische nijverheid die
enorme winsten maakt . Vooruitgang in
de bedrijfsgeneeskunde en de verzekeringsgeneeskunde in het belang vqn de
werkgevers. Kortom geneeskunde in dienst
van de winst .
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Ik geloof dat het enige prlnoipe dat
hier geldt ie* jezelf blijven, maar
vooral jezelf een.grens opleggen en
niet ten opzichte van het verleden
maar ten opzichte van de toekomst- ,
namelijk een grens die eruit bestaat
eenvoudigheid na te streven f- datgene
te consumeren wat je werkelijk nodig
hebt» Dus een KEUZE maken, kiezen in
zowat de belangrijkste daad , kiezen
bepaalt voor een groot deel iemand*e
leven. Kies je verkeerd, dan ben je
natuurlijk gezien, kies je teveel ,
dan kan dat evengoed over je oren gaan.
Deze eenvoudige keuze , die inzoverre
een grens betekent je niet te laten
meesleuren, deze keuze niet alken voos
'consumptiegoederen* ( gevleugeld—
veelomvattend en nietszeggend woord),
maar ook wat menselijkheid betreft, (nog
zo'n woord). Hét is hier meer een ze-'
uenles, maar deze schrijverij is eigenlijk voortgesproten uit verschillende
gesprekken met studenten die met hetzelfde probleem zitten, en dan probeer
ik hen altijd duidelijkste maken dstt
niets verplichtend is, en dat je jezelf
moet soharp zetten tegen een overvloed
die ons opgedrongen wordt, alhoewel Alt
niet betekent op water en brood te gaan
leven» Er zijn een hele hoop oonensptie—
toestanden die waarde 'kennen* hébben,
van zolang je die waarde er mea#tïnlegt»,
Ook geldjals dit (bevoorbeeld) betekent
dat je na een jaar poen maken daarmee
voor een jaar op reis kan gaan. Geld
krijgt hierdoor een vervullende funktie
en is geen doel op siohzelf meer.
■aar vermits deze poenmakerij tooh niet
voor de eerste maanden is wegens de
werkloosheid, sohijnen de meeste afgestudeerden te vinden dat zij met hun
dopgeld wel HET compromis uitgebalanceerd hebben» Ik geloof van niet I

Redactie,
Dit naar aanleiding van uw nummer 5
van Schamper, blz 4, helemaal onderaan.
Bij de start van uw krantje, hebt u
vooropgesteld dat Campus een blad zou
zijn voor alle studenten, partijloos,
kleurloos, enz... Wat blijkt nu: Schamper 1 en al propaganda Voor wat de r e dactie 'nieuw links' en elke lezer, do
neutrale dan toch, 'rood' noemt.
Doch
daar bent u vrij in.
Wat wij echter minder appreciëren
zijn de belachelijke tekeningen Waaruit
blijkt dat u Franco en de ijzerbedevaar
der, het fascisme en de Vlaamse zaak op
1 lijn stelt.
Het is spijtig dat iemand die zich
als pluralist voordoet nog niet kan ver
dragen dat zoiets als Vlaamse beweging
zou bestaan, naast het veel belangrijke
re (?) Marxisme, Leninisme, Maoïsme e.a
Niet dat we daaraan iets willen v e r a n deren, maar wilt u dan a.u,b. andere
mensen van dergelijke kwetsende beelden
gespaard laten.
In oktober hebben wij betaald vooreen abonnement op Campus, niet voor iet
anders.
ftogen we u dus verzoeken in he
het vervolg uw papieren niet meer tussen de door ons' bestelde te steken; n
iets waarop wij rekenen, en waarvoor
wij u van harte danken.
Jan Beleyt en Wim Verstraeten
Onze reaktie:
dat wij iets tegen de Vlaamse zaak op
zichzelf zouden hebben is geenszins
waar, integendeel, we ondersteunen
elke beweging die gericht is op emancipatie, op strijd tegen verdrukking.
Wat wij wel vinden is dat de 'vlaamse
beweging' die door v m o , were di eri cc
wordt voorgestaan fascistisch is en
dan ook niet hoeft gespaard w o r d e n . ,
Een beweging die naar onderdrukking
leidt bevechten we liever, (cfr. die
tekening;
Ook de volksunie en co
geloven we voor een- groot deel n i e t •
meer, ze maken van de vlaams zaak
de za ik van hun ondernemers.
Wij geloven meer in.,mensen van arbeid, de
radicalen (linkse) van de vu en anderen .
- we hebben nooit de pretentie gehad
'neutraal' te zijn, en kleurloos,
dat is het laatste...
- ik heb luistergeld betaald en wat-ik
op de radio alletna 1 snoet horen, ik
zal hen vragen bepaalde progrêRnmas
niet naar mijn radio door te zanden.

EEN WOORDJE
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VLAAMSE NUCHTERHEID^
Tussen kapitalisme en kommunisme/
een derde weg
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Zoals de lezers van mijn vorige artikeltje reeds weten,sta ik hier op
de bres voor de gezonde Vlaams-nationale gedachtef En hier sta ik niet
alleen!
En als zodanig heb ik het als mijn
plicht beschouwd U een korte samenvatting voor te stellen van mijn
spreekbeurt over de derrde weg: "Tussen
kapitalisme en kotnmuni'fime"
Deze spreekbeurt heb ik speciaal geschreven voor de chiro-jongeren van
de troep waar mijn broer leider van
is. D&av deze uiteenzetting bedoeld
was voor een jong publiek,heb ik haar
simpel en helder gehouden.
In die voordracht bracht ik o.a. door
onder*t«riiild tabelletje enkele basisbegrippen aan de man:
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Kapitalisme
iNaiionalisme
-materialisme
-geloof en hoop
**
-vrijheid en ge- - wetten van de
jungl»
lijkheid
-slavenarbeid
-luiheid
-trotse w erkzaamheid
-zedelijk verval -ware diefde
- sex en po

Koffli iunisme
- oktrine
-diktatuur

De prange tegenstellingen laten in
duidelijkheid niets te wensen over!
Jammer genoeg hadden die onbekwame
klungels van de chiro-leiding bij het
uittijpen van de gestencilde brochure
die mijn uiteenzetting moest begeleiden, de termen kommunisme en nationalisme onderling verwisseld! Waardoor het eerste deel van mijn v oor< dracht eigenlijk nogal de mist inging,
tengevolge van een(ja Babylonische)
spra;!^ v e r w arring.
bemerkte ik de fout op tijd,
< Gelukkig
o> en kon ik onder groot gejuich een
rechtzetting dikteren.
o
ging toen een tijdje goed,tot de
< ilet
(J> zekeringen sprongen, en ik met mijn
gehoor in een kompl^te duisternis
o
te zitten. Toen de stoppen ein.
< kwam
delijk vermaakt waren,kon men plots
o
o> mijn diaprojektor niet meer weervinden
Ik ging toen maar verder" a l'improviste1’
,
< tot plotseling iemand achter in de
o
zaal riep dat de bar geópend was.
o
Toen stoven ze na een warm applaus,
< allemaal weg. Hoewel het applaus en
het gejuich mij meermaals in de rede
gevallen is,dra g ik dit Vlaamse pub< liek toch diep in mijn hart!!
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Q*B*» 12/f, van onze reporter die ter
plnatae was volgt hier een ooggetuige
▼erelag wan het optreden van min.^De
Croo, gisterarond in Audit. E van de
Blandijnberg. \
Van bij zijn intrede werd'het genie
warm toegejuigd door de enkele LVSV-ers
die het aangedarfd hadden te konen
luisteren. De stemming in de rest van
de zaal was gespannen. Maandenlang
hebben neer dan 20.000 studenten strijd
g*T®«rd tegen het wetsvoorstel De CrooHumblet betreffende de financiering van
de universiteiten. Maandenlang heeft
De Croo deze strijd genegeerd. Toen,
op het moment dat hij zich moest verantwoorden heeft hij zijn kat gestuurd
en nu, nu de wet -op zijn zachtst uitgedrukt- op ondeaokratische wijze door
hot parlement is gejaagd, nu hij denkt
dat de toestand rustig is, nu wil hij
met een grenzeloze pretentie 'toelichtingen komen verschaffen'. Geen enkel
weldenkend mens kan zoiets gedogen.
Het is dan ook niet Bpeer dan logisch
_
LVSV _
voor dit _debat niet eehs
_dat het, -V

een goed panel heeft bijeengekregen.
De rektor is niet komen opdagen en van
de studenten zaten enkel VNSU, SVSV,
CVP-jongeren en LVSV zelf vanvoor.
Allemaal handen op één buik, zoals vanuit de zaal luidkeels gejoeld werd.
En toch, ondanks alle liedjes, alle
goede tuasenkomsten van onze kant hebben
wij gedoogd dat hij sprak. De stemming
was er anders wel naar : kennelijk is
de st er van De Croo in de showwereld
aan het tanen, want de zaal zat maar
voor driekwart vol. En de mensen die
er dan zaten waren voor het overgrote
merendeel tegen de wet van het genie en
zij waren ook bereid daar luidkeels voor
uit te komen. Kompleet met toeters,
bellen en fluitjes. Voor de zoveelste
keer heeft De Croo er zichzelf ontmaskerd. Geen enkel fundamenteel probleem
heeft hij aangeraakt. Op geen enkele
vraag heeft hij grondig geantwoord.
Enkel kon hij aantonen dat zijn wet
'noodzakelijk' (sic) en 'juridisch technisch' in orde is.
Opgemerkt werd dat zijn aksent te-

genwoordig opvallend veel op dat
van Van Den Boeynants begint te lijken. Dat hij hiermee goede vriendjes is werd trouwens bewezen door de
brief die in Humo gepubliceerd werd
over de reklame in middelbare scholen voor een carrière in het leger.
Enkele uitlatingen in de trant van
'ik ben vdkr mezelf niet verzekerd'
en 'ik zou eigenlijk moeten opletten want ik ben nu al zeven weken
vader} waarmee hij zijn blazoen probeerde op te fleuren en de zaal op
zijn hand te krijgen kwamen hem duur
te staan. De man die 'nog nooit
voor een zaal is achteruitgegaan'
heeft hier heel wat van zijn pluimen
gelaten. Na een mooie ontmaskering
door studenten en personeel was het
dat ook maar goed dat wij het haastig
besloten debat met de zaal hebben laten eindigen in een fikse aktie 'een
ei voor de minister', eièren die hun
doel niet gemist hebben.

BEGIN IK ,
s e i d e n i e , ...
Een kritiek ep het werk van Mesarovic en PestyJL.
Dit werk is een herziening van het
eerste rapp.rt van de Club van R o me. In het eerste rapport werd de
wereld als één globaal systeem b e schouwd; vooral deze visie wordt
in het tweede rapport aangevallen.
De wereld wordt nu in een tiental
gebieden ingedeeld met alle hun
specifieke sociologische, ekonomische, ekologische, enz., eigenschappen. Deze nieuwe zienswijze
wordt vooral gemotiveerd door het
grondidee van het rapport : de organische g r o e i . in tegenstelling
met de fysische g r o e i . De eerste
groeivorm streeft naar differentiatie . bvb. als in een maatschappij meer mensen komen zal dit het
sociologisch beeld komplekser m a ken; de tweede streeft naar egalit e i t . bvb. warm en koud water
geeft lauw water. Onnodig te zeggen dat ook dit tweede rapport tot
dezelfde sombere konklusies komt
als het eerste, maar...
In het eerste rapport was de w e reldramp quasi onvermijdelijk, in
het tweede is er een "uitweg" :
" it is possible to resolve these!
crises through cooperation rather than confrontation "
m.a.w. een samenwerking tussen a l le landen op internationaal nivo
kan de (gedeeltelijke) redding
brengen. Alleen .wordt nergens aangegeven' hoe dit doel kan bereikt
worden, terwijl in feite juist
daar het kernprobleem ligt. Wie
leest eigenlijk dit boek ? Het
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VllTtUS

Bezinning omtrent een universitaire en maatschappelijke
structuur heeft in het verleden tot aktie genoopt.
Aktie tegen een struktuur heeft onvermijdelijk bijna,
bij velen dwanggedachten verwekt omdat de zucht naar'
orde, rust en zekerheid voor de toekomst, onbevredigd
werd gelaten.

o
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In feite kan men stellen dat het rapport op zichzelf, indien men de h u i dige omstandigheden bekijkt, nog rampzaliger overkomt dan zijn iniioud.
aul van Béndegem.
:

Mankind at the turning point,
esarovic eh J e s t e l . Juttonèco, NY '71
Rapport van de Club van Rome. Aula 3GO
Systems thinking, A. ,. '.nery. i-'enguin
General Systems Theory, j,. Aon Dertalanffy. Penguin.

Uiteindelijk is een algemeen verspreid zekerheidssyndroom
ontstaan, waarvan reaktionair het ideologisch epitheton
is .
*

Dit syndroom heeft zijn weerslag gehad op ae solidariteit
die nog maar ingeroepen wordt wanneer zij de persoonlijke
belangen dienen kan en de posities van maatschappelijk
gearriveerd individu.
Aktie wer gericht —tenminste zo dit woord nog gebruikt
worden kan- op de konservering van elke bestaande
struktuur, omdat op korte termijn deze stabiel leek
en de meeste waarborgen bood om zelf door te dringen
tot de liberaal-ekonomisch— sociale machtsverhoudingen,
Ui e nu —o ironie— ethisch werden gemotiveerd.

maatschappij

maatschappij
1--- --------------- 1
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Op die bewogen avond is mij ook een
juffrouw o p gevallen,d i e ,wel-hoe zal
ik het u g g e n ?-ik geloof wel dat zij
geheel mijn type zou kunnen zijn .
Ik heb e-ns zachtjes bij mijn broer
geïnformesrd-ge weet wel hoe dat gaat
onder mannen,haha-en al wat hij me te
vertellen had is"dat ik van tijd tofch
enorm geestig kon z i j n " !
War heeft dat daar nu mee te maken,
Reinhout De Smet

Neemt men echter een wisselwerking aan
tussen beide, dan wordt het uitermate
belangrijk een ideologische keuze te
maken, en dit op zijn beurt sluit weer
aan bij het eerste kritiekpunt, want
het effektief bereiken van ue massa's
kan ook maar door grondige wijzigingen in het huidig maatschappijbeeld.
Men heeft dus dit beeld :

Jean
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Het tweede punt is van ideologische
aard. Nergens in het boek vindt men
enige uitlatingen over de sociologische struktuur van de maatschappij
na de krisis indien men ze opvangt.
Hun eerste bezorgdheid is het overleven en eenmaal dit probleem opgelost
kan men beginnen kijken naar de ideologische kant. Dit geeft uiteraard
een schijnobjektiviteit aan het rapport. Er zijn immers maar weinig ideologieën, waarin het overleven niet
centraal staat. Men leest wel in het
boek over samenwerken, over "het brengen van offers", m.a.w. over begrippen die als zodanig het bestaande
maatschappijbeeld slechts gedeeltelijk of zelfs tijdelijk maar "aantasten" .
Samengevat heeft men dit beeld :
overleven

o>

<

jan.

doorloopt het gewone boekhandelscircuit, het bereikt dus voornamelijk individuen, zelden staatshoofden en dergelijke, op een paar
UNO-vergaderingen na. Het doet me
denken als zou men aan alle alkoliekers in België schrijven wat de
brouwerijen moeten doen om hen te
genezen !

ALS GIJ BEGINT,

(J>

Uit stadium is de knieval aan het systeem —gestoeld
op een kollektieve zekerheidsparanoia- het sakrosant
houvast geworden van hen die voor de evidente konklusies
zijn teruggeschrokken.

o

X

Op de rimpelloze stroom vaart nu het zeilschip Zekerheid naar de monding.
^1® J® schemering valt komen aldra matrozen op het dek
om van de avond te genieten.
riJen zitten zij op de plecht, de schoot vol w etboeken en tot elkaar fluisteren zij stukken uit de
rechtspraak.
A i 1en staren zij gebiologe rü naar de monding waar,
als een grote nul tegen de nu als zwartere hemel, de
open zee lokt.
Plotseling komt uit het schip gezang op, dat aanzwelt,
en nu de stuurlui en de kapitein het dék^betreden,
uitdeint als een machtig lied over het water, de oevers en de velden langs de stroom ; het lied van
Achting, Inkomen en Rust.
14 november 1969«

