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bericht
ten aantal mensen uit de fakulteit 
psychologische en pedagogische w e -
tenschappen werken reeds een tijd 
rond programmahervorming binnen hun 
fakulteit.

We zijn echter tot de konklusie ge-
komen dat een hervorming binnen de 
PPW alleen, zinloos is.
Daar het ons aan kennis ontbreekt 
over de andere studieterreinen, 
nodigen wij ALLE fakulteiten uit om 
met ons rond de tafel te gaan zit-
ten .

Met alle geïnteresseerden willen wij 
samen werken naar een herstruktu- 
rering van het universitair bestel. 
Meer konkreet: we streven naar een 
minder strenge scheiding tussen de 
verschillende fakulteiten, zodat er 
een ruimere, meer soepele keuze-
mogelijkheid zou bestaan bij het 
samenstellen van een vakkenpakket.

Opdat wij in d e z e  richting zouden 
kunnen verder werken, is het nood-
zakelijk dat zo veel mogelijk mensen 
uit alle fakulteiten zouden vertegen 
woordigd worden op de volgende 
vergadering, die doorgaat in de
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Tot nu toe werkten we reeds samen 
met mensen van de Moraal, Staatsr 
en Sociale, Toegepaste Wetenschappen

KUNSTJES (2.6)
Karei Kunstjes heeft deze week 
wegens persoonlijke redenen die niet 
terzake doen geen kroniekje kunnen 
schrijven , tot grote opluchting van 
twee Schamperlezers die, naar ik van 
de hoofdredakteur heb gehoord, het 
lezen van Schamper zouden stopzetten, 
wat waarschijnlijk geen verlies voor 
dat blad zou zijn, maar ik mag de 
hoofdredaktuer niet teveel voor het 
hoofd stoten, hij moet al zo schipperen 
tussen de verschillende redaktie- 
frakties in, en zijn inspanningen om 
de leesbaarheid te verhogen (zie 
Karei Kunstjes 1] mogen niet teveel 
meer verstoord worden of hij krijgt 
een vliegend kolère en ik ben mijn 
rubriekje kwijt, en Schamper weer twee 
lezers rijker. Hoe men meer lezers 
krijgt door niet te schrijven, het is 
mogelijk voorwaar.
Zoals ik al zei deze week dus geen 
kroniekje, en Kunstjes maakt er 
zich goedkoop vanaf,

groetjes van 
Karei.

Ag sport. Videla ?
uit het uekelijks nieuusbulletin van 
het Bevrijdingspersagentschap 18-0.2 
(gedeeltelijk samengevat)

Ter voorbereiding van de wereldbeker 
voetbal '78 in Argentinië, stelde 
een public-relations firma een stra-
tegie op voor de Argentijnse junta, 
kwestie van het imago van Argentinië 
wat op te vijzelen ondanks haar 
bloederige diktatuur en wankele eko- 
nomie.

Hét middel bij uitstek is volgens 
die firma alle kracht te richten op 
een selektie van de joernalisten 
die het ganse gebeuren zullen ver-
slaan.

uit de rangen van de Belgische kon- 
servatieve bourgeoisie, uit een be- 
goede en gekultiveerde familie,

2, Oean-flarie Van der Dusse - ver-
antwoordelijke voor de rubriek bui-
tenland van La Libre Belgique, kato- 
liek konservatief dagblad gelez©*, 
door de kissen van handelaars en de 
bovenste lagen van de Belgische be-
volking, Van der Busse heeft reeds 
in Argentinië verbleven en is zin-
nens hierover een boek te schrijven.

Deze zullen op goed voorbereide 
ontvangstrecepties door zorgvuldig 
geschifte Argentijnse kollega's 
'voorgelicht’ worden om de klassie-
ke opinies omtrent militaire rege-
ringen uit te schakelen, misverstan-
den recht te zetten enz,
De kranten die dan aan de verwach-
tingen ook zullen beantwoorden, mo-
gen betaalde Argentijnse publiciteit) 
zelfs speciale supplementen, ver-
wachten in hun dagblad.

In het deel over de Belgische pers 
en haar joernalisten, staat in het 
rapport van de public-relations 
firma het volgende te lezen,

"Het aantal aanbevolen joernalisten 
in België, uit te nodigen voor een 
voorafgaand bezoek, werd beperkt, 
teneinde maksimale kansen te hebben 
voor een positieve reportage mbt 
Argentinië:

1. Henri Van Nieuenhuyse - Een der 
belangrijkste edit-ionalisten van 
La Derniere Heure, populair (conser-
vatief dagblad in de Franse taal, 
welke de politieke filosofie steunt 
van de Belgische rechterzijde. Van 
Nieuenhuyse is 60 jaar oud, en stamt

3, Philippe Grasset - redakteur van 
de juridische en buitenlandse ru-
brieken van La Meuse, populair Luiks 
konservatief dagblad. Grasset is 30 
jaar oud. Grasset en zijn dagblad 
kunnen belangrijke bondgenoten zijn 
om de publieke opinie koerant te be- 
invloeden mbt de situatie in Argen-
tinië,

4, Gaby Feyaerts - jonge vrouwelijke 
joernaliste, gespecialiseerd in bui-
tenlandse zaken voor Het Laatste 
Nieuws, het grootste Vlaamse dagblad 
in België, katoliek en konservatief. 
(nvdr: ?)

b. H. Caruuels - redakteur ekonomie 
voor de Gazet van Antwerpen, Vlaams 
dagblad, politiek aanleunend bij de 
kristen demokratie."

Tot zover het letterlijke uitreksel 
uit het rapport. Het is op derge-
lijke wijze dat vootnoemde kranten 
en•joernalisten ons gaan voorlichten 
over het misdadige Argentijnse re-
gime, Het is een waarschuwing hoe 
sterk georganiseerd en gekoördineerd 
de Argentijnse propaganda ons zal o— 
verspoelen voor, tijdens en na de 
wereldbeker '78,

(pleeg je nooit alleen)
S te l :  een vrouw wenst abortus. Wat kan ze 
dan doen? Met deze praktische vraag-
s t e l l i n g  gingen we naar het CSV, Willem 
T elstraat  13. Wat gebeurt er allemaal 
b ij  een zwangerschapsonderbreking? Het 
b l i j k t  eenvoudiger te  z i jn  dan de meesten 
denken:

Maria is studente. Maria is zwanger en 

wil het kindjiiet. En nog eens tevergeefs 
met een ezel lfiets) over een hobbelig 

iandschap (weg] ?
(als de abortus tijdig gelegaliseerd 
was, hadden we nu helemaal geen christen-
dom gehad...)

W a t  D a i i .
Het besre is dat ze kontakt opneemt met 
het Centrum voor Sexuele Voorlichting 
(CSV]. Maar Maria wil wel abortus doch 
durft niet. Goed. Medewerksters van 
het CSV zullen met haar praten. Waarom 
durft ze niet ? Tekort aan informatie, 
denken dat het pijn doet, ge lijdt er 
psychisch onder... Men geeft haar dan 
meer informatie, legt de ingreep uit, 
toont haar foto’s, eventueel brengt men 
haar dan in kontakt met vrouwen die al 
abortus gedaan hebben, met die mensen 
belegt men een praatavond, een psycho-

loge, ... En dan ?

De abortuskliniek

Voor de abortuskliniek heeft ze een 
verwijzing van de arts nodig. De afspraak 
met de arts én de kliniek moet Maria 
zelf maken. Ook zelf zoeken, maar het 
CSV kan haar wel inlichtingen geven over 
artsen. Enkel wanneer het een buiten-
landse is (talenmoeilijkheden] of om 
uitzonderlijke psychologische, sociale 
... redenen, wil het CSV het doen, in 
princiep echter niet.

Vervolg z ie  p. 3 .

r e d  a k t i o n e e l

L_

verslagenheid alom.
maar ook verslagen van vergaderingen al 
omal; oma i s  de rijstpa*, klaar ?, nee 
n ie t  met abrikozen dez«= keer.
Punken i s  goed, maar Whïtbread i s  better;  
en White Horse o f  andere alkoholische  
beesten, we zuipen ze wel we§, a ls  het 
moet. Alhoewel het deze keer een tema- 
nummer ging worden over Argentinië waar 
de voetballen aan de bomen groeien en de 
tupamaros aan de bomen sterven , kortom 
waar het leven nog waard i s  geleefd  te 
worden.
En wat te zeggen dan van Neerlands Hoop 
die een tweemanskampagne begonnen i s  om 
de ollanders u i t  Argentinië te  houden, 
vooral de voetballers  dan, maar ook ander 
dere voetgangers, ollanders of n ie t .
Grote konsternatie alom, maar alom werd 
al eens gebruikt, dus gewoon konsternatie  
en paniek b ij  de l inkse  vakbonden die  
geen standpunt durfden innemen u i t  schrik  
om hun leden/TV-kijkers n ie t  voor het 
hoofd te  s to ten .  Waar de sport al n ie t  
de broederband dienen kan.
Gezegend weze dan ook de Belgische ploeg 
die in haar s tun te l igh e id  er in slaagde  
om n ie t  uitverkoren te worden en ons 
land aldus voor een verscheurende twee-
sp a lt  h eeft  bespaard. Waar onkunde al 
n ie t  goed voor i s ;  maar goed, Raymond, 
wij werpen je  n ie t  de s teen ,  men kan 
een voetbalploeg toch geen voetbal geweten 
schoppen ( z e l f s  dat n i e t ) .

Nog zo'n hamvraag waar we geen kaas heb-
ben van gegeten, dat kloteblad S. genaamd, 
zoals klotekolumnist Karei Kunstjes pleegt  
te zeggen, buigt zich over het mannen-
probleem; want dat i s  een probleem, h ier  
en nu, zo nu en dan, maar vooral op S. 
Hoewel, we gaan n ie t  u i t  de schamper 
klappen, daar z i jn  we te leep voor, nog 
steeds o f  alweer zoals u verk ies t  ( wij 
z ijn  p lu r a l i s t i s c h  d a a r i n ) .
Maar het mannenvraagstuk nu.
Schamper i s  een mannenblad en we z i jn  er  
f i e r  op. Een blad voor mannen, van mannen 
en door mannen, en zo hoort het ook, en 
nu praat ik een geacht redaktie l id  na, 
die  d i t  reeds eerder a ls  ZIJN wijsheid  
heeft  verkondigd maar het nu b ere id w i l l ig  
in d ienst  van Schamper aan de publieke  
opinie wil vr ij  geven.
Maar om op dat probleem terug te komen: 
wij vinden het helemaal geen probleem, 
in tegendeel,  en dat . . .  dat i s  nu j u i s t  
ons probleem. Z iet u. Zo s ta a t  het met 
ons.

De redaktie b e s lu i t  tweepang er voor 
deze week mee op te houden en zo gebeurt 
ook; t o t  volgende week, beste le z e r s ,  
(geeuw).
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CREDITS & SEMESTERS

^Het spreiden heeft geen invloed op de duur 
dat men bij een examinator is. Als een 
schriftelijk voorbereid examen bv. 2 
uren duurt, zal dit met het nieuwe systeem 
juist hetzelfde zijn.
Mijn ervaring in de wetenschappen is: men 
heeft 2 jaar terug het experiment gepro-
beerd alle examens op 14 dagen samen te 
brengen, tegen vroeger over 2 maanden ge-
spreid, welnu, door de korte tijd die de 
studenten hadden om alles te assimileren, 

gingen de vragen minder, op de details in 
en dat was ook het argument van dë proffen 
om dit in te voeren, nl. dat men moet be'-. 
wijzen dat men de stof verstaat.

IK begrijp niet het verband tussen de 
twee. In mijn tijd moesten we examens af-
leggen op 2 dagen. Maar dit heeft toch 
niets te maken met een semestrieel sys-
teem.
Persoonlijk vond ik dat een beter systeem. 
Ge bereidt de stof in globo voor en die 
stressperiode, wanneer ge een eerste 
examen slecht doet en verder in onzeker-

heid leeft, dat heeft niets^e zien met 
een semestrieel systeem.

^Ik vrees dat wanneer men 2 examenblokken 
zal hebben van 2-3 weken, men de examens 
grondiger zal afnemen. Want met dit sys-
teem is het voordeel dat men per vak 
meer tijd heeft, en er dus betere resul-
taten zijn voor de studenten. De ervarin- 
genin het verleden zijn ook dat het aan-
tal geslaagden na verandering van ner 
systeem toch gelijk blijft, m.a.w. ...

Dat is wat Bonte zegt.
Ik zou zeggen , in mijn ervarih| niet. Ik 
heb studenten ingenieur 3 en 4 jaar end* 
leggen nu examens af na de eerste semester 
en ik heb niet de indruk dat dat mijn ma-
nier van ondervragen beïnvloedten dus ook 
nief de eindresultaten.

^Normaal gezien, wanneer er een verander-
ing van examenssysteem wordt ingevoerd, 
wordt ook verwacht dat er verandering zou 
zijn in examenuitslagen, dat dus het % 
geslaagden hoger zou zijn. Nu bestaat de 
kans dat de examinatoren na korte tijd 
dezelfde kriteria hanteren als daarvoor. 
Dat het voor de studenten zogezegd gemak-
kelijker werd, maar dat daar tegenover 
staat dat de examinatoren dezelfde krite-
ria gaan hanteren en zeggen, zoveel komen 
erdoor en zoveel worden gebuisd.

Ik weet het niet of zoiets bestaat, het is 
een kriterium dat ik eigenlijk nooit weten 
hanteren heb, "van zoveel komen erdoor".

^Het is toch wel zo dat bepaalde examina-
toren die ondervinden dat ze te moeilijk 
geweest zijn, ze milder gaan delibereren; 
omgekeerd dat ze strenger zullen zijn wan-
neer ze tov.' andere proffen te mild geweest 

zijn.
De wet van Posthumus formuleert dit ook:
De Potter heeft op het Centraal Bureau 
voor de Studie van het Hoger Onderwijs 
een studie gedaan waarin de cijfers van de 
examenuit slagen werden verwerkt van de 
laatste tien jaar, en hij komt tot een 
aantal regelmatig-weerkerende gegevens: 
-niettegenstaande de verschillen in aan-
tal of kwaliteit van de studenten, er 
toch altijd hetzelfde percentage studen-
ten werden doorgelaten en hetzelfde per-
centage studenten werden gebuisd.Alleen 
ernstige wijzigingen konden dat patroon 
doorbreken, zoals programmawijzigingen, 
nieuwe docenten, of iets dergelijks.
Proffen of examinatorerijhanteren kri-
teria die niet altijd duidelijk zijn, en 
ze blijven die hanteren niettegenstaande 
wijzigingen van de groep die zij moeten 
examen afnemen.

Als de objektieve feiten er zijn, kan ik 
daar niets tegenin brengen.
Maar om een konkreet voorbeeld te nemen: 
vroeger nam ik in de 1 lic. examen af 
over het geheel van de stof op het einde 
van het jaar; Ik heb 4/5 jaar geleden de 
studenten voorgesteld om vrijwillig over 
ongeveegfcie helft van de stof repetitie af 
te nemen op het einde van januari»

met dien verstande dat als 
ze slaagden ze niet die stof moesten stu-
deren voor het eind van het jaar.
De meeste doen dat soort tentamen en de 
verbetering van de resultaten is verbazend 
goed. Dus daaruit vond ik dat de verminder 
ring van de hoeveelheid stof manifest maa 
maa kt dat ze de stof beheersen.

^Dat kan dus wel, en er zullen altijd
’resultaten zijn die het onderzoek tegen-
spreken, maar het onderzoek ging over 10 
jaar en de tendenzen zijn heel duidei— lijk 
aanwijsbaar.
De Potter zegt daarbij dat de proffen hun 
kriteria nooit duidelijk naken of op pa-
pier zetten waardoor het voor de studenten 
niet mogelijk is te weten wanneer ze vol-
doende hebben of niet.

Het is alleszins een merkwaardige be-
vinding. Maar anderzijds kan men toch 
stellen dat, zeker in een aantal disci-
plines de hoeveelheid te kennen stof op 
het einde van het jaar ontzettende groot 
is. Door de split.’sing in 2 delen, lijkt 
mij dat die uitzonderlijk grote fysische 
inspanning die men op het einde van het 
jaar moet doen, dat men die halveert en 
het fysisch toch meer doenbaar maakt.

^Is het niet zo dat de studiedruk ver-
groot en daijfelke programmwijziging in 
feite een verzwaring betekent ? 
m.a.w. dat het niet eeromeer mogelijk is 
om alle examens op één dag af te leggen? 
En is er dan geen tweede manier om dat 
probleem op te lossen, nl. door goed te 
snoeien in de vakken. Het te uitgebreid 
geven.van vakken, overlappen,...
Inderdaad is het niet meer mogelijk om 
alle examens op één dag af te leggen, 
en ik ben het er mee een dat er ernstig 
kan gesnoeid worden in de vakken: ik 
hou niet van encyclopedisch onderwijs.

We vragen ons toch af of zo'n maatrege-
len niet het afronden is van de scherpe 
kanten van het systeem van lesgeven en 
het^Lnlepelen van stof, van selekteren. 
Door de spreiding van examens wordt aan 
de rast van de opleiding niet geraakt?

Er hebben regelmatig programmawijzigin- 
gen plaats, ofwel in globo ofwel gedeel-
telijk, of als iemand emeritus wordt, 

dat is zo.
Het universitair onderwijs is zo dat de 
titularis vrij is, dat behoort tot de 
akademische vrijheid en dat heeft mani-
feste voordelen.'
Het heeft natuurlijk voor gevolg dat als 
proffen encyclopedisch zijn van geest en 
's nachts niet kunnen slapen als ze be-
denken dat studenten één facet niet zou-
den weten, wat kunt ge daar aan doen ?
Ik ken zo gevallen waar het bijvak op de 
duur meer stóf had en moeilijker was dan 
het hoofdvak. Maar er is geen enkele 
korrektie tegen mogelijk. Wel zou de 
fakulteitsraad kunnen beslissen om dat v 
vak terug te brengen tot bv. de helft van 
de uren, dat is een drastische maatregel 
die niet gemakkelijk wordt genomen.

Ik heb dekanen horen zeggen dat met het 
semestersysteem de inspanningen van stu-
deren beter zou verdeeld worden maar met 
als nadeel dat de studenten zich minder 
zouden kunnen wijden aan kulturele en 
sociale aktiviteiten. IK moet eerlijk 
zijn, ik had er niet aan gedacht.

^Ik denk dat het nogal duidelijk is, als 
men de studenten in de Toegepaste Weten-
schappen ziet, dat ze zeer weinig kans 
hebben om deel te nemen, ofwel moeten 
ze heel verstandig zijn.

al het repetitiesysteem. Maar dat repe- 
titiesysteem heeft als gevolg dat de stu-
dent ingenieur bijna niets anders doet 
dan het ganse jaar hard werken.

Daarbij komt nog, dat het onmogelijk is 
voor de studenten, wanneer ze de repe-
tities tijdens het jaar niet willen doen- 
(en die niet verplicht zijn), om alles 
op het einde van het jaar af te werken.

Ik wou nog iets zeggen ten voordele van 
het semestersysteem: wij zijn bijna de 
enigen ter wereld waar we nog een akade- 
miejaar hebben van 30 weken. Ik kan me 
toch niet voorstellen dat wij gelijk heb-
ben tegen de rest van de wereld in. In 
Leuven en Hasselt bestaat reeds iets der-
gelijks. In Antwerpen op de UIA tr.ent men 
het trimestersysteem.
Enkele oud-kollega's werken )daar en de 
voor- en nadelen zijn gemengd: ze vinden 
1 trimester te kort om tot een kur-sus 
te komen die een geheel vormt en het 
wordt dan wat veel. Individueel (als do-
cent) vinden zij het erg plezierig omdat 
ze 2 trimesters lesgeven en 1 trimester 
vrij hebben, zodat ze zich in deze per-
iode beter kunnen koncentreren op hun 
wetenschappelijk werk. Hoewel dit voor 
de student maar een dubieus voordeel is.

^Zou het niet beter zijn de examens vrij 
te laten of bv. te zeggen dat elke 
laatste week van de maand'- er examens 
kunnen afgelegd worden ?

Dat is in Nederland, wanneer de student 
klaar is legt hij axamen af. Wel ik heb 
Nederlandse kollega’s gehad die in dat 
syteem gewerkt hadden en zij waren daar 
sterk tegen omdat dit veel meer leidt 
tot verlengde studieduur. Zij vinden dèt 
het beter is de studenten een verplichte 
datum op te leggen, dan hen vrij te 
laten.

Frank Gelaude 
^  Pierra Lens

Rik Van Nuffel.

VcU _i^q^^ z_z^_M n_m u^ ije ._h e .bbe .n

In dzczmbzn bzlzzidz ik  -in Antwznpzn een za tte  nacht.
'& namiddags a l had ik  uitvoznig gedronken op de 
B.R.T. b ij Robnzcht W illaznt & Toon Canzttz. Rond 5u 
annivzzndz ik  b ij een onbzkznd maan voontnzU zlijk  antwznp& 
uitgzvzn d iz  mij bzgnozttz mzt Cognac. Nadien zat ik  
aan een dinzn mzt Willem Fnzdznik Hznmam tzn  huize van 
B.R.T. 3 - pnoduczn Fnzddij dz Vnzz alwaan na gznzvzn, 
bizn volgdz om t z  bz&luitzn mzt een (,lz& tzq u illa . Pnoo&t.
Nog n iz t  voldaan tnokkzn mij (j z  mznkt dat hzt gzzzl&chap 
gz& tadig gnozit) naan een vznnii&agz van wenk van nakkzn 
Nanczl van Nazie. Aldaan wend bizn & gznzvzn gz&znvzznd.
Om middennacht tnokkzn w ij hui&waant& maan bzdnonkzn om 
aan k o ^ iz  in  dz li tzn a in z  pnivz-klub Vzcu.
Ik wou n iz t bztalzn omdat h zt afwezig gzzzl&chap mij n iz t  
aamtond. Vat kan. Toen ki'xmzn w ij zndoon. Vz vznmozidhzid 
v z n l iz t  om en de tnippzlzndz tnozp naan dz Muze.
Vzzz i& n iz t  mzzn al& welzzn. Wat zn nog van nz&t i& een 
tozntitznplzi&tznplaat& & hzt vo lk jz dat deze &tal vu lt 
i& vulgaiAdzn dan een m3 &tudzntzn.
Zodat ik  na W pintzn & i0 minuten op dz vui&t ging mzt 
een &tzl Antwznp&z apen. Want d iz  z ijn  zo link& dat ze 
mzt 4 op I man &pningzn.
En &nzuveldz 1 l  andzn. Vz p o li t iz  kwam zn ik  ging in  dz 
kombi, aan handzn & voztzn geboeid. - en n iz t zacht.
Op wzg naan dz Gz&tapotonzn wend ik  dz&kundig afgetuigd doon 
4 langha^Ugz po litizknzch tzn . Eén van deze &uilzn bzzzzndz 
zich daandoon aan dz poli Mat mij ondzn&taandz oi nzvzngaandz 
bnizi bzzongdz. Ik wzgwznk mijn naam & adnz& want id zn ti^ ik a tiz  
doon 1 van ju l l i z  vznn ijk t deze mzt 1 bozk & 2 dagzn Panij&,
Londzn o£ Am&tzndam. Kiz& a& jzblizi hzt laat&tz want dat i& mij 
hzt liz i& t i gozdkoop&iY
Naan goed. Tznug naan Antioznpzn. Jz kan u i t  dz bnizi opmaken 
dat dz Antwznp&z uniionmz Nacht to t  a^pzn&ing in  &taat i&.
Vat kon j z  a l divzn&z malzn in  dz knantzn fezen en duó zal hzt 
wzl waan z ijn  want deze z i jn  zn zcht n iz t  op u i t  dz Nacht van 
dz Knacht t z  ondznmijnzn. Vu& Mat z i j  &chnijvzn i& in  wznkzlijkhzid  
maan zen pzul&chil. Vz WERKELIJKE w znkzlijkhzid i& vzzl 
uitgzbnzidzn. lodna Nacht zich machtig vo zlt i& z i j  to t  Nzzn in  
&taat dan z i j  Nag. Ovzntikkzn l e t  goed op hzt gzbnuik van 
hoof,dlzttzn&. Vzzz z ijn  n iz t  lomaan aangzbnacht Naan wzldoondacht 
gzkozzn.
Antwznpzn i& bznozmd doon z ijn  Stzzn. Ik zou zzggzn, doon z ijn  
Stznzn. Vzzz aan dz Schzldz & deze van dz Gz&tapo.
Commi&ani& Van dzn Bzmpt i& o^wzl dom ofawzl gz& tapolit-LZ&zzndz 
zxcibi&ionainz volgeling van vniznd dz Sadz nichting 
impotzntz machtpotzntiz potten. Hij i& dz koning t z  n ijk . Hij zou 
liz i& t koning w illen  z ijn . VE koning. VE kzizzn. VE iunhzn.
Zak.
Zingen w ij nu zzn vno lijk  lie d  :

Tz Loundz& op dz bzngzn 
vzn&chzzn in  zzn gnot 
vol glam  i vol g l i t te n  
dz auto van God

nzinzin  : FIAT, FIAT
de auto van God 
FIAT, FIAT 
dz auto van God

Van maandag to t  vnijdag 
&pzzlt h i j  P.V.G.
Vz zondag i izz&tdag 
wzznhoudt h ij  voon tz zv zz  
nzjnzin

B ij gzbnzk aan Room&z kznkzn 
opent h ij  andznz wenken 
Vaanvoon n ijd t  Paa& Paulu&
Al& h z t moet zzli& naan dz Ru&

i» ii
:J i\.,.... . , ;

STAD A NTW ER PEN  

POLI riE

Hoofdcommissariaat

seêêsp ß jtr

P/HC

Uw brief d.d : Uw nummer : Ons nummer (te vermelden bij antwoord) : Datum :

P/P 4869 S 22.12.1977.

Onderwerp : Bijlagen :

Mijnheer,

De Stad Antwerpen is genoodzaakt u hiermede verantwoordelijk 
te stellen voor de kwetsuren en al de nadelige gevolgen, die 
door u werden toegebracht aan een van onze politiebedienden 
op 14 december 1977.

nzjnzin Zodra mogelijk zullen wij u de vordering van de Stad laten 
kennen.

Nu zou j z  kunnen zzggzn 
Vz Pau& i& zzn zegen 
Naan ondank& z ijn  beleggen 
B l i j f t  dz anmz in  dz negen 
nzjnzin

Hoe komt dat, hoe kan dat 
Wie la a t d i t  toch toe  
Onthoudt bnavz bungzn&

Hoogachtend,

Voor de Hoofdcommissaris van politie,

O. Van den Bempt 
 ̂Commissaris van politie.

voon u komt S in t Nikolaai 
voon dz ito u tzn  kolonzl& 
nzjnzin

Admimstratiecentrum. Oudaan 6 T el J 1 68 80
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O N B E G R IJ P E L IJ K
3ij het lezen van de Schamper nr 53 
Jas ik meer dan verrast toen ik 
vaststelde dat men de oude Uer- 
schaeve-rel terug uit de lade haald 
de. De redenen uaarom precies dit a 
artikel mijn schrijven uitlokt zijn 
tweeërlei : 1° ik nas op 21/10/74 
ooggetuige van uat er zich aan de 
ingangsdeur van de Blandijn af-
speelde. 2° ik uil even verder in-
gaan op de demagogie die Schamper 
aan Nr Van de Velde veruijt.
Vooraf uil iker o d uijzen dat ik 
geen pleidooi ga hoeden voor VNO 
en Co maar toch vind ik het jammer 
dat men ueinig de uaarheid hoort ve 
vertellen over de beruchte avond.
Ik had me een kaart gekocht om de 
toneelvoorstelling bij te uonen. 
Ongeveer een half uur voor de aan-
vang kuam ik reeds toe aan de Blan-
dijn. Ne te en uist ik dat er iets op 
til uas.Ik had gehoord van de drei-
gingen van bepaalde Vlaams-nationa- 
listische groepjes en nu zag ik op 
de trappen vande Blandijn een 30tal 
tot de tanden geuapende en gehelmde 
rode kameraden fungeren als ontvang 
stcomité. Ik ging niet binnen,maar 
stelde me samen met enkele vrienden 
op aan de deur vanhet huidige Kra** 
uietelken.Plots hoorden ue de Vlaam 
se leeuu zingen en zagen op de stoep 
een 50tal personen afkomen vanuit de 
richting St. Amandsstraat.Eeen 10tal 
meter voor de trappen kuam de groep 
tot stilstand.Een onder hen kuam 
naar voor en vroeg iets aan een rode 
militant.Plots kreeg die 'fascist' 
een paar klappen van enkele beuakers 
van de Blandijn.
Meteen gingen de poppen aan het dan-
sen en vlug uaren de trappen van de 
Blandijn.iherschapen in een slagveld 
jaarop beide legers aardig uat klap 
pen uitdeelden.Het bankslingeren 
uaarbij een bank terechtkuam op de 
eigen linkse gelederen (zie artikel 
van Vandevelde in Schamper 52) moet 
ik inderdaad bevestigen, 
ioor in uu artikel enkele publicaties 
in tijdschriften of kranten aan te 
Talen beuijst men niks.Deze mensen 
nebben het ook horen vertellen van 
nensen die het misschien zelf niet 
allemaal hebben meegemaakt.

vervolg van blz. 1

De dokter !

Van die dokter krijgt ze dan een schrif-
telijke verwijzing naar de abortuskli-
niek. Die verwijzing vermeldt haar 
bloedgroep, resus-faktor, eventueel 
vroegere ziekten en operaties, de uit-
slag van de zwangerschapstest (het is 
nodig dat je daarvoor nuchtere ochtend-
urine meeneemt, doe het de eerste keer, 
anders moet je nog eens teruggaan), het 
aantal dagen dat je zwanger bent, 
hiermee moet je niet teveel tijd ver-
liezen, desnoods kan dat in de kliniek

zelf vastgesteld worden, zoiets moer 

men wel vooraf met de kliniek bespreken, 
ortidat men als men niet zo’n verwijzing 
heeft, men ook geen dokter heeft om na- 
kontrole te doen(wat verplichtend is).
Een aantal klinieken heelFt adressen van 
artsen, die bereid zijn na-kontrole van 
elke patiënt die de kliniek naar hen 
verwijst. Dit moet je dus vooraf af-
spraken. doch het is het beste dat je 
er zelf voor zorgt.
Dan maakt Maria een afspraak met de 
kliniek. De kosten in Nederland zijn 
rond de 3000 fr. zonder de reiskosten.
( tot 12/14 weken),rond de 10.000 fr.
( tot 16/18 weken). Na 18 weken doet men 
alleen in Engeland, de kosten zijn er 
zeer hoog, ongeveer 50.000 fr. In zo'n 
geval zal men (CSV) proberen een geld- 
aktie of iets dergelijks te doen. In de 
andere gevallen~ls er in uit^nnderlijke 
omstandighedenook nog wei iets te regB- 
lén fret het CSV. '*■
Voor België is het goedKoper, het CSV 
werkt enkel met Nederland.
Het beste gaat men dan met twee ( neem 
mee maandverband, extra-broekje en papier 
pieren ). Begeleiding door iemand van 
het CSV is niet mogelijk, buiten een 
aantal uitzonderingen (minderjarige, 
buitenlanders,...)

In ;de kliniek meldt ;Maria zich dan aan, 
er volgt een gesprek met een arts of 
verpleegster over haar beslissing 
tot abortus en over hoeje abortus voor-
taan kan voorkomen.

Trouwens door een selektie uit kran 
tenartikels kan men de goedgelovige 
massa der studenten voorschotelen 
uat men uil.De krant van het Anti-
fascistisch Front aanhalen geeft 
ueinig waarborgen om de objectieve 
weergave der feiten te achterhalen, 
daar dit bladje speciaal uitgevon-
den werd tengevolge van de rellen 
die zich voordeden (er wordt geci 
teerd uit AFF-krant,1ste jrgng nr 1) 
Volksgazet is de krant waaraan Bert 
Verhoye(auteur van het Verschaevest 
stuk) als medewerker aan verbonden 
is.Voor de publikaties in Het Laat-
ste Nieuws en De Nieuwe Gazet zal 
het LVSV(Dirk Verhofstadt) uel ge-
zorgd hebben.
Uanneer ue enkele andere kranten 
openslaan dan zien ue soms een iet 
uat ander relaas van de feiten.
Het Volk(22/l0/74):'Omstreeks 20 u 
ontwikkelde zich een tegenbetoging 
georganiseerd door KVHV uaarbij zich 
talrijke simpatisanten aansloten.
Het kuam tot een hardhandig treffen 
tussen beide grobpen,blijkbaar goed 
voorbereid door Amada.' De Gentenaar 
(22/l0/74):'Op de buitentrappen ston 
den 50 jonge mannen die de "veilige 
aankomers" selekteerden.'En verder: 
'Ondertussen hadden de belegerde 
bezetters de banken uit de auditoria 
gesleurd...'. De Gentenaar van 25/10 
74 :'...Nav de minder fraaie vecht-
partij maandagavond VOOR de gebouwen 
van de RUG...'
Spijtig voor u,heren Hermans en Van-
sant,maar feiten verpletteren de 
versie die u aanhaalt in Schamper.
Ik geloof dat het gemakkelijker is 
aan demagogie te doen als men een 
studentenblad in zijn macht heeft 
dan wanneer men enkel studenten 
vertegenwoordiger is. Net zo'n mid̂  
del in de hand is het gemakkelijk 
zijn feiten als de uare voor te stel-
len en zodoende de schachten voort-
durend te beliegen.

Net beste groeten,
Renaat De Clippeleir.

Heer red ons,y- 
wij vergoon^

Dan de behandeling.
Het vooronderzoek.

Liefst nog even naar de wc om de urine- 
blaas te ledigen. Er wordt vastgesteld 
hoe lang ze zwanger is, of er gevaar is 
bij de behandeling. Maria heeft een 
verwijzing, dus het onderzoek is niet 
nodig voor bloedgroep,....
De eigenlijke ingreep.
(zoals meestal) de zuigcurretage, Het 

“•onderste schaamhaar wordt weggeschoren 
(het groeit wel weer aan) , rond en in 
de vagina wordt een ontsmettende vloei-
stof aangebracht.
Met een speculum houdt men de vagina 
open. De baarmoedermond wordt iets 
wijder gemaakt met een dun staafje. Dan 
wordt een metalen- of plasticbuisje 
(zuigcanule) in de baarmoederholte ge-
bracht. Dit buisje is verbonden met een 
vacuumpomp. Na het uitschakelen van de 
pomp wordt zo de inhoud van de baar-
moeder weggezogen. Direkt daar na, 
krijgt ze krampen als bij een hevige 
menstruatie, als gevolg van het samen-
trekken van de baarmoeder (dit duurt 
5 a 10 minuten).
De ingreep duurt 7 a 15 minuten -of men 
nu wel of niet pijn heeft, verschilt van 

van persoon tot persoon. In de meeste 
poliklinieken wordt men plaatselijk 
^verdoofd

Om Maria gerust te stellen vertelt de dokter 
konstant wat hij aan het doen is.
Erna.
Zodra Maria fit genoeg is, volgt een 
nagesprek. Ze krijgt medicijnen mee om 
infekties te voorkomen, een stenciltje 

■met inlichtingeb
met Inlichtingen over wat kan gebeuren, 
wat dan te doen... en voorbehoedsmiddelen 

(de pil voor 1 of 2 maanden).

Dan kan ze naar huis.
Ze doet het enkele dagen rustig, gebruikt 
de medicijnen, geen seksuele betrekkin-
gen de- eerste week, of zo-lang er bloe-
ding is (meestal stopt het de dag na 
de behandeling, maar kan 10 a 14 dagen 
durenj het mag nooit heviger zijn dan de 
menstruaties), twee weken geen inwendig 
maandverband en geen zit- of ligbaden.
Na 2 of 3 weken gaat Maria naar de 
nakontrolerende arts om vast te stellen 
of de ingreep gelukt is. Nakontrole is 
vereist, elke kontrole is verplicht voor 
iedere dokter, en hij mag niets verder 
vertellen (beroepsgeheim).
Vooral bij de overtijdse behandeling 
(binnen de 16 dagen, zelfde ingreep 
maar goedkoper, 1400 fr.) wilt het nog 
wel eens5 mislukken, de vrucht is veel 
te klein, de kans om ze niet te heb-
ben is groter.

Wat.
"Wat zeg je Jozef?"
"Welke ezel?".

praeses politiek verschaeve - rel
Naar aanleiding van uu bijzonder 
onthullend hoofdartikel in Schamper 
nr 53 over mijn lezersbrief en de 
Verschaeve rel, voel ik mij volkomen 
gelouterd van iedere fascistoïde 
smet.
Hoe had ik kunnen denken dat de 
A/erhoye-aanhangers aan provocatie 
wilden doen door een figuur als 
Verschaeve door het slijk te halen? 
Hoe kon ik ook maar één ogenblik 
de ooggetuigen geloven, die beweer-
den dat de organisatoren het eerst 
op de vuist gingen, en dat zij bij 
het bankslingeren hun eigen eerste 
gelederen -eilaas- neermaaiden? 
Gelukkig zijn daar objektieve media 
zoals de Volksgazet ( waar de feka- 
lisch- esthetische dramaturg Bert 
Verhoye werkt ) en het Anti-Fascis- 
ties Front, om de onweerlegbare 
Uaarheid te poneren :/de ordedienst 
ter bescherming van het kunstwerk 
was voor de grap tot de tanden 
gewapend./ de affiches ter "verplet-
tering van het fascisties gespuis" 
werden diezelfde nacht gedrukt in 
Brussel en geplakt in Gent./ dit 
alles was volkomen onvoorbereid, 
onverwacht en toevallig.

Bovendien heeft het Politiek Konvent 
dat nochtans bekend staat als een 
pluralistisch platform, waar iedere 
vereniging met open armen ontvangen 
wordt - heeft dit PK het KVHV uit-
gestoten ! ! De prachtige kleuren-
foto's van Schamper nr 53 zijn daar-
bij bijzonder verhelderend : wie nu 
nog twijfelt aan de onschuld van de 
bankslingeraars moet van zeer slech 
te wil zijn.

Tot slot wil ik mijn positie als 
studentenvertegenwoordiger duidelijk 
stellen :vooreerst distancieer ik 
mij als volksnationalist ten volle 
van VNO en co : ik beschouw die 

—zelfs niet als deel uitmakende van, 
de Vlaamse Beweging, aangezien voor 
hen de anti-linkse strijd primeert 
op de Vlaamse autonomiestrijd.

Uat SARUG betreft : weer neem ik - 
sprekende in naam van de VNSU en uit 
eigen naam - afstand van hun ideolo 
gie én hun methodes. De VNSU aan- 
„vaardt SARUG evenals Uerkgroep 
Arbeid als bondgenoot in een Vlaams 
Front, niets meer en niets minder 
om desgevallend een bepaald gemeen-
schappelijk doel te bereiken.
Uanneer ik echter o.m. door lezers— 
brieven reageer tegen een bepaald 
soort fascisme, dat bestaat in het 
monopoliseren van studentenorganen 
door een elitaire minderheid van 
dogmatici, die op alle manieren 
andersdenkenden de mond uil snoeren 
en aldus het geloof van de basis 
in een demokratische studentenbewe-
ging stilaan doet afbrokkelen (1), 
dan reageer ik uit kracht van mijn 
mandaat : omdat ik als verkozen 
studentenvertegenwoordiger moet - 
spreken in naam van de studenten. 
Strijdbare groetjes,

Wij zullen eventjes de argumenten van 
deze twee lezersbrieven op een rijtje  
zetten.
1° Het Verschaeve-stuk'zou een provo- 
katie zijn. Het gebruik maken van het 
recht op vrije meningsuiting heeft 
niets met provokatie te maken. Iedereen 
heeft het recht om zijn of haar opvat-
tingen over de figuur Verschaeve ken-
baar te maken. Als men het oneens is 
met die opvattingen zijn er voldoende 
demokratische metodes om dat duidelijk 
te maken. Desnoods schrijft men een 
tweede Verschaeve-stuk. In geen geval 
heeft men het recht de opvoering te 
verhinderen. Als er van provokatie 

jsprake was, dan moet die in de uiterst  
rechtse hoek gesitueeerd worden. De 
VMO en Co had al weken voordien ver-
klaard dat ze alle optredens uit me-
kaar zou slaan. Als men zich door die 
dreigementen niet laat intimideren, 
en men organiseert toch een vertoning 
wordt men door Van de Velde een 
provokateur genoemd.
2° Verschaeve hoeft niet door het 
s l ijk  gesleurd. Het in herinnering 
brengen van de historische feiten be-
smeurt die figuur al voldoende. Voor 
de tweede keer volgend citaat:
"Dezer dagen sprak de Führer tot de 
Duitschers, in de zwaarste ure van den 
oorlog, een stalen rede. Dat is staal 
en staal geeft zege ! Alles tegen alles  
was de korte zin ervan. Zoo spreekt 
men tot de massa." (uit de Vlaamse Post 
april 1945, door C. Verschaeve).
3° Na de dreigementen van de VMO was het 
maar evident dat de organisatoren voor 
een zaalwacht zorgden. Die zaalvAi:ht 
was gehelmd: je laat je tenslotte geen
schedelbreuk slaan. Een helm is een 
defensief iets . Het is belachelijk 
om dat te omschrijven als "tot de tanden 
gewapend". Voor de rest was die orde-
dienst (helaas) niet gewapend. Toen de

horde aan Kwam draven had men enkel 
bamboevlaggestokken om zich te verde-
digen. Men had zich totaal niet ver-
wacht aan een dergelijke stoot-troep. 
Vandaar dat er v ij f  progressieven in 
het AZ belandden.
4° Het is niet onze schuld dat Van de 
Velde niet kan geloven dat drukkerij 
Oktober voldoende solidariteit  had om 
nog dezelfde nacht affiches te drukken. 
Zijn verbazing zegt ons enkel dat dat 
in rechtse drukkerijen niet gebeurt. 
Bovendien zijn die plakploegen al 
helemaal geen punt. Gelijk welke linkse 
organisatie kan op gelijk welk uur 
van de nachtvoldoende mensen bij mekaar 
krijgen om enkele plakploegen samen te 
stellen. Het enige wat Van de Velde 
ons leert is dat dat bij uiterst rechts 
blijkbaar zeer verwonderlijk overkomt.

5° Uiteraard gebeurde de Verschaeve-rel 
onvoorbereid. De organisatoren konden 
moeilijk de terreur van Van de Vel des 
vrienden bij voorbaat programmeren.

kameraad Patrick Van de Velde 
studentenvertegenwoordiger R.v.B. 
praeses politiek VNSU,

(1) Zie benevens het VNSU standpunt, 
ook de gelijkluidende visie van de 
Vlaamse Kommunistische Studenten,

Abah Abah Abortus!

Mensen die een abortus wensen hebben 
vooreerst adressen nodig waar ze terecht 
kunnen. We raden je aan om eens naar het
c£y te stappen. (Willem felstraat 13). 
Daar worden weliswaar geen ingrepen 
gedaan maar men helpt je wel verder, 
zodat je niet onvoorbereid naar een 
kliniek stapt.
Ook Schamper publiceert de adressen van 
de Belgische abortusklinieken. Op 17 mei 
1977 werden ze al in volgende bladen 
gepubliceerd: Vooruit, Rouge, De Rode 
Vaan, Le Drapeau Rouge, Rood, Pour,
Hebdo 77, Notre Temps, Le PEuple en Li-
beration in Frankrijk. Er werden tegen 
hen geen maatregelen genomen.
In de Rode Vaan van 9 februari '78 
werden de adressen nog eens gepubliceerd. 
Die drukken we hier dan af:

We
Decimnen met «Aimer a l’ULB» niet 
omdat we steekpenningen hebben 
gekregen of zo, maar omdat we 
zeker weten dat je daar een « vi-
site aan de gynekoloog » betaalt 
en er ook een briefje voor de zie-
kenkas krijgt. Je betaalt dus maar 
57 (of 59) fr.

— Aimer a l’ULB, tel. (02)
649.00.30 binnenpost 3131, avenue 
Janne 38, Brussel — Sint-Pie" 
tersziekenhuis, tel. (02) 538.00.00 
(dienst onthaal) Hoogstraat 322,
Brussel — Institut Prov. de Gyné- 
cologie et d’obstétrique, tel. (081)
22.39.23, ch. de Charleroi, Namen 
— Clinique Louis Caty, tel. (065)
64.23.51, in Baudour — Collectif 
Coritraception, tel. (02)736.13.14, 
av. des Celtes, in Brussel, en Col-
lectif Contraception, rue Villette 
47, in Luik.

Let wel, het is mogelijk dat ook 
bij de andere een soortgelijke fi-
nanciële regeling telt, maar bij de 
'ILB is het zeker.

6° Nu even de brief van Renaat. Onze 
ooggetuige stond toen voor het huidig 
"Krawietelken". Goeie ogen heb j i j .  
Tussen v ij ft ig  linksen en evenveel 
rechtsen geharnaste ruiters zie j i j  
opeens als eerste een linkse een mep 
geven. Hoe heb je hem herkend ? Aan 

Izijn linkse bamboestok zeker ?
Om deze waarheidsverkrachting te 
aborteren doen we dan hierbij ook een 
minzame oproep tot bekendmaking van een 
objektieve toeschouwer die voor de 
huidige "Bombazijn"stond en die tussen 
de honderd mieren het eerst een rode 
mier zag spuitenL Als je begrijpt wat 
wij willen objektiveren, Renaat.
Het feitenrelaas van de avond werd 
in de krant van het anti-fascistisch  
front afgedrukt. Daarin werden VMO,
KVHV, en Co expliciet aangeklaagd.
Deze krant werd op duizenden examplaren 
verspreid.Als die aanklacht onjuist was» 
waarom heeft KVHV ons toen geen proces 
wegens eerroof aangedaan ?
Nu, wier 'jaar later, komt er opeens 
een andere versie op de proppen. Geloof-
waardig hoor !

7° De krantenartikels.
Het is  inderdaad zo dat het LVSV , Dirk 
Verhofstadt, Het Laatste Nieuws en de 
Nieuwe Gazet (allemaal geassocieerd 
met de Liberalen) een bolwerk voor de 
rode kameraden en de linkse gelederen 
zijn.

8° Beste vrienden, om de zaak zo ob- 
jektief mogelijk weer te geven vragen 
wij om een rekonstruktie van de feiten 
Zeer dringend,vijf linkse militanten 
gevraagd om zich genadeloos in het AZ 
te laten kloppen.

De heren Hermans 
en Vansant.

anno domini IQ78



fichebak
Geachte l e z e r s  en l e z e r s b r i e f s c h r i j -

w^hêbben een k le ine  mededeling voor 
j u l l i e .

Wij zouden graag hebben dat l e z e r s -
b r ie f s c h r i  jvers  hun v o l l e  naam aan 
de redaktie  la ten  weten. Wanneer 
z i j  verkiezen voor de le z e r s  onbe-
kend te b l i jv e n  dan zu llen  wij daar-
aan gevolg geven, ook onder pseudo-
niem kan hun b r ie f  worden afgedrukt.

Wij zu l len  voortaan daar streng de 
hand aan houden, g e l ie v e  van ons te  
aanvaarden dat we geen geheime f ich e  
bak aanleggen of andere s o o r t g e l i j k e  
g r a p j e s .

met dank,
de red a k t ie .

Een reaktie vanuit de fakulteit toegepaste 
wetenschappen op het halve gesprek met de 
rektor Hoste over credits en semesters in 
vorige Schamper C533.

Wij zitten inderdaad al met het semester- 
systeem opgescheept. Zonder veel entoe- 
siasmeechter. De blok- en eksamenperiode, 
die vier weken duurt en begint de derde 
week na de kerstvakantie, ervaren velen 
als een nogal storende gebeurtenis. 
Inderdaad, het opdelen van het jaar in 
twee gelijkwaardige helften is een ern 
stige handikap bij het zelfstandig organi-
seren van je werkzaamheden, die recht-
streeks verband kunnen houden met de stu-
dies (vb. tesis van laatstejaarsstudenten) 
of er minder direkt mee te maken hebben, 
maar daarom niet minder belangrijk zijn.

Aan het argument dat het semestersysteem 
zou toelaten de inspanningen over twee 
blokperiodes te verdelen, zit volgens ons 
een geurtje. Wij zien er veeleer een 
mogelijkheid in om meer kursussen en meer 
stof te geven, stof waarvan men dan inder-
daad zou kunnen eisen dat ze op dezelfde, 
idioot encyclopedische manier geKend 

moet zijn als tot nu toe meestal het ge-
val is. Pogingen om een intelligenter ma-
nier van kennis overdracht tot stand te 
brengen (vb projektonderwijs) zouden 
door het invoeren van een semestersysteem 
wellicht niet bevorderd worden.

Zo, dat waren enkele negatieve aspekten 
van het semestersysteem die feitelijk 
vooral een gevolg zijn van de gangbare 
vorm van onderwijs bij ons.

Wim Platoo

ofte werkgroep ingenieur
maatschappij.

vgk foei

Graag zou ik als student geneeskunde 
( en lid van de Algemene Raad van het,
VGK) de medestudenten willen inlichten 
over het wangedrag en de korrupte toe-
stand die er heerst in het studentenbe-
heer van het VGK.
Als student aan de andere fakulteiten 
zou je misschien denken dat het VGK be-
leid zou zoeken naar het socialiseren 
en vermenselijken van het reeds zo ver 
vreemde geneeskundige milieu, doch 
niets is minder waar.

Onder het waanbeeld van demokratisering 
en kontakt met de basis tracht het VGK 
zijn beslissingen goed te keuren door 
een Algemene Raad op te richten ( ver-
gadering waar 7 verantwoordelijken van 
ieder ja'ar in zetelen, dus 49 leden). 
Doch hun voorstellen worden in de AR 
zodanig verbloemd, dat men achteraf tel-
kens voor de triestige feiten staat.

Voorbeeld: vorig jaar gaf het VGK een 
autorallye. Dit jaar geeft mene een 
fietsenrallye. Voor ider AR-lid scheen 
dit mooie demokratisering van deze akti- 
viteit. Doch na goedkeuring moet men 
dan konstateren dat deze fietsenrallye 
gesteund wordt door enkele farmaceutische 
firma’s en dat het plaatsvindt op de 
dag van de abortusbetoging, enkel en 
alleen omdat het VGK

1e geen geld genoeg meer heeft na 
al hun braspartijen zoals galabals, TD’s 
en kantussen.

2e geen oog heeft voor sociale 
zaken, zoals een abortusbetoging.

WERKL02E DOKTEffS, HOOP-
VOL IVACH7ÊND OP DE LE- 
ÖAÜSATïE VAN AR0RTU5.

Vervolgens als de AR een zaak niet goed 
keurt of kandidaten voor het dagelijks 
bestuur nog altijd, na 3 stembeurten, 
afwijst, wordt er langs alle kanten over 
de defunktionaliteit van het AR gerede-
twist. En dan voornamelijk door die men-
sen uit het BB (het dagelijks bestuur 
van het VGK) die reeds zeker zijn van

hun heropname in het DB.

Wat mij eigenlijk van het hart moet 
is dat het VGK niets doet voor de stu-
dent op sociaal en studiegebied.
Enkel dan de ontvangstdagen voor de 
eerste kan en de kursussenverkoop waar 
de winst meestal in private zakken ver-

dwijnt.

Ik hoop beste medestudenten dat ik de 
slechte toestand in het VGK iets duide-
lijker gemaakt heb. En het is juist die 
slechte toestand, die dit jaar nog 
dramatischer wordt door de machtsop- 
slorping van een bepaald doktoraat, 
die bijna al de verantwoordelijkheden 
in het dagelijks bestuur opgeëist heeft.

F.R.

een luide kreet

Jaarlijks worden duizenden Belgische 
vrouwen ongewenst zwanger. De oorzaag 
hiervan is het gebrek aan voorlichting 
het falen van het gebruikte voorbehouds- 
middel ( want geen enkel middel-is 100% 
veilig), het taboe dat nog rond sexuali- 
teit hangt,...

Elke vrouw kan in deze omstandigheden 
verkeren en ze heeft in dit geval recht 
op een eigen keuze, op menswaardige be-
handeling.

Deze vrouwen hebben geen vrije keuze, 
ze worden wettelijk verplicht hun zwan-
gerschap uit te dragen. Indien ze toch 
beslissen tot abortus over te gaan, ge-
beurt dit vaak in zeer slechte medische 
en psychologische omstandigheden.

Niet de staat,niet de rechter, niet 
de dokter, niet een man...De betekenis 
van de eis "abortus, de vrouw beslist" 
zit in het fundamenteel recht op zelf-
beschikking van de mens. Voor vrouwen 
betekent dit dat zij ook beslissen of 
hun lichaam een kind gaat vóórtbrengen. 
Goede antikonceptie en de mogelijkheid 
van abortus maken dit een bereikbaar iet5 
voor vrouwen.

Algemeen kunnen we zeggen dat abortus 
voorkomt in een noodsituatie en dat zo-
wel bij gehuwde vrouwen met een voltooid 
gezin als bij ongehuwde vrouwen. Die 
noodsituatie wordt vooral veroorzaakt 
door onwetendheid, waardoor de mensen 
antiKonceptiemetoden niet of onvoldoende 
kennen, niet durven toepassen, en door 
de repressieve houding tov. jeugdige 
se'xualiteit, waardoor jongeren niet al-
leen onwetend worden gehouden maar ook 
verhinderd worden antikonceptiemetoden 
toe te passen. Abortus zit dus diep ge-
worteld in de maatschappij, maar niet om» 
dat de vrouw een ’abortusmentaliteit’ 
kweekt, maar uit noodzaak.

De tegenstanders van abortus voeren 
aan dat de oplossing zit in een ernstig 
antikonceptiebeleid. Maar kan een anti- 
konceptiebeleid abortus vermijden? Nie-
mand kan ontkennen dat er een verband be-
staat tussen_de gebrekkige antikonceptie-
metoden en de hoge abortuscijfers, maar 
er zijn alleen maar gebrekkige metoden.

Kortom, men zit gevangen in een vi-
cieus» cirkel: antiseksuele opvoeding, on-
wetendheid en/of de negatieve houding 
tov. antikonceptie, dus geen reaktie op 
antikonceptiebeleid, dus noodsituatie en 
abortus.

Men waarschuwt voor het gevaar van eer 
abortusmentaliteit. Demagogie... 
want ervaringen in .landen waar aDon-us ge» 
legaliseerd werd tonen aan dat het aantal 
legale abortussen stijgt, zonder beteke-
nisvolle invloed op het geboortecijfer, 
zodat deze stijging van legale abortussen 
gebeurt ten koste van klandestienf abortus 
(die, dat mogen we vooral niet vergeten, 
gebeurde) en niet omdat mensen er licht-
zinnig naar grijpen. En daarbij komt dat 
elke zwangerschapsonderbreking gepaard 
gaat met een goede voorlichting, zodat 
steeds meer mensen antikonceptiemetoden 
toepassen met sukses.

Toch zal abortus voorlopig nog als een 
redmiddel in noodsituaties moeten blijven 
bestaan: zelfs bij een optimaal antikonr- 
ceptiegedrag, kunnen mislukkingen voorko-
men. Zolang de wetenschap geen volledig 
veilig middel heeft gevonden, waarbij men-
selijke falen uitgesloten is, moet abortus 
mogelijk blijven.

Het onmiddejLijk doel van de strijd ivm. 
abortus is: abortus uit het strafrecht 

de vrouw beslist 
abortus tegen terugbetalings- 

tarief
seksuele voorlichting uitbrei-

den
oprichting abortuskliniek 

Voor de vrouw is dit doel onmiddéU.ijk 
verbonden met hun recht op een bevrijde en 
eigen seksualiteit en met het veroveren 
van de kontrole op haar reproduktieve 
funktie, wat allebei vrijen veel plezieri-
ger maakt!

DOLLE MINA

kloot s 17R

(aan de klotecel VKS)
Ziehier enkele opmerkingen voor VKS, i.v.m. 

brief van VKS in Schamper nr 52.
Men verdedigt de demokratie niet door ONde- 
mokratische groeperingen tot de demokratie 
toe te laten.
Van de 40 man die vorig jaar bv. naar een 
Alternatief debatavond waren gekomen over 
Zuid-Afrika, liepen minstens de helft met 
VMO en Were di kentekens rond...Alternatief 
leden mochten gratis binnen, de VMO en Were 
di gingen gratis binnen. Ik had geen deko-
raties en mocht 40 fr. betalen.
Alternatief heeft een raar idee over verga-
deren: zij schrijven ieders adres over, ne-
men foto's en hebben een databank van alle 
progressieve studenten. In feite neemt Al^~ 
ternatief zowat de rol van de politie en de 
BOB ovef*Snze eigen unief!!
Of/vergaderingen voeren ze een doelbewust»ot> 
struktiepolitiek: ze betwisten elk feit, 
vallen over lidwoorden en lullen er maar op 
los. Kwestie dat de vergadering zeker nooit 
voor middernacht zou gedaan zijn.
Verder provoceren ze, om daarna martelaarke 
te kunnen spelen. Johan Van Herrewehge 
leeft in de zevende hemel sinds zijn groep- 
ke voor de zevendéjkeer geweigerd werd. 
Alternatief zoekt moeilijkheden, ze bla-
zen scheten op tot Zeppelins, zoals onlangs 
nog met die zogezegde 200.000fr van het PK, 
waar zelfs geen 1 frank van verdwenen is. 
(Schamper nr 51 en 49).
Hoe wil je met zo'n mensen samenwerken? Wie 
kan er met zo'n mensen samenwerken? Zal 
VKS _ volgendr jaar de BOB studentenploeg 
ook tot het PK toelaten??? Een laatste op-
merking voor onze BOB en ALTERNATIEF: ik 
ben lid van het intermolekulaire komplottis« 
tische komplot. Ben in 1870 op aarde geland 
Heb een staartbeentje. Mijn dossier nummer 
bij de BOB ken ik niet, maar bij Alterna-
tief is dat S 176. Vermits ik dus voldoen-
de gegevens geef om mij te kunnen identi-
ficeren onderteken ik niet, 
groetjes, f.

film
ZA AL_U00RU][T___£_

Van vrijdag 24 feb tot dodag 2 mrt
— Obsession om 16.30 en 19.45

van Brian de Palma (1976)

- BarocGO om 14.00 en 22.15
van A. Téchiné (1976)

DE ANDERE FILM ism U.F.G.

u

u

Om maandag 27 februari
- A propos de Nice
- Zero de conduite

van Dean Vigo 
Om 20 u in de Blandijn 
Toegangsprijs : 60 fr.

STUDIU bKÜOP

* Zaal I:
- Midnight Couboy

Schlesinger
- 1001 nachten

Pasolini
* Zaai lis
• - Een vrouu in het zand 22 u

(1930)
(1 933)

aud C.

20 u 

22.30 u

menu
Ueek van 27 febr. tot 3 mrt.

madag : Minestronesoep / Boeuf_a la 
mode met schorseneren in 
roomsaus - Lumpia met pikan 
te saus / Fruit of Ijskreen

didag : Aspergesoep / Braadworst^ 
met savooistampot - Bami 
Goreng / Fruit of yoghourt

uoedag tot vrijdag nog onbekend.

toon
Zanggroep Solidariteitsliederen 
elke woensdagavond om 20 u. in 
Elcker-Ick, Hoogstraat 9 Gent.

DONDERDAG 2 MAART om 20u AUQ 3 in de
Bendegem over "de grondslagen van de

voordracht
ALTERNATIEVE LESSEN MORDICUS

Op qjinsdag 28 februari :
" Autisme : modediagnose of

werkelijkheid ? " 
Film en debat. Ergens in 't A.Z 
En hopelijk is 't van deze keer

op woensdag 1 maart om 14 u 
in de Blauwe Zaal, Plateaustr 22

just

do 2 maart
Univ. 1 ste verdiep 20 u 
DEBAT RECHTSHULP 
met:
* Marcel Storme
* Mare Goossens(verbrui 

kersorganisatie)
* ACV-Brugge.
* Nationale Raad van 

de Orde der Advokaten.

moderator: Koen Raes.- 
organisatie : S03UUE.

Senator Dewulf
over Noord-Zuiddialoog & Nieuwe 
Ekonomische wereldorde

(senator Dewulf neemt deel aan de 
noord-zuiddialoog als vertegenwoor-
diger van het Europees parlement)

homoseks
De Gentse Uerkgroep Homofilie (GUH) 
organiseert op zaterdag 4 maart 
in zaal Brittanni a nm 20.00u*nen 
NICHTENSH0U. Dit totaal-spektakel 
is gebaseerd op sen New-Yorkse 
musical. Aanbevolen!

VDS-Gent

op woensdag 1 maart om 20 u
in de Akademieraadzaal II, Volderstr

eerste minister Leo Tindemans 
over Europese aktualiteiten en 
perspektieven

Ledeganck spreekt 3.P. Van 
wiskunde" (in de reeks wet. fil.)

Opvang GUH: elke woensdag van 
19u tot 20u in het CSV, Willem 
tellstraat 13.
Rooie Vlinder (socialistische aktie- 
groep voor de bevrijding van de ■e~~‘' 
homoseksualiteit): informatie & ont- 
haal-*elke donderdag van 20u tot 22u 
op de visserij 132.


