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Op het einde van de fakulteitsraad van de
Landbouwwetenschappen op woe 22 febr werd
er nog een brief van prof Pauwels voorgele*
zen.
Hij vroeg daarin een standpunt van de fakulteitsraad om een initiatief van de KVIV
(Koninklijke Vla'amse Ingenieursvereniging)
te steunen of op zijn minst een oordeel
erover naar voor te brengen. Het komt neer
op het invoeren van een ingangsexamen en
het aanvaarden van eenzelfde titel nl dat
van akademies ingenieur voor zowel de fakulteit toegepaste wetenschappen als van
de landbouwwetenschappen.
Over de titelkwestie ga ik niet veel woorden aan deze kolommen toevertrouwen.(komt
misschien nog wel) Dit om des te meer aandacht te besteden aan de kwestie van het
ingangsexamen. Toch zal het voorbeeld
van hoe er tewerk gegaan wordt in verband
met bepaalde kwesties niet aan de lezer
onthouden worden.

De op rendement-azende proffen durfden als
argument pro ingangsexamen stellen dat het
percentage geslaagden veel hoger is bij de
burgerlijk ingenieurs dan op het Boerekot.
Dp de Koninklijke Nilitaire school, waar
ze de stelling van Darwin ’The struggle.
of the- fittest' alle eer bewijzen slaagt
ongeveer 99 % dank zij het vernuftig sisteem van Numerus Fixus, die gebaseerd is
op een ingangsexamen.
Bij de uitgang van
dergelijke drilschool kan men er prat op
gaan dat men een van die knappe bollen
was die het waar konmaken. De rest is
blijkbaar klein grut, te licht bevonden of
niet offervaardig genoeg.

Via kontakten binnenskamers alsookvia parEen ingangsexamen dient wel degelijk om
lementairen willen de beroepsverenigingen
aktie voeren voor een- voldoening wat betreftr principiële redenen verworpen te worden.
Ten eerste het recht op onderwijs wordt met
het behoud van de titel ingenieur en van
de voeten getreden
de studieduur van 5 jaar voor de landbouwTen tweede het houdt een verkapte vorm
wetenschappen .
van numerus fixus in
Leden van de beroepsverenigingen zijn nu
Ten derde, het slagen of mislukken is voor
onderhandelingen aan het voeren om een
nog geen 50 % verbonden met intelligenkompromis te bereiken 'DAT ZOU KUNNEN ZIJN
tie.
DAT ER EEN TITEL NL AKADENIES INGENIEUR
Ten vierde, voor zover er seleksie hoeft te
ZOU KONEN. Naar de voorwaarden zouden
zijn, geschiedt die nu in de eerste
zijn : 5 jaar studie (wat trouwens beoogd
kan. Allerlei teksten tonen aan dat
werd) en een INGANGEXANEN.
het de minst kontesteerbare vorm van
Prof Pauwels stelde dat het doel van de
seleksie inhoudt.
landbouwfakulteit nl behoud van de studie
Valt het niet op dat diegenen die , haast
duur van 5jaar , gerealiseerd zou worden.
fanatiek de titel "burgerlijk ingenieur” en
Daarop ontwikkelde zich een ganse diskus"landbouwkundig ingenieur” verdedigden (en
sie waarbij de belangrijkste interventies
op welke basis dan nog !) nu plots terugde volgende waren.
krabbelen en zelf maar een kompromis willen
helpen realiseren. Veel geblaat maar weinig
De dekaan die weigerde om dit punt op de
wol , zou je kunnen zeggen.
agenda te zetten en het slechts bij de
varia liet voorlezen, zei dat hij niet
Komt daarbij nog dat gesteld werd dat dat
mee wilde doen aan een dergelijke koehaneen offensieve politiek is, om zoals in het
del. Terecht gesproken !! Want op een
verleden, niet te laat in de dans te sprindergelijke achterbakse manier bevestig je
gen. Naar ja wat verstaan die onder offengewoon het huidig politiek bakeleien.
sieve eisen?
Daarenboven indien die politiekers bereid
Gans het diskussiepunt is zeer spekulatief
zijn van een kompromis voor te stellen,
want het zou een kompromis kunnen zijn.
dan moeten ze het maar in het openbaar
Dat de voorwaarden voor een dergelijk komdoen en hun redenen maar opgeven.
promis (geven, toegeven, en als het niet
gaat met een beetje toegeven, dan moet er
maar veel toegegeven worden) dan onmiddellijk zonder slag of stoot aanvaard moesten
worden, was voor de beroepsverenigingen
geen enkel obstakel.
Wel ja, wat betekent
een ingangsexamen voor iemand die zijn
- o zo begeerd- diplomarolletje verworaen
heeft.
Hierbij moet de vraag nog gesteld worden of
het KVIV in de eerste plaats de diskussie
daarover dient te openen en te voeren en
dan steun dient te zoeken om meer geloofwaardig over te komen.
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- UITGANG-

GEEN TOEGANG

Even werd nog doorgeboomd over de wenselijk
heid van eeningangsexamen voor de studies
van landbouwkundig ingenieur.
Verschillende proffen waren doordrongen van
de noodzaak ervan. Hun bekommernis berust
blijkbaar uitsluitend op gronden van rendement (zie verder)
Wat het sterkst verbaasde was de uitspraak
van ere-vice-rektor Cottenie dat hij geen
principiële ndenen zag die ertegen pleiten.
Achteraf nog beklemtonen dat hij daarmee
niet bedoelde dat hij ervoor was, vindt
bij een krities oor geen genade. Een nogal merkwaardig betoog. Of heeft hij nog
niet-principiële redenen misschien? Nij
lijkt het een noch mossel,nog vis-politiek.

Prof Vansteenkiste, voorstander van een
ingangsexamen, zei dat de professoren
zelf over de variabelen beschikken om de
karakteristieken van een ingangsexamen
(vakken, moeilijkheidsgraad)
vast te leggen. En dan maar beweren dat alles objektief zou verlopen.
Enkele profs pleitten tegen een ingangsexamen omdat het een stap is in de richting
van een numerus fixus en omdat het recht
op onderwijs niet meer gegarandeerd was.
Omdat er steun komt van enkele profs (zodat de
opmerking het zijn toch maar de
studentjes die ertegen ageren niet meer
opgaat) moet de diskussie in alle geval
voortgezet worden. De andere raadsleden
kunnen niet voorbijgaan aan de argumenten
tegen een ingangsexamen.
Naar eerst en vooral dient de diskussie
onder de studenten gevoerd te worden.
met schamperofiele groet
Paul Geeraert
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Examengedrag onderzoeken ?
Eindelijk! 14 maanden heeft het
geduurd en de Onderzoekskommissie
die moet waken over het naleven
van de gedragskode voor examinatoren en studenten, opgericht en samengesteld was.
Hoofdbedoeling van deze gedragskodf
(goedgekeurd door de RvB 21/01/77)
is de student tegen willekeurig optreden van proffen beschermen.
Terzelfdertijd is dit dus een leidraad vdor het OP en de examenkommissies inzake alles Wat de examen:
aangaat.
De grondgedachte van de kode:
*het examen moet het de student
mogelijk maken te 'bewijzen' dat
hij de doelstellingen van de kursus heeft bereikt. Daartoe moet
hij zich voldoende kunnen voorbereiden.
*de doelstellingen van een kursus
moeten vooraf op een duidelijke
manier aan de studenten bekend
zijn gemaakt.
*elke student moet gelijke kansen
krijgen. Dj'w.z. dat de prof-examinator de student niet benadeligt.
door bv. zijn gedrag.
*na de examens moet de student de
kans krijgen zijn prestaties te
analyseren, vergelijken, enz... in
een gesprek met de examinatoren.
De gedragskode (reeds volledig gepubliceerd in Schamper 33) is bij
de studenten nog niet voldoende
gekend. Daarom stel ik voor deze,
desnoods in afleveringen, te publiceren.
Het is nl. heel belangrijk dat de
studenten hun rechten zouden herzien, vooral omdat deze gedragskode
voortdurend overtreden wordt.
Een paar voorbeelden:
®in de kode wordt "van de docent
(...) een bijzondere inspanning
gevraagd om de leerstof waarover
het examen loopt hetzij vast te
leggen in een bruikbare syllabus,
hetzij duidelijk aan te geven in
voor de student bereikbare bronnen"
Iedereen kan gevallen aanhalen van
proffen die helemaal geen syllabus
(of kursus) uitgeven, en waar de
voornaamste aktiviteit van de studenten zich tijdens de lessen beperkt tot het ijverig noteren van
de gevleugelde woorden van de prof«
“"Mondelinge groepsexamens, waarbij
meerdere studenten in kompetitie
met elkaar dezelfde vragen te beantwoorden krijgen en elkaai kunnen verbeteren en overtreffen, dienen geweerd te worden."
0 enz...
GEEN SANKTIES.
De proffen hebben er natuurlijk wel
voor gezorgd dat aan het overtre—
den van deze kode geen sankties
werden verbonden. Dat wil niet zeggen dat wij daarom machteloos kunnen toezien. Uij beschikken over
een groot wapen en dat is de openbaarheid of de"publieke opinie'-1.
Slechts weinig proffen zijn daar
ongevoelig voor.
Uat we in de eerste plaats op dit
ogenblik reeds kunnen doen, is zoveel mogelijk gevallen van inbreuken op de kode, verzamelen. Als
student-leden van de Onderzoekskommissie zijn we aangewezen op meldindingen en informatie van anderen,
uit alle fakulteiten. Liefst zo
precies mogelijk. Daarom doen we
een beroep op ieder -student, op de
kringen en op de werkgroepen.
Tegelijkertijd is dit een goeie
kans om het huidige examensysteem
kritisch te bekijken en in vraag te
stellen.
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enquielre
ENQUETE
Op een vorige informele vergadering werd door de vertegenwoordigers van de studenten en die van
het UP een voorstel besproken om
n.a.v. de 1 examenperiode een
grote enquete te doen.
Dit bij een representatieve steekproef van laat ons zeggen 1500 studenten, alle proffen, en bij de
assistenten.
Als deze enquête door de proffen
aanvaard wordt, en door de RvB gefinancierd, zullen we een bruikbaar
instrument hebben in de strijd tegen onbillijke examenregelingen.
In afwachting van- deze enquête zal
de Onderzoekskommissie vooral op
de initiatieven en de informatie
van studenten en studentenorganisaties aangewezen zijn.
Uij willen de diskussie zo open
mogelijk laten gebeuren, en zullen
regelmatig in Schamper berichten.
Zendt uw opmerkingen gerust in een
lezersbrief naar Schdmper.
Anders kan het ook naar de Onderzoekskommissie,
St. Pietersnieuwstr. 45 , Gent.
Stef Debusschere
Dirk Van Damme.
Ter informatie: de andere studentleden zijn 0. Van Malleghem en
3o Maebe.

KORSTJES (4)
Kunstjes kwam niet klaar deze week.
Het spijt Kunstjes voor die mensen die
enkel Schamper lezen omdat Kunstjes meedoet. Schamper zonder Kunstjes is gelijk
een stier zonder kloten.
Doffe ellende.
Wacht maar volgende week !
Naar, ik zit hier op de redaktievergadering
en de heren redakteurs overvallen me met
de vriendelijke doch dringende vraag vooralsnog een poging te wagen want mijn
konkurrent (nou ja) G.L. (dé G.L.) heeft
wijselijk ook niets uit zijn vieze pen gehaald. Je mag altijd liegen en vies doen,
maar je moet altijd zin hebben voor verhoudingen, om maar eens iets zomaar te
citeren. Nezelf na een korte twijfel overtuigd waag ik me hier voor het eerst op
die glimmende IBM-machiene, waar zo demokratisch met een dymolintje staat te lezen
dat er geen stencils mogen op getikt worden.
Wat dus niet gebeurt, althans niet door
mij. Eerst toch even uitleggen waarom die
twijfel: ik zal maar eerlijk zijn, zoals
het een onnozele Vlaamse jongen past:
ik wou niet graag als vulsel van DE G.L.
optreden, en ik heb me dan maar als kompensatiereaktieverschijnsel of hoe zeggen die
psychologen dat, mezelf ge zegd, awel ik
zal ik dat ne keer beter doen zie, ("meneer
de hoofdredakteur, hoeveel plaats heb ik nog,
hoe is het al vol, en ik heb nog niets gezegd, ik begon nog naar in form te komen,
stoppen zegt, censuur noem ik dat, ik zal
me dat niet zomaar laten gebeuren, wacht
maar ik schrijf een lezersbrief.”).

Kare lige groeten,
Kunsterig.

ons pielr|e!
Aan de heer Hocepied, aan Pro
Vita, Safe the Unborn Life en
konsoorten,

Liefste Chris.

Oat VKS er liberaal-demokratische principes op na houdt mag dan misschien wel
juist zijn (en hun houding in het PK is
°P zijn minst onaanvaardbaar], de manier
waarop de heethoofden van de RAF-Flandren hun "argumentatie" ontvouwen, ge
tuigt van een hysterische domheid (bij
een eerste lektuur vraag je je trouwens
af of het hier niet om een misplaatste
grap gaat; andere belachelijke akties en
brieven van het RAK laten evenwel veronderstellen dat deze brief "ernstig ven
opzet” is; des te erger voor het RAK,
dat zo al niet te veel krediet heeft].
Deze brief geldt dan ook niet VKS, maar
wel het RAK.
Een aantal mensen zullen opwerpen dat je
diskussies tussen linkse groepen niet publiekelijk moet voeren. Die argumentatie
gaat niet op : als een groep door haar
teoretische schrijfsels en haar praktische
werkzaamheid blijk geeft van links-zijn
geen moer te begrijpen (ze schrijven pamfletten, waarin ze de studenten op een
uitermate sektaire manier de huid vol
schelden; hun taalgebruik impliceert een
erg seksistische houding tov de vrouw; hun
praktische deelname aan de studentenbeweging is nihil; enz..] , en de linkse beweging in haar totaliteit in diskrediet
brengt, dan is een reaktie meer dan noodzakelijk : een rotte plek in een appel
snijd je ook weg !
Het is grappig (en tegelijk droevig] men
sen die zich op het anarchisme beroepen,
een hele reeks Marx - en Lenincitaten te
zien hanteren (kan Marx nog enigzins door
de beugel, dan is Lenin voor hen niet meer
te verteren] .
Het argument dat deze citaten enkel gebruikt zijn om aan te tonen dat de kommunisten hun aartsvaders niet meer trouw
zijn, houdt geen steek : uit diezelfde citaten deduceren de Rakkers triomfantelijk
wat volgens hen "ware marxisten en kommunisten" betaamt : Alternatief in het lijkenhuisje kloppen. Voor deze gevolgtrekking is het RAK verantwoordelijk, niet
Marx en Lenin, en ook de linkse beweging
niet . Om het met een paar woorden te zeggen : het individueel terrorisme van de
Kakkers is verwerpelijk en laat zich nergens uit de Marx-Engels-Werke, noch uit
het verzameld werk van Lenin afleiden.
Integendeel, steeds hebben ze zich uitgesproken voor geweld, maar enkel voor geweld dat wortelt in de strijd van de massa
klassenstrijd van de meerderheid van de
bevolking tegen een onderdrukkende minderheid. Dat heeft niets te maken met de
armtierige kreten van het RAK . En een
paar geïsoleerde citaten (hoewel er een
aantal uitspraken; zijn van Lenin, die hij
beter achterwege ned gelaten] aanhalen,
om die visie te staven, is zinloos en onaanvaardbaar.
Eén voorbeeld kan volstaan.
Marx schrijft inderdaad dat de kommunisten
helemaal geen moraal prediken.
Maar wat
betekent dat zinnetje, losgerukt uit zijn
kontekst ? Niets, helemaal niets J
Het grootste deel (ca. 400 blz.] van de
Duitse Ideologie , waaruit het citaat komt
is gericht tegen de anarchist Stirner
(zij het dan een burgerlijk individualist]
omdat deze zijn moraal grondvest op een
aantal zinloze abstrakties, los van de
konkrete werkelijkheid.
En het is die
moraal , die Marx en de Kommunisten verwerpen, en terecht.
Als de Rakkers een paar bladzijden verder
hadden gelezen dan hadden ze geweten waarom de kommunisten de broederlijke liefde
elkaar niet voorhouden : omdat het gebod
"je naaste beminnen" vandaag in ons kapitalistische wereldje vooral gericht is op
de verdoezeling van de konkrete eigendomsverhoudingen, waarin de ene bezit en de
andere niets bezit : en dat betekent uitbuiting en onderdrukking.
En de héle
Duitse Ideologie door kan je voorbeelden
vinden van de verwerping van deze realiteit, een verwerping die stoelt op morele
betrokkenheid.
Het blijkt dus dat het RAK zichzelf aan
de linkse beweging met zijn domme exegese
de das omdoet.
Wat het RAK betreft kan
me geen moer schelen.
Voor de linkse beweging liggen de kaarten
anders : het is broodnodig dat elke linkse
organisatie zich van deze uitlatingen van
het RAK distancieert .
Het wordt bovendien hoog tijd dat links
toegeeft zich vergist te hebben in de oprechtheid van het RAK en daar politieke

"Geachte"Chris Hocepied en andere
alternatievelingen.
Het feit dat ik mij tot jullie richt
langs Schamper om valt enkel te verklaren doordat jullie vuilspuiterij
mij langzamerhand de keel begint uit
te hangen. Reeds maandenlang proberen
jullie de studenten ervan te overtuigen dat de vrijheid en de democratie
dringend een alternatieve houding
nodig hebben. De vrije meningsuiting
in de studentenwereld zou immers bedreigd worden door on-democratische
groeperingen,die elke"objectieve"
informatie belemmeren. Terwijl we overspoeld worden door pamfletten en lezersbrieven,die ons dit duidelijk moeten malen,blijft er nog tijd over om
de studenten duidelijk te maken hoe
goed de negertjes het wel hebben in
Zuid-Afrika.

Ook de kruistocht, die onze Chris nu al
een paar weken voert tegen abortus, is
typisch in dit opzicht. Waarschijnlijk
wordt hij hierbij geleid door de uit
spraken van Führer Van Herreweghe,
die zijn volknazionale bewogenheid
steunfop de uit het kristendom en het
solidarisme afgeleide bekommernis om
de concrete mens".
Eerst en vooral zou ik wel eens willen
weten op welke medische autoriteiten
Chrisje zich steunt om zulke belachelijke onzin te durven neerschrijven.
Iemand die denkt dat de dokters”instrumenten in de baarmoeder inétoten" en
dat daarna" door de Derforatie van de
baarmoeder de darmen plots naar buiten
vloeien” zou zich misschien eens beter
opnieuw laten voorlichten en dit keer
niet door een gefrustreerde biechtvader
maar wel door een. serieuze dokter. Infeite heeft het weinig zin het bewuste
artikel af te zoeken naar serieuze argumenten contra abortus.
Klaarblijkelijk
had vriend Chris enkel de bedoeling de
lezers af te schrikken door de beschrijving van deze beulDraktijken.
Zijn lezersbrief is echter goedkope woord
kramerij en demagogie, die een beetje^
doet denken aan een preek van een seniele
dorpspastoor, die vanop zijn preekstoel
de brave burgers doet beven door de
beschrijving van de martelingen,die hen
in de hel te wachten staah.

Voor mijn part mag Chris tegen abortus
zijn. Maar dit betekent nog niet dat
hij andere mensen zijn mening moet opdringen op zo een goedkope manier.
Zijn
pathetische oproep om de " kandidaten
tot abortus" uit de abortuscentra weg te
houaen en liever naar één of andere paternalistische organisatie te gaan, doet
alweer zo van Pateghem-achtig aan.
Luister goed, Hocepied, dat je abortus
veroordeelt moet je zelf maar weten .
Doch indien je denkt dat jij je de pretentie kunt veroorloven om dBn moraal
oordeel te vellen over de daden van
mensen,die ervan overtuigd zijn dat ze
het beste doen wat mogelijke is in de
bepaalde omstandigheden, dan ben jij lelijk mis.
” Oordeel niet opdat je zelf niet veroordeeld zou worden": dit zijn de woorden
van een kereltje dat reeds lang dood is,
maar waarschijnlijk zul je wel weer beweren dat je hem veel beter kent dan ik dat
doe .
Jan Polsbloed.

•Uat ueet _u van de vrouuelijke
seksualiteit?
Uaar haalt u het recht om in de
plaats van de vrouw het woord te
nemen, in haar plaats te beslissen?
Dit heeft lang genoeg geduurd.
Uij zijn volwassen mensen, volwaardige burgers. Uij weten wat
wij willen. Üij ueten1of we al
dan niet kinderen wensen en zullen
dit niet aan hettoeval overlaten,
noeK aan de wet of de beslissing
van een Kerk of een man.
Eerst een beetje informatie.
Op seksueel vlak is een vrouw
veel meer dan een baarmoeder.
Sa heren, wij kunnen onze bevrediging elders vinden dan bij het
kinderen krijgen. Ik ga jullie
het affront niet aandoen van er
een tekeningetje bij te maken;
het zou anders misschien nuttig
zijn.
Meneer Hocepied, u spreekt enkel
over meisjes. Meisjes worden vlug
vrouwen, en vooral zij worden met
het probleem van ongewenste zwangerschap gekonfronteerd.
Als u graag cijfers wilt(wat £
ons niet geeft);
43/2 ongehuwde vrouwen, weduwen
en geschei'den vrouwen tegen 57%
gehuwde vrouwen vragen abortus.
(in de 3 klinieken die in 1975
abortussen uitvoerden - Rapport
van de Ethische Komissie)
Bij de ongehuwde vrouwen waren
er 69% die geen anticonceptie
toepastten, terwijl dit percentage bij de hele groep 46% was!
Uat duidt dit aan? Dat de jongeren een antiseksuele opvoeding
krijgen, of tenminste niet genoeg
informatie.
En dat is een probleem dat u
helemaal ontwijkt: de anticonceptie. Uaarom spreekt u er niet
over? Beni^u, zoals de grote meerderheid van de bevolking, in de
vicieuze cirkel geraakt : beschaamd voor seks, niet over
anticonceptie praten, het niet
toepassen ... ongewenst kind of
abortus ?
De geslachtsdaad is niet per se
een voortplarfi ngsdaad, wat alle
bischoppen, pausen en kaholieken
er ook van mogen zeggen.
Een gezond seksueel leven impliceert openheid tussen partners
en plezier van de partners.
Plezier, klaarkomen , prettig gevoel , meneer Hocepied, Pro Vita
en kcrsocrten, en zonder schaamteof schuldgevoelens. En zonder
"straf", want het is goed en mooi
als het in goede omstandigheden
gebeurt.
En dat is wat ^ belet: eerst zijn
jullie tegen veilige voorbehoedsmiddelen (de pil) omdat het tegen
de natuur is (of tegen de uil van
God). Daarna zeggen jullie dat het
desnoods wel mag (maar dan asjeblieft geen informatie er over),
omdat abortus nog veel erger is.
Uat uij willen is een ernstig
anticonceptiebeleid, informatie
voor iedereen, dus ook voor
minderjarigen.
Dat zou al heel uat abortussen
vermijden.
Maar kontraceptie kan falen, en
daarom blijft de rrogelijkheid
tot abortus een noodzaak voorde vrijheid van de vrouw.
Abortus in medisch verantwoorde
omstandigheden : daarover bestaan
ook cijfers:
Aantal sterfgevallen op 1D0.00D 1,0 door abortus (aanzuigmethode)
2,4 door abortus(kuretage + aanzuigmethode)
en voor baring: 20 op 100.000.
(Het aantal sterfgevallen stijgt
naarmate men langer wacht om de
abortus uit te voeren.)

Uat u vertelt over de fysische
gevolgen zijn leugens; abortus
in medisch verantwoorde omstandigheden is een eenvoudige ingreep .
En ik daag u uit om één serieuze
dokter te vinden die al de
uitspraken van de fameuze pamfletten van Pro Vita, Safe the Unborn
Life en Alternatief als waar en
algemeen geldend wil onderschrijven.
Over technocratie, menselijke
voldoening en bevestiging met
het gezin als ideaal kader, Mohafned Ali ep Zuster Godfrieda wil
ik liever zwijgen, dit heeft
NIKS met de zaak te maken'.
Tenslotte stel ik voor dat jullie
eens ernstige informatie opzoeken
over kontraceptie en abortus,
b.v. in het C .S .V.(Centrum
voor Seksuele Voorlichting),
Uillem Tellstraat 13, 9000 Gent
(in plaats van de ruit in te
gooien).
Anne Lowagie

Pardon
met s c h a m p e r o f i e l e
groetjes.
Geachte Redaktie,

Pa u l

Geeraert.

Bij de lektuur van Scamper n°55 is me toch
t' een en t'ander opgevallen. Over mijn
verwondering volgt nu het een en 't ander.
Het artiekel over boerenverzet in Columbië
moest noodgedwongen (?!) ingekort worden.
Waarschijnlijk geen^plaats. Maar anderzijds mag Chris Hocepied,
zonder inkorten, zomaar twee volle kolommen
volschrijven.
Zijn artiekel werd pas s'
avonds getijpt net zoals dat anderetlaar
lag van boerenverzet; Maar kom, aan dit
eerste punt til ik niet zo zwaar. Ik wil
er u alleen maar attent op maken.
Maar het tweede punt is des te belangrijker
Op vrijdagnamiddag smeet ik een artiekel
binnen met een relaas van de fakulteitsraadzitting van woensdag 22/2 rond twee
zeer belangrijke punten erin vervat.
Ten eerste over de koehandel met de titel
en ten tweede over het al of niet invoeren
van een ingangsexamen op de landbouwfakulteit. Er kan nu zeker niet beweerd dat
dat geen hot news was voor de studenten.
Schamper dient toch als forum voor het
openbaar maken van punten uit de raden ?
Of vergis ik me ?
Het artikel werd de vrijdagnamiddag in
kolommen getijpt, zodat er geen werk buiten
het plakken bij kwam kijken. Dus daaraan
kan het zeker niet gelegen hebben.
Trouwens Rik Van Nuffel was op de hoogte
van dat artiekel en het belang daarvan.
Om het belang daarvan nogmaals naar voor
te brengen het volgende :
- naar aanleiding van allerlei belangrijke punten voor de iudenten creditsistem, examensitem werd op de landbouwfakuiteit, in samenspraak met de
kring een algemene studentenvergadering gepland voor vrijdag 10 maart
met de volgende onderwerpen ter diskussie :
primo ingangsexamen of niet
secundo examensiteem
tertio creditsistem
Ter voorbereiding voor die onderwerpen was het volgende voorzien ï
ingansexamen : het artiekel dat normaliter in Schamper 56 had moeten verschijnen.
de twee andere punten : infoblad van
WS.

/

Nu valt die volledige planning in het
water want alles dient nu geherprogrammeerd en hervoorbereid te worden.
U ziet wel welke supplementaire obstakels
dat met zich meebrengt.
Juist daarom mijn grote verbolgenheid dat
het artiekel rond ingansexamen niet in
Schamper 55 staat. Enigc^rationele verkla-1
ring zou welgekomen zijn, tenzij het nogmaals plaatsgebrek zou wezen.

Por

Geachte redaktie,

Aan Frkkrkr,

kloo^ S 17ó
De leuke brief die we van de Heer F. mochten in Schamper nr.5^ getuigt van alles,
behalve dan van intelligentie en redeneringsvermogen. In de eerste plaats zegt
de Heer F. dat "men de demokratie niet
verdedigt door ONdemokratische groeperingen tot de demokratie toe te laten", hetgeen hij als antwoord meent te moeten geven op onze stelling dat men de demokratie niet verdedigt door haar op te heffen
(zie de brief van V.K.S. in Schamper nr.
52 en het hoofdartikel in De Rode Rat nr.1
+ het artikel over de zaak Alternatief in
hetzelfde rummer van ons tijdschrift).
Onze briefschrijver S 176 wil (of kan ?)
maar niet begrijpen dat het buitenstemmen
van Alternatief door de zgn. linkse groeperingen in de grond een essentieel administratieve maatregel is, die volledig
ingegeven is door de uiterst rechtse ideologie van SARUG-Alternatief, en die de
objektieve kriteria voor toetreding tot
het Politiek Konvent (art. 6 en 51, 1° lid
van de Statuten) tot een dode letter maakt
Men moet toch inzien, waarde Heer F . , dat
de demokratie best vertegenwoordigd wordt,
wanneer ze eerst bestaat !!
Maar wanneer in West-Duitsland anti-terreurwetten gestemd worden waardoor de
meest essentiële demokratische rechten van
de burgers met de voeten worden getreden,
en die arbitraire administratieve maatregelen als nieuw beginsel in de rechtsorde
inbouwen, DAN is geen enkel forum of medium te groot om - terecht - deze wantoestanden en misgroeiingen aan te klagen en
te veroordelen. Nu ja, bij ons kunnen de
linkse groepen nog ongestoord ageren, DUS
mogen hier nog willekeurige maatregelen
genomen worden (tegen rechtse groeperingen
natuurlijk)... Maar hoe zouden onze kameraden reageren indien een rechtse meerderheid in het P.K. hen zou buitenstemmen
op basis van hun ideologie ???
Of om het nu eens heel duidelijk te stellen : tegen SARUG en consoorten moet de
strijd niet op administratieve maatregelen
berusten omdat deze (1°) ondemokratisch
zijn en (2°) aan SARUG de mogelijkheid
bieden om de linkse en progressieve krachten in een zeer negatief daglicht te stellen bij de (studenten-) bevolking; de
strijd moet integendeel een POLITIEKE
strijd zijn (hetgeen blijkbaar alleen
V.K.S. ook in de praktijk doet : zie ons
pamflet dat op 8/3/1978 werd verspreid en
het artikel in De Rode Rat nr.2, waarin
wij een poging gedaan hebben om aan de
studentenbevol? ing duidelijk te m aken
welke ideologie SARUG in werkelijkheid aankleeft ).
Verder he$t onze geacht briefschrijver oen
treurzang aan omdat hij Uo fr. moest betalen om een Alternatief-debatavond te mogen
bijwonen - terwijl VMO en Were Di gratis
binnen mochten -, omdat Alternatief i.s.m.
de BOB een debatbank heeft, omdat SARUG
een dbstruktiepolitiek voert en provoceert
"om daarna martelaarke te kunnen spelen",
en omdat Alternatief "scheten opblaast tot
Zeppelins". Alsof V.K.S. daar schuld aan
heeft !
Ten slotte vraagt de Heer F. waarom en hoe
V.K.S. met zo'n mensen wil of kan samenwerken ? V.K.S. is inderdaad van mening
dat samenwerking tussen alle studenten vereist is om terug een strijdbare studentenbeweging te kunnen opbouwen, maar dan ALLEETi
voor zover deze studenten een reële verandering en demokratisering van het onderwijs
voorstaan. Hetgeen zeker niet tot de doelstellingen van SARUG behoort, gezien zij
meer heil verwachten van een führer van
het Ubermensch-type, i.p.v. een demokratisch gestruktureerde universiteit en
-samenleving.
En hieruit volgt, beste F., dat wanneer
men een ondemokratische groepering wil bestrijden, men er voor moet zorgen, dat men
in de eerste plaats zélf demokratisch is...
Vermits wij niet samenwerken met SARUG-A1ternatief kunnen wij dan ook niet de identiteit van de Heer F., alias S 176, te
weten komen en vermits wij niet zo hypokriet zijn als kameraad F . , ondertekenen
wij,
de Vlaamse Kommunistische Studenten
P.S.

V.K.S. is geen "klotecel" van de
K.P.B., zelfs geen gewone cel, maar
heel eenvoudig de Studentenbeweging
van de K.P.B.
Dank U.

vdk-Jnnililoinlr

Breek toch andermans plezier niet af. Je
moest eens weten hoe plezierig het is. Ik
ben een schachtin en sedert de tweede
week dat ik in. Gent vertoef, ben ik in
een studentenklub gegaan van het SK. Ik
kende hier niemand en had het daardoor
moeilijk in zo'n grote stad. Maar onmiddellijk werd ik door die klub in een fantastische vriendenkring opgenomen en ik
kende dadelijk iedereen. Ik kan het je
verzekeren, als je je hier eenzaam voelt
dan is_de studentenklub HET middel om
die eenzaamheid te verdrijven. Schachtendoop-por-rollen-bier-salamander-Praeses,
en alle andere woorden die werden aangehaald uit ons vocabularium in het artikel
’’Bierimpotent" zijn voor ons slechts
BIJZAAK. Ons vocabularium is veeleer:
plezier-vriendschap-samenzijn-elkaar
helpen.
En wat wordt daar verteld over onze codex.
Fier zijn we dat hij nog bestaat, dat wij
dezelfde liederen zingen die onze vaderen
zongen. Is zijn onveranderlijk- onvergankelijkheid geen bewijs dat de codex
goed is.
Oe aangehaalde artikelen in "Bierimpotent
31,30 en 15 , zijn deze niet sympatiek ?
Dénk je dat wij schachten, of de nietpreasidiumleden ons op een kantus of andere aktiviteit ons ook maar 1 ogenblik
geremd voelen. Het zou nogal wat gaan
worden als iedereen bij besprekingen of
op de kantussen op elk ogenblik zomaar
zijn zeg mocht zeggen.
Bovendien is de praeses bijlange zo wreed
niet als hij wordt voorgesteld in "Bierimpotent". Eigenlijk zijn die artikelen
voor ons niet van z o ’n groot belang,
maar zoals overal zijn er voorzorgsmaat-'
regelen, voor als het uit de hand mocht
lopen.
En dat de praeses boven de wet staat !
Voor ons vrij normaal, maar als ge dan
toch persé wilt klagen, klaag dan over de
koning, want die staat ook boven de wet,
me dunkt is dat een belangrijker aangelegenheid.
En wat hebben jullie toch tegen het La-,
tijn ? Een elitair tintje ? Haar denk
toch eens een klein beetje verder dan je
neus lang is. Ik vind dat, als je dan
echt wilt schrijven wat je geschreven
hebt, dat vroeger alleen mensen naar de
unief kwamen die Latijn hadden gestudeerd
Het was hun eigen, vandaar... De latere
studenten hebben het behouden, gewoon
omdat er nog veel latinisten zijn, omdat
het iets eigen is, iets dat sfeer heeft.
Wie kan daar toch iets tegen hebben ?
Dat de meisjes moeten mooi en lief zijn?
Natuurlijk! Wat vind jij daarvan jongeling ? Dat ze kinderen moeten vóórtbrengen ? Natuurlijk!
Hoe denk je dat
anders de wereld zou draaien ? En, wie
zei ook alweer: ”De MOEDER is de voort-brengster van alle helden?” Daar zijn
wij trots op!
En dat we de moraal van onze ouders verdedigen, waar we elk weekend mee in ruzie
liggen ? Verre van. Wij krijgen een andere opvoeding, zodanig dat we NIET elke
weekend in ruzie liggen met onze ouders.
Door die opvoeding zijn wij ook zo kleingeestig niet om de teksten uit de codex
zo ernstig en agressief op te vatten
als jullie dat doen. Wij zijn heel wat
begrijpender en opener. Maar tussen haakjes, mannen, jullie opvattingen over de
vrouwen, zijn ze niet precies zoals ze
in "Bierimpotent” beschreven staan ? Is
dit niet al altijd zo geweest, en zal het
niet altijd zo blijven ? Ik verwijt
jullie niets, het is immers de natuur,
waaraan niks kan veranderd worden.
Waartoe zouden anders onze borsten dienen. Zij«»zij niet het bewijs van wat ik
hierboven heb gezegd ?
Het Zuid-Afrikaans volkslied zingen dat
dat politiek is ? Maar even later heb je
het in "Bierimpotent" over de Internationale, waarom dat dit niet in de codex
wordt opgenomen. Is dit geen politiek ?
Mag ik je er ook op wijzen dat alvorens
het Z-Afrikaans volkslied volkslied werd,
het een gewoon nederlands liedje was .
Je vfaagt je ook af waar de liedjes van
W. Vermandere en W. De Buck en zo blijven ? (Ik heb niets tegen deze mensen,
integendeel, ik beluister hun platen en
ga naar hun optredens]Maar op die manier
kun je van de codex een hitparade maken.

In aansluiting met het boeiend artikel
over de FK-vergadering van 2 februari dat
verschenen is in Schamper 53, dacht ik
dat het nuttig was de voorstellen van de
Vlaamse Diergeneeskundige 'Kring wat
nader toe te lichten.
FK-voorzitter Jaak Van Malleghem had in
de FK-vergadering ( 2/2 ] de subsidiëring
van de studentenaktiviteiten in het algemeen en de verdeling van de subsidies
binnen het FK ter sprake zouden komen.
Naar mijn oordeel was er een grondige aan
passing nodig. IK heb dan ook een voorstel in die zin voorgelegd aan het praesidium van het VDK. Dit voorstel is
unaniem goedgekeurd, dat wijst er dus
op dat het niet om mijn persoonlijke
mening gaat, maar wel om een algemeen
geldende opinie bij de peerdepieten.
Gezien de zaak zo belangrijk was had ik
ze graag besproken gezien in alle fakulteitskringen zodat de afgevaardigden op
2/2 een gemotiveerd standpunt daarover
zouden kunnen innemen. Daarom heb ik
naar alle kringen een brief rondgestuurd
met de voorstellen van het VDK.
( Volgt dan de volledige brief, zie
ook Schamper 53 ]
Het budget voor 1978 is als volgt samengesteld: FK. : 1.000.000 fr. ('77:900.000)
PK :
660.000 fr. (’77:550.000)
KK;:
550.000 fr. ('77:850.000)
WK :
475.000 fr. (’77:350.000)
In 1977 is 216.000 fr. van het KK naar
het WK gegaan (hoe en waarom ?), informatie (waaronder Schamper) 430.000 fr.
(120.000 fr. meer dan in 1977). Ook
Schamper heeft in 1977 een obepaalde- som
gekregen van de konventen.(o.a. 20.000 fr
van het FK).
De konklusie uit dit cijfermateriaal is,
dat£et uitzondering van het kultureel konvent, juist de tegenovergestelde trend
wordt gevolgd van de VDK-voorsteHen. Ook
het SK wordt niet in aanmerking genomen
voor subsidiëring.

(...)

Een fakulteitskring moet zich per definitie buiten de politiek houden omdat zij
alle .’studenten van de fakulteit dient
te vertegenwoordigen, tot welke politieke
strekking ze ook behoren. In die geest
heb ik altijd de politiek buiten hetVDK
willen houden.

(...)

Als eerste punt was op de dagorde de
wijziging der subsidiëringskriteria geplaatst.
Deze kriteria zijn zeer ingewikkeld, onvoldoende gespecifieerd en onaangepast. De subsidiëring verloopt per
burgerlijk jaar, terwijl de werking der
kringen dikwijls om het jaar veranderen
(om het akademiejaar dan) en de informatiedoorstroming niet altijd ideaal gebeurt. Om de zaken nog ingewikkelder te
maken, wordt het budget driemaal per jaar
herverdeeld (oktober,november en december) . De kriteria zijn vaag en weinig gespecifieerd zodat het moeilijk kan uitgemaakt worden wat voor subsidie in aanmerking komt en wat niet. Om al die redenen hebben heel wat kringen hun budget
niet opgebruikt op het einde van het jaar.
Dit ondanks de financiële moeilijkheden
waarmee de meesten te kampen hebben. Er
was dus dringend een versoepeling nodig,
en ze is er dan ook gedeeltelijk gekomen:
sportmanifestaties (voorstel Jaak Van
Malleghem) en kulturele manifesties (voorstel VDK- bier, bier, smurfenbier) plus
verplaatsingen in dit verband mogen voor,:-,
taan gesubsidiëerd worden*
Het VDK-voorstel om ook "algemene ontspanning" te
subsidiëren (bijvoorbeeld bussen ingelegd
naar de Wieze-oktoberfeesten of naar
Leuven-karnaval) is niét aangenomen.
Nochtans heeft ook die vorm van ontspanning haar belang. Het ware spijtig dat de
kringen hun initiatieven op dat gebied
zouden laten vallen wegens geldgebrek.

Sabine Dewilde.

(...)

Er is mijns inziens stof genoeg om een
ruimere subsidiering te wettigen. Dit
voorstel werd dan ook unaniem aanvaard.
Het tweedevoorstel betrof het SK. De
klubs doodverven als een "zuipersbende"
is een banaliteit die nergens anders meer
inslag vindt.

(...)
Waarom zouden voor het SK geen kriteria
kunne worden vastgelegd zoals voor de
andere konventen ? Het SK zou van de
subsidie kunnen gebruik maken om zijn
sportaktiviteiten en traditionele aktiviteiten zoals de GRavensteenstoet, die
deel uitmaken van het kultuurpatrimonium
van de student, te betalen. Het spreekt
vanzelf dat geen subsidie kan worden verleend voor bier. Dat is trouwens nooit
gevraagd.

(...)

In het derde voorstel werd het PK behandeld. Het advies dat ter stemming werd
voorgelegd was als volgt geformuleerd:
"Het PK zoals het nu bestaat kan niet
meer gesubsidieerd worden, zolang het niet
alle politieke groeperingen van universiteitsstudenten toelaat." Dit lijkt mij
zodanig logisch, dat het geen verder betoog behoeft. Het gaat hiel- om de uitsluitng van Alternatief, maar wel om een
principe. Het laat het VDK koud wat er
met Alternatief gebeurt, maar VDK eist wel
dat het pluralisme in de studentenwereld
100 \ gerespekteerd wordt, ook in het PK.
Het gaat niet op dat de .meerderheid ( de
meerderheid van de politieke bewegingen,
niet de meerderheid der studenten) zonder
komplimenten de minderheid aan de deur zet.
Het is nooit onze bedoeling geweest de
subsidiering van het PK te laten stopzetten. Wel vinden wij dat deze subsidies
niet in verhouding zijn tot het belang van
het PK. De eeuwige bekvechter!jen, van
pamflettenoorlog, linksrechts of zwartrood tegenstellingen hebben slechts één
resultaat voor gevolg: dat de meeste
studenten een grondige afkeer van de politiek hebben gekregen. Ik ken geen enkele
verwezenlijking waarop om het even welke
politieke beweging fier mag zijn.

(...)
Wij zijn zo vrij om, zoals een "VDK-militant" het verwoordde, "liever op ons gemak
een pintje te gaan drinken" dan hele dagen
pedant te zitten doen over politiek en
permanente revoluties te houden op papier.
Het geld van de belastingbelastingbetaler
kan voor betere doeleinden worden aangewend. Het VDK-voorstel haalde het net
niet in de stemming. Over deze stemming
en de volgende is evenwel het laatste
woord nog niet gevallen.
(de rest van de bri.rd

Het Senioren Konvent van '78 konservatief ? Dat betwijfel ik, ik ken die mensen nl. persoonlijk. En wat dan nog ?
Leer alsjeblief een andermans mening
appreciëren !
En wat komt in Godsnaam de dienst toerisme hierbij doen ? Zorg in het vervolg
voor een beter en zinvoller slot, iets
dat misschien bij de rest van het artikel past, dan heb ik ook nog wat leesgenot.
Ik zou kunnen ondertekenen als Frkkrkr,
zoals je dat flink hebt gedaan of Prkkrki
of puf of weet ik veel, maar zo ben ik
niet;

Als tweede punt op de dagorde was het advies over het budget 1979 geplaatst. Hier
werden de vier voorstellen van het VDK besproken. Het eerste voorstel betrof het
fakulteitenkonvent. De fakulteitskringen
zijn de meest aktieve verenigingen in de
studentenwereld, zij zijn het ook die het
meest doen voor de student. Het FK vertegenwoordigt alle studenten, in tegenstelling met de andere konventen. Desondanks heeft men in 1978 de FK-subsidies
met 100.000 fr. verminderd, omdat de
kringen hun subsidies niet opgebruikt
kregen. Zoals ik reeds geschreven heb is
dit te wijten aan ongepaste kriteria, en
zek_er niet aan een gebrek aan initiatie
ven en aktiviteiten.

De FK-vertegenwoordiger
van de Vlaams Diergeneeskundige Kring.
Bernard De Bruyn.

Toekomstige moeder van (minstens)
7 kinderen (?).
Uw onvergankelijkheid en onveranderlijkheid zal waarschijnlijk eeuwig
zijn. Daar twijfel ik niet aan
en dat kan ik inderdaad weinig
appreciëren.
Groetjes van Frrkrr.

De rest van deze brief, die handelt over
Schamper, wordt verschoven naar de
volgende Schamper, en dit wegens plaatsgebrek. Bondigheid is namelijk niet
Bernards grootste deugd.

NIET ZO MAAR GOEDPRATEN
I Va n D en E n d e n

Omdat er over abortus toch nog een en
ander te zeggen valt, en omdat er van
de kant van de tegenstanders (zie o.a.
lezersbrief van Hocepied) met een
aantal zware argumenten wordt gezwaaid,
ging Schamper eens te rade bij prof.
Van den Enden,(moraal) die een tijdje
geleden een boek schreef over de
abortusproblematiek.
Sommige tegenstanders van abortus zeggen
dat het legaliseren van abortus de weg
openzet voor nog ergere dingen, zoals
euthanasie, moord,...
Ja, dat er e e n 'sneeuwbal-effekt zou ontstaan, en het hek van de dam zou zijn
om nog verder te gaan.
Maar het merkwaardige is dat dezelfde
argumenten werden gebruikt bij het
invoeren van (en ik noem er willekeurig
wat op) :tabak
de fietsCzie daarvoor de Hegeliaanse prof Bolland)
bier
verschillen in rolpatronen
bij mannen en vrouwen,
nl. dat de natuurlijke orde wordt verstoord. Meestal worden dan argumenten
gebruikt die niets met sex en abortus te
maken hebben. Men is bang dat alle normen
verloren gaan, wanneer er één norm verloren gaat. Ze verwarren DE moraal met
de bestaande moraal, dit is een vorm van
verabsoluteren.
Er zit ook een angstpsychologie in, waarbij het nieuwe als vijandig wordt beschouwd, en net zoals hierboven, wanneer
één element wordt gewijzigd de rest ook
zal veranderen.
Het getuigt ook van een pessimistisch
mensbeeld waarin de mens niet in staat
is om andere morele normen te hanteren
dan de bestaande, zij hebben enkel het
geloof in het moreel verval.
Meestal is het tekenend voor een labiele
persoonlijkheid, in die zin labiel dat
men vlug uit zijn evenwicht wordt gehaald door iets vreemds. De eigen vrees
wordt veralgemeend en geexternaliseerd,
de eigen angsten worden geprojekteerd
in de maatschappij , alsof iedereen
dezelfde angsten zou hebben.
Onopgeloste problemen worden zo opgelegd
aan de andere leden van de maatschappij.
Dit is in feite een soort paranoia.
Nog iets anders is het geloof in de zondige natuur van de mens, die een dier is,
impulsief, misdadig,... en slechts kan
ingetoomd worden door middel van normen.
Een ander argument dat wordt gebruikt
door tegenstanders is dat abortus een
teken is van het verzaken aan zijn
plichten, aan zijn verantwoordelijkheid.

o ver a b o r t u s )

Er ligt ook in besloten dat het mens-zijn
van de vrouw ligt in het moederschap.
Het agrarisch gezinspatroon wordt dus
beschouwd als universeel, hoewel het
slechts ontstaan is uit sociaal-ekonomische noodzaak in een bepaalde situatie.
Ekonomisch is het nu niet meer nodig,
noch mogelijk.
Een verantwoordelijk mens wordt dus
vereenzelvigd met het agrarisch levend
gezin.
Maar naar mijn mening is het onverantwoord: -voort te planten zonder rekening
te houden met de situatie van de moeder
of het gezin;
-geen rekening te houden met de
psychologische en pedagogische omstandigheden voor het kind:
ik pleit voor een bewust plannen voor het
gewenst leven.
Zij beweren de verantwoordelijkheid van
hun daden op te nemen.
Daartegenover staan de volgende feiten:
°12.000 ernstige kindermishandelingen
per jaar in België, waarvan z o ’n 1200
met hospitalisatie als gevolg.
°de psychologische en sociale gevolgen
van de kinderlast,
°de ekonomische last en het gevolgen
daarvan voor het kind
°de kans bij geboorte van een ongewenst
kind is groter dan bij gewenst kind,
dus ook de kans op psychologische gevolgen.
°de hypokrisie tegenover ongehuwde moeders, die nog steeds gediskrimineerd
worden.
Trouwens de politieke wil is er niet,
ze zijn hypokriet en naïef wanneer ze
adoptie
en krèches voorstellen als
oplossingen voor het abortusprobleem.
Er zijn jaarlijks 20.000 / 60.000
abortussen, alnaargelang de bron, hiervoor zijn geen adoptiegezinnen te vinden.
Ik vind het daarenboven veel onzedelijker
de oplossing om het kind na de bevalling af te staan.; dat is het moederschapsgevoel afbreken en de onverschilligheid daartegenover aankweken. Ik vind
het krankzinnig het kweken los te maken
van het opvoeden.
Wat heeft abortus met antikonceptie te
naken, sluit het een het ander niet uit ?
Antikonceptie en abortus zijn niet tegengesteld, maar komplementair; men kan door
beleid wel 80 % van de abortussen uitschakelen; hoewel er steeds abortussen
zullen voorkomen:
1) door menselijk falen: de pil vergeten;
2) vrouwen die om medische redenen de pil
niet mogen nemen;
3) vrouwen die niet zwanger mogen worden,
omdat dit voor hen een gevaar betekent;
4) technische redenen: een kondoom die
faalt.

Kinderbeperking, abortus, kinderloosheid
worden geassocieerd met streven naar
genotzucht, materialisme , meer voor
zichzelf leven dan voor anderen.Zij vinden het onverantwoord dat mensen gemakkelijker en beter willen leven dan grote
gezinnen.
Dit is een nat listische filosofie: voort
planting is eer! waarde op zichzelf. In de
traditionele agrarische gezinnen was dit
funktioneel, nl. het tegengaan van kinder
sterfte, de nood aan arbeidskrachten,het
onderhouden van de bejaarden,...

Feiten weerleggen dat het liberaliseren
van antikonceptiva het aantal abortussen
zou doen toenemen: de Nederlandse abortusklinieken stellen een recidive (m.a.w.
vrouwen die voor een tweede maal abortus
laten plegen) vast van 4 %.En dit is
door het geven van ernstige en volledige
informatie over voorbehoedsmiddelen
en adressen van centra voor sexuele
hulpverlening.
Bij klandestiene abortussen is de recidive groot want die vrouwen krijgen geen
informatie.Het kan paradoksaal lijken,
maar het voordeel van abortus is dat de
vrouwen voorgelicht worden.
De meeste tegenstanders van abortus
beroepen zich op hun kristelijke geloofsovertuiging. Toch zijn er nog verschillende strekkingen tussen de
kristelijke tegenstanders onderling ?

Maar daar kan ik tovh bij vermelden dat
de Anglikaanse kerk reeds in 1927 een
aantal abortussituaties had geaksepteerd.
Een ander punt is dat de publieke opinie
niet denkt zoals sommigen het wel zouden
willen. In een UNI0P onderzoek in 1972/73
verklaarde 67,3 % van de ondervraagden
zich bereid het voorstel «Calewaert te
volgen[abortus mag, na goedkeuring van
een kontrolekommissie
en ook de meerderheid van de katholieke
mensen was hierbij.
18 % wijst het standpunt van Calewaert
volledig af, en wil enkel abortus om
het leven van de moeder te redden.
8% kleeft het standpunt van Van Peteghem
aan.
Een ander zwaar argument waarmee abortus
wordt afgedaan is het als moord te bestempelen.
Moord is juridisch begrip, geen etisch.
Een aantal gevallen worden zelfs niet
als moord beschouwd: exekutie, doden in
oorlogstijd, zelfverdediging. Moord
wordt opgevat als het doden van een menselijk persoon,met voorbedachte rade.
Abortus is dan ook volgens de Belgische
wetgever geen moord.
Abortus valt onder misdrijven tegen het
leven, de goede orde, de goede zeden,
de strafmaat is lager.
Etisch en psychologisch is het onaanvaardbaar abortus kindermoord te noemen:
niemand, zelfs Van Peteghem of Pro Vita
niet, is ervan overtuigd dat abortus
moord is. Anders moesten ze deze 60.000
vrouwen tot levenslang laten veroordelen,
de straf die op moord staat.

organiseren een debat over
"Engagement, syndicalisme van de ingenieur
m.m.v. prof. Pauwels, ir. Goeteyn,
ir. During, E. Steffens en vakbondsafgev.
WOENSDAG 15 MAART 20u
PLATEAUSTRAAT AUD. E
AKAdemische raadzaal. Volderstraat, Gent

film

ALTERNATIEVE OPVOEDING op
Zaterdag 18 en zondag 19 maart

CINEMA VOORUIT
Novecento (deel 2) van B.Bertolucci 16.30 en 19.45 u
Targets

van P. Bogdanovich
14.00 en 22.15 u

STUDIO SK00P
Zaal 1 20.00 u,
22.30 u.
Zaal 2 19.30 u.
22.00 u.

Dersu Uzala
(A.KUROSAWA)
Viva la Muerte
(F. ARRABAL)
verlenging
Il Saprofita
(S.NASCA)

DE ANDERE FILM
2 FILMS VAN 0SHIMA
Ma. 13 maart The Hanging,
Blandijn, Aud.C, 20 u
Do. 16 maart Empire des sens
Afspraak v44r Rozier,
19.30 u
*Voor Empire des sens is de
voorverkoop verplicht(slechts
300 plaatsen) : Kafee Smirre,
3oekhandel Marnix, Calypso(Koornmarkt) Inlichtingen: St. Katelijne
straat 44, Gent. Tel: 25.54.49

menu
maandag 13.03
uiensoep + kaas
visstiks met tuinkers en
gribichesaus
gegratineerde macaroni
dinsag;- 14
kampernoeliesoep
gentse stoverij
braadworst met savocienstamppot
woensdag 15
groentsosp
bloedworst met appelmoes
hamburger met witte kolen in
roomsaus
donderdag 16
tomatensoep
varkensgebraad met rode kool
chop soy met rijst
vrijdag 17
preisoep of pap
gepaneerde pladijs met provengaalse saus
cassoulet met worsten

Moeten deze vrouwen moordenaressen worden
den genoemd en moeten alle aborterende
artsen koelbloedige moordenaars ?
Dit is taalkundig manipuleren.
Etisch is moord de schending van het
persoonsrecht op leven.
Het embryo krijgt op die manier persoonsrecht. Maar een embryp is geen persoon,
het is wel menselijk leven, maar geen
mens. Een persoon is
een psychologisch
sociaal juridisch en ekonomisch begrip,
opgenomen in een samenleveng.
En nog een argument op juridisch vlak: een
embryo wordt niet begraven, en ook niet
burgerlijk ingeschreven of uitgaschreven,
het heeft niet het statuut van een natuurlijk persoon.
En om te besluiten wil ik zeggen dat
de vraag over ja of nee abortus totaal
irrelevant is, enkel de vraag "cleane
of vuile abortus" is terzake, want
het bestaat nu eenmaal ! En te tegenstanders zijn verantwoordelijk voor de
slachtoffers.

Alleen Van Peteghem (bisschop van Gent)
heeft een konsekwent kristelijk standpunt. Men kan drie katholieke moralen
onderscheiden in dit verband:
-het standpunt Van Peteghem
-"het leven van de moeder primeert”
-verkrachting toegelaten in geval van
eugenetische tegenindikaties, verkrachting, incest; het welzijn...

Studium Generale
Werkgroep Landbouw

"Het kiezelsteentje in het nijpend
ènderwijsschoentje”.

Als deze mensen vinden dat een zuigkurretage op een foetus van 4 weken gelijk
staat aan. doodslag van zijn vader, d a n
wanneer deze mensen hiervan overtuigd
zijn, wel dan moeten ze ook optreden.

DAGEN VAN DE GRIMIN0L0GIE
ingericht door FK Lombrosiana
15 maart, 14-17 u., in de Akademieraadzaal:
"Ekonomische delinquentie", door
Prof. D'Haenens, RUG
"Bankbreuk en bedrog bij faillissement", door de Heer 3.L.Duplat

toneel
ARENA :
- FANDO EN LIS ( F. Arrabal ) : Première
op Zaterdag 11 maart
en
later nog op 16 17 18 23 24 25
en 30 en 31 maart.
- ER IS NOG VEEL LEED IN DE PRAIRIE
( B. Verhoye ) .
Première op Woensdag 15 maart.
Ook op 19 21 22 26 28 29 maart .
ARCA:NET_
Pour Delphine.
van Chris Yperman
elke donderdag, vrijdag en zaterdag tot
eind maart.
NTG
riet Proces.
van Franz Kafka.
tot eind maart.

Rik Van Nuffel
Eddie Vansant.

Moraal en/of Werkgroep moraal.
Het was een waagstuk om op het
einde van je humaniora te zeggen
dat je zin had om moraal te studeren. Ten eerste zou de paster
er wel iets op te 'zeggen hebben,
ten tweede komt liet er op neer
dat je een antiklerikale onmens
gaat worden. Humanist op de koop
toe! Of niet!
Op de unief is 't al niet veel
beter. Doe je moraal? Oh, nog
ene die moraal doet. Doe je
moraal? Oh, da's waarschijnlijk
ne linkse!
't Komt er op neer dat je je
steeds moet motiveren als je
moraal doet. Dat moet niet voo'r
andere vakken, die al lang geïntegreerd zijn binnen ons vooruitstrevend, katholiek en gefrustreerd Vlaanderen.
Ondanks dit is de sectie moraalwetehschap geen buitenbeentje.
D.w.z. dat het in niets verschilt
van de andere secties, dat onze
opleiding ondanks alle breedsprakerigheid van sommige idealisten
met oogkleppen, even goed ingekaderd is in het maatschappelijk
behoeftesysteem, dan enig-'andere
opleiding, die wel een diplomeke
afleveren die je sociale status
de hoogte insmijt.
Binnen de moraal zitten we even
goed met de problemen van het
onderwijs. Problemen die zo fundamenteel zijn dat de grote horde
ze bewust of onbewust overleeft
door de genadeloze concurrentiestrijd. Is er werkelijk zo'n
groot kontakt tussen de prof en
de studenten, is dat kontakt er
in de andere fakulteiten misschien?
Hebben de moralisten in spe wel
inspraak omtrent de inhoud en de
praktische uitvoering van het
studiegeheel? Uillen ze dat wel?
Zijn onze proffen zo anders, zo
progressief? Dat en nog zoveel
andere zaken zijn het onderwerp
van diskussie binnen de werkgroep
moraal, dat zijn de problemen waarrond we nu en later zeker zullen
werken. Dus moralisten, kom es
naar de vergadering. Uitnodigingen hiervoor vind je aangekondigd
op onze spiksplinternieuwe affiche.
Vergeet in elk geval, niet naar
onze volgende avond te komen (en
dat geldt niet allen voor moralisten),die wordt ook aangekondigd op de affiche!
Onderwerp: de opleiding van de
moralist.
Uitgenodigd als inleiders: prof
Beulens (belichting van de pedagogische kant), prof Kruithof
als medestichter van de sectie
en prof Ruyt’
inx (iemand van Brussel). Okee? Tot dan,
iemand van de werkgr.

