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Schamper is het universiteitsblad van de
R.U.G., gefinancieerd door de universiteit
en samengesteld door studenten.
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De sociale sector gaat bange tijden tegemoet. Niet zozeer 1984 dan wel 1985
wordt het jaar van de verdoemenis.
De sociale sector is het mooie verzamelwoord voor een hele reeks diensten die
ons het studeren financieel draaglijker
moeten maken. Zo zijn er de restaurants
en de homes, is er de studentenarts, het
PAS, de sociale dienst, de jobdienst,
de dienst voor studieadvies en nog enkele andere duwtjes in onze studentenportemonnee. Heel deze reeks van helpende
lihanden wordt grotendeels gefinancierd
door toelagen van het Ministerie van
Nationale Opvoeding en wat de infrastructuurwerken betreft, door toelagen van de
Universiteit zelf. Sinds de invoering
van het inschrijvingsgeld in 1978 wordt
hier traditioneel nog een deel van de
opbrengsten van het inschrijvingsgeld
aan toegevoegd.

Happening in aantocht met een
fraai gevulde affiche : pag.3

Medewerker van Coens, Opsomer,
laat het tweede luik los van de
recente regeringsmaatregelen.

In tegenstelling tot de toelagen van het
ministerie die door de wet van 1960 voorgeschreven zijn, berust deze bijkomende
subsidie puur op welwillendheid van onze
achtbare akademische overheden. Het Universiteitsvermogen (zowat de centrale
kas van de Universiteit) is immers door
geen enkele wettelijke maatregel verplicht om ook maar 1 % van de inschrijvingsgelden ter beschikking van de sociale sector te stellen. De vrijgevigheid
die tot onlangs de gewoonte was mag men
gerust verklaren als het vergulden van
de bittere pil die de 10.000-maatregel
was en is. Tijdens de strijd rond de
10.000 was één van de argumenten van de
voorstanders van de maatregel het feit
dat een groot deel van de opbrengst van
de inschrijvingsgelden toch indirect
naar de studenten zou terugvloeien.
Dit jaar echter zal aan de vrijgevigheid
een einde komen: ten gevolge van een
voorstel van regeringscommissaris Van
Acker zal voor het begrotingsjaar 1983
de beloofde 10.600.000 fr. (ongeveer
10 % van het inschrijvingsgeld) niet
toegekend worden. De redenering van Van
Acker hierbij is de volgende: wanneer de
begroting van de sociale sector opgemaakt

negen m ei

Een verkiezingsplaag is uitgebroken.
Gent mag opnieuw naar de stembus voor
de gemeenteraad, iedereen mag aan het
potloodje likken voor het europees
parlement en de studenten krijgen nog
een dessertje met de universitaire verkiezingen voor alle raden en commissies
van de R.U.G..
Deze week beperken we ons tot de namen
van de kandidaten voor de belangrijkste
raad, de Raad van Beheer. In de volgende
schamper komen we uitgebreid terug op
de faculteitsraden.
In de geneeskunde krijgen we het bijna
klassieke mannetje-vrouwtje systeem dat
we ook bij de vorige verkiezingen konden
meemaken : Ingels tegen Brigitte Caura.
Ter informatie : bij de vorige verkiezingen won Ann Tytgadt het van Koen Bostoen.
In de rechten komen drie kandidaten naar
voor : Yvan De Groeve, Snoeck (uit de
liberale jongerenpartij) en Stanislas
Ossieur (onderhand bekend bij de lezers
van dit blad).
Resten nog de faculteiten die slechts
één kandidaat hebben : Herrier (landbouw),
Van de Pitte (ingenieurs), Defreyne (psychologie), Joris (moraal), Stevens (diergeneeskunde) .
Vanzelfsprekend kan je ook op een kandi-

aaat stemmen die niet direcht uit je
studierichting komt. Tien kandidaten dus
voor vier zetels in de RvB, en vooral
die plaatsen in de Raad van Beheer werde
bij de vorige verkiezingen fel in vraag
gesteld. De linkerzijde stelde dat vier
studentenstemmen niet konden optornen
tegen het corporatistisch geweld van
10 proffen. Ze riepen op tot een boycot
die door de meerderheid van de studenten werd opgevolgd, maar dat weerhield
natuurlijk niet dat 4 studenten, al was
het met een schijntje stemmen, in de
Raad mochten gaan zetelen.
Twee jaar later bleek die boycot een
vergissing van de linkerzijde die nergens met haar standpunten naar buiten
kon komen en als klap op de vuurpijl
steeds meer stemmen zag opgaan binnen
de raad van beheer, en onder de studenten die erin zetelen, om juist die
subsidieorganen af te schaffen waarin
de linkse verenigingen het best vertegenwoordigd zijn.
Links komt zelfs terug op, en VVS tracht
zelfs een eenheidslijst bij elkaar te
krijgen waarop tot nu 4 kandidaten
hebben ingeschreven. I
•mei gaan
de verkiezingen door.

Redactievergadering maandat 8 u, sint
pietersnieuwstraat 45. Klachten gaan naar
de commissie die toezicht houdt op het
redactiebeleid.
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wordt met een toelage van het ministerie
van 102 miljoen, en later blijkt dat deze toelage 112 miljoen bedraagt, dan is
er geen enkele reden waarom de universiteit nog eens 10 miljoen supplementair
aan de sociale sector zou schenken.

____

Elk jaar heeft er een traditionele uitwisseling plaats tussen de rechtsfakulteiten van Leiden en Gent.
Dit jaar was het de beurt aan de hollanders om naar het zuiden af te zakken,
wat dan ook tussen 8 en 11 maart massaal gebeurde ( 15 proffen en 50 studenten .1
Apotheose van het bezoek was een voordrachtencyclus in de universiteitstraat.
Mr. De Meyer had het over:’ De wordingsgeschiedenis van het nieuwe Nederlands
burgerlijk wetboek. Prof. Fokkema over
'de Grondslag van de kontraktuele verbin)
tenis. ' En ook nog voordrachten van
prof. Storme en prof. Boeken

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
De toelage uit de rijkskas wordt volgens
de wet van 1960 immers bepaald in functie
van het aantal "financierbare" studenten,
samengebracht in groepen of "schijven"
van 500. Telkens wanneer het studentenaantal in een hogere schijf terechtkomt,
stijgt de dotatie min of meer evenredig.
Omdat het aantal studenten vorig schooljaar tegen de misschien wat te voorzichtige verwachtingen van de begrotingsmakers in, boven de 13.500 uitsteeg, werd
de toelage voor ‘83 alsnog met een 10
miljoen verhoogd. Voor de raad van Beheer is deze onverwachte stijging een
voldoende reden om meteen de hakbijl in
haar bijdrage te zetten. Een beslissing
die voor dit jaar op 370.000 frank na
zonder gevolgen zal blijven, maar die
in '85 wel eens heel dramatisch zou kunnen uitvallen.

Nagenoeg alle beleidsmensen zijn het immers over eens dat volgend schooljaar met
een behoorlijke studentendaling zal afgerekend worden. De daling van het geboortecijfer die sinds het begin van de
jaren '60 onze Vlaamse gezinnen overvallen heeft, bereikt dan immers de univer*siteiten wat onvermijdelijk een daling
vervolg laatste pagina onderaan

f i e t s _____

Ter ere van de dies natalis ging de leuvense studentenklub zich te buiten aan
een ludieke grap.
Om te protesteren tegen de vele fietsendiefstallen (met heelder vrachten worden
daar fietsen afgevoerd en op tweedehandsmarkten verkocht! werden de Brabanders
verzocht zich naar het politiekommissariaat te begeven, alwaar hun fiets geregistreerd zou worden.
Zowat 500 brabanders (van nature nochtans
niet lichtgelovig! fietsten erin.
Daar kregen ze een enquête met o.a de
vraag of ze regelmatig hun fietskettinger
smeerden.
Smeren niet, maar poetsen wel , de plaat
dan.

Ivsv________

De voorzitter en de Raad van Beheer van
het Liberaal Vlaams Studentenverbond vzw,
hebben het genoegen U uit te nodigen op
de plenaire zitting van hun congres met
als thema : Het parlement , een democratische instelling of een praatbarak.
Sprekers zijn j Herman De Croo, Minister
van Verkeerswezen en PTT, Prof. Herman
Van Impe, Karei De Gucht, Europees parle-j
mentslid , en de nieuwe LVSV-voorzitter.
Plaats van het gebeuren : Hotel "Melinda’
, Mercatorlaan 21, 8400 Oostende, zondag
20 maart 1983, bm 14 uur.

n u o o k w e rk lo o s h e id (b y n a )

Het akkoord is binnen, de wet komt eraan:
onderwijsminister Coens is erin geslaagd
het wetsontwerp dat de leerplicht tot 18
moet verlengen door een unanieme ministerraad te loodsen. Hij had er na het tegenstribbelen van Waals-1iberale zijde
meteen zijn ministerportefeuille aan verbonden, een daad waar nagenoeg niemand
in geloofde, maar die schijnbaar toch
haar effect niet heeft qemist.
Het wetsontwerp zoals het op 11 maart
werd aangenomen, is een vrij dubbelzinnige synthese van alle vereisten waaraan
deze maatregel moest voldoen: er moest
immers een systeem komen dat de jeugdige
werklozen wat langer en wat minder ongeschoold uit de werkloosheidsstatistieken
zou houden, zonder echter al te frontaal
tegen de kar te rijden van die groepen
werkgevers die gewoon zijn aan een legertje goedkope "leercontracters'.' Het ontwerp dat binnenkort aan de kamers zal
voorgeschoteld worden, bepaalt het volgende: iedere jongere is verplicht om het
secundair onderwijs met volledig leerplan
te volgen tot het begin van de zomervakantie van het jaar waarin hij zestien wordt.
Voor de leerlingen die met vrucht de eerste twee jaren van het secundair onderwijs
gevolgd hebben, kan de leeftijd na advies
van het PMS-centrum teruggebracht worden
op vijftien jaar. Na de eerste jaren secundair onderwijs kan iedere jongen of
meisje kiezen of de overig« jaren met volledig leerplan zullen gevolgd worden, of
er integendeel zal overgestapt worden naar
een deeltijds onderwijs of een deeltijdse
vorming. Onder deze deeltijdse vorming
moet men dan verstaan: het klassieke leercontract in de middenstand of de landbouw,
een nieuw uit te werken leercontract in
de industrie en een aantal vormen van "alternerend leren", een nieuwigheid waarvan
het organisatiekader nog in EG-verband
moet uitgewerkt worden. De reacties
deze maatregel mag men in meerderheid positief noemen: de werkloosheidsstatistieo d

ken leren inderdaad dat het vooral de ongeschoolden zijn die langdurig werkloos
blijven en zich het minst gemakkelijk aan
een herscholing aanpassen. Bovendien
zal deze leerplichtverlenging ongetwijfeld voor een lichte verhoging van de
werkgelegendheid in het secundair onderwijs zorgen, hoewel het gevaar niet denk-*
beeldig is dat men deze meerkost gezien
de budgettaire beperkingen wel eens met
een verhoging van de normen zou kunnen
counteren. Vele commentatoren kunnen
zich echter moeilijk van de indruk ontdoen dat heel deze "verlengde gijzeling
van jongeren op de schoolbanken" een vrij
goedkoop truukje is om de werkloosheidscijfers wat te drukken en heel weinig te
maken heeft met de hele resem aan "menselijke en maatschappelijke overwegingen"
die Coens als motivatie opgeeft. Veel
leraars maken zich bovendien zorgen over
de sfeer waarin een dergelijke dwangmaatregel zal worden ten uitvoer gebracht.
Veel jongeren zijn tegen hun vijftiende
de school immers hartsgrondig beu, of
- om het in de zachtere pedagogische termen te stellen - ze zijn schoolmoe. Wanneer men zomaar iedereen met de sterke
arm der wet op de banken zal houden, zouden de conflicten in sommige scholen wel
eens vrij onhoudbare proporties kunnen
aannemen.
Wat vooral bij de jongerenorganisaties
van de vakbonden al heel wat vraagtekens
heeft doen rijzen, is de invoering van
de zogenaamde industriële leercontracten.
Het zou best kunnen dat deze maatregel
voor de industrie de sluizen openzet óm
net zoals de middenstand te gaan beschikken over een legertje leerjongens die
voor een zeer zacht prijsje zeer vuile
en saaie werkjes mogen uitvoeren. Iets
wat uiteraard noch met de bestrijding
van de werkloosheid noch met de "menselijke en maatschappelijke overwegingen"
ook maar een sikkepit te maken heeft.

DEUWE
DINGEN
DESLEVEN
Stel nu dat je, zoals menig goed huisvadei
elke morgen 'Het volk' in de bus krijgt
en je bovendien een zoon hebt van zoiets
als 24 jaar die, zoals in menig goed
huisgezin, een paar dagen verdwijnt. De
bezorgde huisvader haalt er de politie
bij, die haalt er de BRT bij en een opsporing wordt verzocht.
Drie jaar later blijkt de zoon vermoord
te zijn, in een ton gestopt en begraven.

Met behulp van een tip en een spade wordt
dat olievat bovengehaald 'met daarin de
stoffelijke resten van een menselijk
wezen'.

De goede huisvader brengt de 10°maart
met de hulp van de gerechtelijke diensten
het vat naar de begraafplaats, slaapt die
nacht moeilijk, staat 's morgens op en
vindt in zijn krant, op de frontpagina,
een foto van het olievat met zijn zoon
d'erin onder vermelding van naam, familie en beroep van de vader.
De buren weten weer waarover te praten en
Vlaanderen is een persprijs rijker. Ook
vrij morbied was het eerste nummer van
'De Morgen' in de nieuwe lay-out, waarbij
de speciaal aangeworven lay-outploeg erin
slaagde de krant bij de overlijdensberichten te plaatsen.

doen bij tijd en wijlen zijn eigen blad
eens door te nemen.
Met de allervriendelijkste groeten,

Beste Schamper,

drijf dat nog net geld genoeg heeft om
zijn leningen en zijn personeel te betalen, maar het zich niet meer kan veroorloven om nog grondstoffen te kopen waarmee het personeel en de machines ook nog
wat zouden kunnen werken. Heel deze redenering stond trouwens vermeld in Schamper nr. 158 onder de titel "Coens tegen
de rest". Interviewer W.N. had tijdens
het inpakken van zijn bandrecordertje
misschien eens zijn eigen blad kunnen
nalezen. Hij had dan tenminste nog één
vraag kunnen stellen !

met de volle afkeer voor
muggezifterij die ons eigen is, kunnen
wij het toch niet nalaten even te reageren op het artikel "Opsomer 1" in Schamper nr. 169. Deze vrije tribune die
door Uw medewerker W.N. meteen een herkauwende "tête-à-tête" werd genoemd, bevat immers zoveel onvolledigheden, dat
Opsomer eigenlijk een flinke Opdonder
verdient.
Opsomer tracht na zijn uitleg over het
financieringsmechanisme van de Vlaamse
universiteiten het "lopend gerucht" te
De tweede maatregel (restitutie van de opweerleggen dat de werkingstoelagen met
brengst van de loonmatiging van het uni2,5 % verminderd zouden zijn. Hij stelt versitair personeel aan de schatkist) is
hierbij dat de werkingstoelagen enkel
ongetwijfeld juist weergegeven. Wat wij
met 2,5 1 minder geïndexeerd zouden zijn. Opsomer wel eens zouden willen horen uitHij is daar juist in, maar weerlegt er
leggen, is de relatie tussen deze maatreniets mee. Iedereen die ook maar de min- gel en de zogenaamde "bestedings- en beste economische cultuur heeft, weet imheersautonomie" die Coens zo grootsprakemers dat men bij de vergelijking van
rig aan de universiteiten beloofd heeft.
toelagen van het ene jaar op het andere, Het komt ons immers nogal eigenaardig
moet uitgaan van de reële cijfers en
voor dat net op het moment dat men aan
niet van de absolute, of - om in het meer de universiteiten een statuut wil geven
geijkte termen te zeggen - van de netto- dat gelijkaardig is aan dit van de paraen niet van de bruto-cijfers. Wanneer
statalen (= overheidsdiensten met een zedus - zoals in Opsomers voorbeeld- de
kere juridische onafhankelijkheid), men
prijzen stijgen van 100 tot 108, en de
aan dezelfde universiteiten een maatregel
toelage stijgt slechts van 100 tot 105,5 oplegt
waarvan alle parastatalen van dit
(met 2,5 1 minder dus), dan is deze toe- land gespaard
zijn gebleven.
lage reël verminderd met 2,34 %.
Wat
tenslotte
de
programmatiestop en de
Maar dit cijferspelletje gaat aan de
afschaffing van de minimumbasiscijfers
grond van de zaak voorbij. Belangrijk
betreft (voor uitleg verwijzen wij naar
is de wetenschap dat 94 % van deze wer- Opsomer
in het vorige nummer), ook hier
kingstoelagen volstrekt oncomprimeerbaar wordt
aan de grond van de zaak voorbijgezijn. 94 % van deze werkingstoelagen
Niemand zal nog ontkennen dat de
zijn immers bestemd voor wedden, gebouwen gaan.
universitaire expansie in al haar planen afschrijvingen en deze zijn niet zo- ningloosheid
een vrij onzinnige zaak van
maar eensklaps te verminderen. Wanneer
het KB nr. 81 dus een lineaire minderin- niet te motiveren verspilling is geweest.
dexering van 2,5 % voorschrijft, heeft
dit enkel invloed op de overige 6 % van
Reorganisatie dringt zich dus op. De
de werkingstoelagen die de universiteiten maatregelen
die Opsomer in dit verband
intern verdelen als "werkingskredieten"
hebben echter zeer weinig met
(=budgetten voor onderwijs- en onderzoeks- weergeeft
reorganisatie te maken. Met de botte
materiaal, voor de aankoop van boeken,
bijl ontneemt Coens immers alle zuurstof
enz.). Deze minderindexering van 2,5 %
kleine universiteiten kunnen gebruibetekent dus niet meer, maar vooral niet die
ken om een toekomstgericht, reorganisatieminder dan een halvering van het enige
beleid te voeren. Ook deze redenering
deel van de begroting waar de universiheeft reeds meer uitgebreid in Schamper
teiten nog enige bestedingsruimte in heb- gestaan.
W.N. zou er dan ook goed aan
ben. Men kan het vergelijken met een be-

MEVROUW WEDUWE

Jeanne
TAEYMANS-WANET
geboren te Leuven 19 juli 1894
overleden te Malaga (Spanje) 22 februari 1983, waar de burgerlijke
begrafenis plaatsvond.
Dit bericht geldt als enige kennisgeving.
Frankrijklei 40 B 5, 2000 Antwerpen

Heden ging van ons heen
MEVROUW

Maria DE BROE
weduwe van de heer Maurice HUBLE
echtgenote van de heer Marcel SLOCK

geboren te Sint-Amandsberg op 8 augustus 1905 en
godvuchug overleden te Gent op 25 februari 1983.
De absouten waarop u vriendelijk wordt uigenodigd. zal plaatshebben
op donderdag 3 maart 1983 in de parochiekerk van Sini-Martinus
(Ekkergem) te Gent om 15 u.. gevolgd door de teraardebestelling op
het kerkhof te Smi-Amandsberg (Gent).
Samenkomst aan de kerk
Dit bericht geldt als enige kennisgeving.
9000 Gent, Neermeerskaai 303
9000 Gent, Ottogracht 40
2980 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 312
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Bij het lezen van het artikel " Bissen
hoeft niet meer, hitparade " ( schamper
168 ) was ik op zijn minst erg verbaasd.
Bij de slaagcijfers stond toegepaste wetenschappen, dus de burgelijke ingenieurs
op de tweede plaats gerangschikt (66,4%).
Zeer verwonderlijk voor een fakulteit die
toch zeker bij de zwaarste en moeilijkste
van de ganse universiteit mag gerekend
worden.
Men krijgtde indruk dat men zich enkel
hoeft in te schrijven, en na vijf jaar
bezigheidsterapie krijgt men het diploma toegezonden.
De auteur van dit artikel weet blijkbaar
niet dat er bij de toegepaste wetenschappen twee schiftingen zijn, namelijk het
toelatingseksamen ( slaagcijfer 70% ) en
dan eerste kan ( 66,4% ). Van de honderc
beginners blijven er dus slechts 46,48
over. We zouden dan op de 16° plaats
staan in plaats van op de tweede.
Daarbij komt dan nog dat de mensen die
er aan denken om burgelijk ingenieur te
gaan studeren niet de bedoeling hebben
zich een jaar in Gent te komen amuseren,
met andere woorden de ' speelvogels '
die anders voor een groot deel tot de
buisers behoren beginnen bij ons gewoon
niet !
Blijkbaar weet de auteur ook niet goed
wat er aan onze fakulteit onderwezen
wordt ... Misschien wel een soort van
filosofie of één of andere vorm van ekonomie, zelfs een vorm moraal om maar te
zwijgen van theologie... Maar zeker geen
wetenschappen ! Hij schrijft : ” wetenschappers kunnen best gaan aankloppen bij
scheikunde, respektievelijk biologie,
aard- en delfstofkunde, aardrijkskunde,
wiskunde en ten slotte natuurkunde ”.
De auteur zou er misschien beter aan doen
eerst goede informatie in te winnen voor
hij iets neerschrijft.
Dirk Vael
( student burg. ir. )
Mijnheer Vael,

o m d a t re e k s e n le k k e r

v u lle n

OVERLIJDENS
Fneda en Louis Melis-Taeymans. Frank en Chris Melis-Peeiers. Kalja
en Nathalie, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en
Paula Maes melden met diepe droefheid het overlijden in tragische
omstandigheden van

VVS - Studenten Vakbeweging
Met de voorspel baarheid VVS eigen hebben
we maar meteen voldoende plaats voorbehouden. Elk zijn tribune.
vriendelijke groeten.

Deze week het tweede deel van de uiteenzetting over de besparingen aan de universiteiten.

Als de regering de middelen van de universiteit inkrimpt zijn er begeleidende
maatregelen nodig; in hoofdzaak wijzigingen aan de statuten van de verschillende personeelscategoriën.
Voor het professorenkorps heeft men de
pensioenlleeftijd op 65 jaar gebracht.
Voor de benoeming van docent tot hoogleraar moet men nu, i.p.v. 6jaar, acht
jaar houder zijn van het diploma van
dokter of geaggregeerde zodat niemand
orimiddellijk tot gewoon hoogleraar kan
benoemd worden.
Voor voltijdse leden van het onderwijzend en wetenschappelijk personeel, die
suppleanties waarnemen van kursussen
wordt geen bezoldiging meer voorzien.
Voltijdse professoren, benoemd uit het
ambtenarenkorps werd een betere weddeevolutie gegarandeerd dan die van hun
vroegere ambtenaren loopbaan ('de
fictieve loopbaan'), de professor wordt
dus gegarandeerd meer betaald dan de
wedde van de ambtenaar die hij eens was.
Nu gebeurt deze aanpassing eenmalig bij
de benoeming.
De anciënniteit wordt streng gelimiteerd
Voor buitenlandse studenten kan men een
onderscheid maken tussen de subsidieerbare en de niet-subsidieerbare. Een
universiteit kan voor 2% van het aantal
Belgische studenten, vreemde studenten
aanvaarden. Deze 21 wordt normaal gesubsidieerd. De studenten die buiten die
2% vallen, worden niet gesubsidieerd en
moeten een aanvullend inschrijvingsgeld
betalen. In de nieuwe regeling is de
universiteit vrij het bedraq van dit
aanvullend inschrijvingsgeld te bepalen.
Met een maximum van de helft van de
forfaitaire kostprijs. Daarbij komt nog
dat deze vreemde studenten niet meer in
aanmerking komen voor het berekenen van
het aantal benoemingen.
De regering heeft aan de universiteit de
mogelijkheid gegeven om vrij te beschikken over de opbrengst van haar eigen
patrimonium.

Ook werd een systeem ingevoerd van
'Interuniversitaire opdrachten' om de
benoemingen voor kleine opdrachten aan
de verschillende universiteiten te vermijden door verschillende onvolledige
opdrachten te combineren tot een voltijdse. De verschillende instellingen
moeten dan de wedde procentsgewijs betalen.
Een tweede reden is dat de instellingen
op een vrij goedkope manier gespecialiseerde mensen naar zich toe kunnen trekken.
In het derde luik werd aan de instellingen die een gecumuleerd deficiet vertoonden de plicht opgelegd om aan de
minister een saneringsplan voor te
leggen met daarin (1) het deficiet
wegwerken over een termijn van maximum
7 jaar, (2) een evenwicht krijgen tussen
uitgaven in inkomsten, (3) en het afschaffen van de kredieten voor overtallig personeel moet door de universiteit
zelf worden opgevangen.
De déficitaire instellingen hebben hiervoor een speciale lijst van bevoegdheden
meegekregen :
- indien ze een aantal mensen versneld
willen laten afvloeien dan kunnen ze
het vastbenoemd admistratief en technisch personeel, en het wetenschappelijk
personeel op pensioen sturen op hun 60°,
op voorwaarde dat die twintig jaren
dienst hebben.
- voor de leden van het niet-onderwijzend personeel kan het afgeschafte brugpensioen terug worden ingesteld.
- het personeel moet niet meer in het
begin van de maand betaald worden, dat
kan ook op het einde.
- de universiteit moet geen stagairs
meer aanwerven.
- de eindejaarspremie en het dubbel
vacantiegeld werden teruggeschroefd.
- de universiteit kan een aantal personeelsleden met eigen vermogen betalen
met behoud van alle statutaire rechten.
Dit saneringsplan, dat door de raad van
beheer wordt opgesteld, krijgt slechts
uitwerking van zodra het door de koning
wordt goedgekeurd.

In het artikel stond duidelijk dat het
ging over 'eerste kandidatuur-studenten’.
Iedereen weet onderhand dat een ingangsexamen een sluis is, die heel wat water
tegenhoudt. Maar daar hadden we het
niet over.
Ten tweede :'wetenschappers kunnen best
aankloppen bij...’ is een rangschikking
naar het slaagcijfer van de verschillende richtingen binnen de Wetenschappen.
Waar U de theologie vandaan haalt is
voor ons een collectief raadsel.
We weten nu wel, mijnheer Vael, dat U
prima kan rekenen, maar aan het lezen
schort nog etwas.
Met vriendelijke groeten
de redactie.

Een instelling die dit saneringsplan
niet toepast kan geen nieuwe benoemingen,
aanwervingen of bevorderingen meer verkrijgen.
Aan Vlaamse zijde viel enkel de RUG onder
deze saneringsmaatregelen, en haar saneringsplan werd integraal goedgekeurd.
Met een cumulatief deficiet van 105,5
miljoen op de lonen en 7,5 miljoen op
de werkingskosten heeft de RUG een
saneringsplan ingediend waarin 5
soorten maatregelen waren opgenomen.
1. Een afvloeiingskader voor het
administratief en technisch personeel
waaruit een besparing van ongeveel
80 miljoen voortkomt.
2. Een selectieve niét-vervanging van
het onderwijzend personeel : een besparing van 92 miljoen.
3. Door een selectieve vervangingsen benoemingspolitiek van het wetenschappelijk personeel : ongeveer
77 miljoen.
4. Een 187 miljoen wordt overgedragen
uit het eigen vermogen naar de bijkredieten voor de overtallige personeelsleden. En de som van deze 187 miljoen
met de bijkredieten worden over een
periode van 7 jaar afgebouwd.
5. Een reeks maatregelen van intern
beheer ; 19 miljoen.
Volgende week zien we dan de finale van
de Opsomer reeks
W.N.

2 4 m a a rt

De traditionele happening waarmee het
kultureel konvent jaarlijks naar buiten
komt zal op 24 maart doorgaan in de
zalen van het complex 'Vooruit'.
Koppen van de affiche zijn 'des airs',
'antena' en 'twee belgen' (foto).
De twee belgen, Rembert De Smet en
Herman Celis haalden vooral de betere
vrije radio's met hun debuutsingle
'Quand le film est triste/Lena', en
verrijkten menig discotheek met een
mini-elpee.
'Het feit dat we met maar twee man een
zo overweldigend geluid voortbrengen
schijnt diepe indruk te maken. We besteden veel aandacht aan het ritme,
vooral op onze eerste nummers werd het
snokkend geluid sterk gescandeerd.'

Hier en daar moet nog iets tussen
de vingers geglipt zijn (jazz, zegt
men mij hier, en het kabaret van Synthl
ook al, schijnt het), maar niet te
missen zijn de optredens van de
Revelatie uit Harelbeke 'The Frozen
Ones', de Ninoofse sterren 'Gaas Plancee'
en de afromusic van Malembe.
Daarmee moet bijna iedereen ook eens in
schamper gestaan hebben ware het niet
dat we jou aan het vergeten zijn, moest
de lust opkomen een vrij podium met een
micro te beklimmen en men zal pogen
de avond te besluiten met een fuif
van 'La vie en Rosé'.
Prijzen voor alles 140 frank aan de
kassa en 30 minder in voorverkoop.
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’’ Aangezien de klassieke eis van één (1)
symbolische frank heden ten dage nog weinig betekenis heeft, zien we ons wel genoodzaakt om er méér te vragen i

", verklaarde prof. Ghijsbrecht onlanqs in één
van zijn lessen, terwijl ie triomfante!ijk
1 eksemplaar van onze Belgische munt, zoals een Driester zijn hostie, in de hoogte hield.
Grondslag van die terloopse kwinkslag was
de vergoeding ten belope van één miljoen
frank (1.000.000) die hij, psychiater professor Paul Ghijsbrecht, van de schrijver
Jef Geeraerts en het weekblad Panorama/
Ons land vordert voor " de zware morele
en materiële schade die hij door een artikel gepubliceerd in dat weekblad geleden
heeft ". " Hij zal er zelfs ", aldus

Dit duo (voor 50% Gents, voor 50%
Antwerps) krijgt konkurrentie die
duidelijk in dezelfde lijn zit.

Ghijsbrechts advokaat voor de burgelijke
rechtbank te Antwerpen , " in de toekomst
nog onder lijden
In een van haar eerste nummers van 1981
( 16 januari ) publiceerde het in wachtkamers van tandartsen en geneesheren druk I
gelezen weekblad Panorama/Ons land - naar
alle waarschijnlijkheid wordt die laatste
specifikatie er aan toegevoegd om elke
verwarring met het gelijknamige linkse
tv-proqramma te vermijden - een artikel
van de pen van Jef Geeraerts, waarin die
auteur scherp van leer trok tegen het
Belgisch psychiatrisch sisteem, dit naar
aanleiding van de Vlaanderen in rep en
roer zettende assisenzaak Horion-Feneulle.
Ook prof. Ghijsbrecht die zich in die zaak
als psychiater diende uit te spreken over
de al dan niet vatbaarheid voor toerekening van de twee beklaagden, kreeg in het
stuk een veeg uit de pan, Ghijsbrecht
kwam tot de konklusie dat Horion en Feneul
le toerekenbaar waren en hoe kon het ook
anders, schrijft Geeraerts. Hij werd door
het openbaar ministerie, dus door de partij die met de vervolging belast is, aangesteld. Een andere bevinding dan de toerekeningsvatbaarheid was bijgevolg niet
mogelijk ! De psychiatrisch deskundige
had voor de jury gezegd wat zijn " werkgever " van hem verlangde te horen en waar
voor hij vervolgens zijn honorarium op zak
stak. Aldus thriller-specialist Geeraerts
Bovendien vielen in het gewraakte artikel
de woorden " onfatsoenlijk ", " charlatanerie " en " onwetenschappelijk ".
Bij het lezen tussen de soep en de patatten schoot dit Ghijsbrecht blijkbaar in
het verkeerde keelgat : hij spande zowaar
tegen auteur en blad een proces in. Luidens zijn advokaat heeft Ghijsbrecht door
het artikel morele én materiële schade geleden, niet alleen omdat hij er zich als
deskundige door gekleineerd voelt, maar
ook beklad acht ten opzichte van ( een
lijstje ) : zijn konfraters-geneesheren,
zijn patiënten, hun families en zijn studenten ( en hun families ? ). Vandaar dat
hij zich niet wil tevreden stellen met de
klassieke symbolische frank !

Antena, een trio voor 66% vrouwelijk,
is een franse groep die voor het moment
in Brussel tracht te overleven.
Ik ken ze, alweer, van Radio Toestel
met 'The Gril from Ipenema', een slepend hitje dat zich in het geheugen
boort en dagenlang in het binnenoor
blijft zitten.
Nog een stapje verder in dezelfde
richting zit 'Des Airs'. Drie keer
een zware sound kan misschien van
het goede een beetje teveel worden
maar de echte 'Des Airs' fans zullen
dat niet aan hun oren laten komen.

Verder wees Ghijsbrechts advokaat erop dat
zijn kliënt liever geen beroep deed op de
wettelijke voorziene mogelijkheid van een
recht op antwoord, omdat dit meestal aanleiding geeft tot een nieuw artikel of op
zijn minst tot onheuse randbemerkingen,
wat dan weer schreeuwt om een tweede recht
op antwoord, waarop dan opnieuw een redactioneel volgt...
Een interview, meer bepaald de daarbij
geplande inleiding vond Ghijsbrecht evenmin voldoeninggevend.

Het poëziegedeelte staat onder moderatie
van Tom Lanoye die de Neruda—poëzie
van Nele De Graeve moet kunnen koppelen
aan de gebruikpoëzie van Herman Claeys
en de collectieve waanzin van Johan Joos.
Daartussen worden Frank Decrits, Patrick
Conrad en JM De Smet gesmeten.
Op scène presenteert vanzelfsprekend
Geert Hoste een mime-show, ene Sarah
en Els Het Chanson en het GUT en GUST
een beetje toneel.
Tentoonstellingen van sociale fotografie
met de eigen RUG fotoklas en de zeefdruk
en zowaar de studentenfanfare.

BOODSCHAP
MENSEN DIE WERKEN MAKEN FOUTEN
MENSEN DIE VEEL WERKEN MAKEN VEEL FOUTEN
WIJ KENNEN IEMAND DIE GEEN FOUTEN MAAKT
Eric

Meester Bultinek, voor de ouderen onder
ons misschien nog gekend als 'de kok van
de TV', die voor Geeraerts pleitte, repliceerde dat het artikel veel breedvoeriger
is dan de gewraakte passages. Het stuk
ontleedde de gerechtelijke psychiatrie in
ons land en wees op de welles/nietes
stellingen die door de deskundigen verdedigd worden, al naar gelang ze door het
parket of door de verdediging werden aangesteld. Dit probleem maakte reeds herhaaldelijk het onderwerp uit van vinnige
gesproken en geschreven controverses waarvan in de zaak Horion de bij naam genoemde
professor Ghijsbrecht slechts de exponent
is.
De advocaat van Geeraerts vroeg bovendien
aan de rechtbank zich te beperkten tot
de symbolische frank als ze toch een
schadevergoeding zou uitspreken.
Uitspraak in de Blokt

la a ts te ja a r s

Voor de derde maal, wordt dit jaar een
"Dag voor Afgestudeerden” georganiseerd.
Tijdens deze informatiedag zullen een
zestigtal vertegenwoordigers uit openbare
sector, bedrijven, onderwijs en tal van
organisaties instaan voor een grondige
voorlichting over de toekomstperspectieven voor de uitbouw van een loopbaan in
hun sector. Tevens zal ook dieper worden
ingegaan op onderwerpen zoals : sollicitatie, selectie, legerdienst e.d. Het
programma houdt in :

13u30 : Opening voor het publiek door
Prof. Dr. Ir. Cottenie, rector van de R.
U.Gent.
13u30 - 17u00 : Doorlopend mogelijkheid
tot bezoek aan de infostands en een tentoonstelling inzake "Universitaire Werkloosheid" .

Voor geïnteresseerden gaat een reeks van
thema-vergaderingen door :
14u00 - 15u15 : sollicitatie en selectie
14u15 - 15u15 : werken in het buitenland
15u30 - 16u15 : financieringsmogelijkheden voor beginnende vrije beroepen.
15u45 - 17u15 : werkloos: ieders probleem
16u15 - 17u15 : Zin of onzin van het postgraduaat.
In een reeks van workshops kan men sollicitatie- en selectietoestanden aan den
lijve ervaren : 14u00, 15u00, 16uOO.
De informatiedag gaat door op woensdag
23 maart van 13u30 tot 17u in de Faculteit van de Economische Wetenschappen,
Hoveniersberg 4 te Gent. Voor meer inlichtingen kan U steeds terecht bij Freddy Vanlancker;tel. 22.62.08 of bij het
Fakulteitenkonvent. Aan deze informatiedag verlenen hun medewerking , het
Plaatsingsbureau voor afgestudeerden, de
Werkgroep Voorlichting en Onthaal R.U.G.
en het Fakulteitenkonvent.

Het Solidariteitskomitee Baskische Vluchtelingen wordt steeds vinniger. Zij werkten reeds een aardige waslijst bij elkaar
Naast de traditionele pamfletten in de
Brug, de postkaarten voor Tindemans, haal
den vooral de acties aan het gerechtsgebouw de kranten. Daar werden dagelijks
van 12u. tot 12u30 pamfletten uitgedeeld
waarbij nogmaals de aandacht gevestigd
werd op de 2 Baskische vluchtelingen die
sinds eind 1979 in ons land verblijven
en sindsdien nog steeds wachten op het
statuut van politieke vluchteling bij de
UNO (enkele maanden terug verscheen er
een interview met hen in Schamper).

Ben van de hoogtepunten van de acties zal
ongetwijfeld de fakkeltocht van donderdag
17/3 worden (als je dit leest zal die al
plaatsgevonden hebben). En dan wordt het
afwachten hoeveel mensen van de B.O.B.

aanwezig zullen zijn om hun fotografische
kapaciteiten te kunnen botvieren. Het zou
niet de eerste keer zijn dat de mensen
van het komitee de B.O.B. leren kennen.

Onlangs bij één van de akties aan het
gerechtsgebouw was één van de nieuwsgierige toeschouwers een B.O.B.-er, natuurlijk met fotografisch wapen in aanslag.

Soms doen die gasten aan Japanners denken
Toen hij herkend werd trok hij zonder boe
of ba op enkele meters afstand foto’s
van de aktievoerders. Ki ik maar naar het
vogeltje en blijf lachen. Het lijkt er
dLj op dat Gal het komitee ziet als een

blok aan het rechtse been op een moment
dat hij en zelfs de ganse regering niet
gediend is met een grote ruchtbaarheid
aan de zaak. Geef toe, het komt ongeloofwaardig over dat vanuit Spanje, waar onlangs nog democratische verkiezingen werdan gehouden, foto’s verspreid worden var

H U G O C LA U S

gefolterde mensen. Dat de vrije meningsuiting nog steeds onder sterke druk staat
vooral in Baskenland waar onlangs nog de
direkteur van het Baskisch dagblad Egin
tot 2 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Maar de bewijzen ziin er dus en
Juanjo Arrese en Fernando Bilbao zijn ervan overtuigd dat zij bij hun terugkeer
niet mals behandeld zullen worden, ondanks het feit dat er nergens melding gemaakt wordt van het gebruiken van geweld
van hun kant. Zij waren enkel actief in
de syndicale beweging die naast sociale
doelstellingen in Baskenland ook strijdt
voor het zelfbeschikkingsrecht van het
Baskische volk. Het is daarbij tamelijk
sprekend dat alle Baskische democratische
partijen verklaarden dat beiden gevaar
lopen om'gefolterd te worden wanneer ze
zouden terugkeren naar Spanje. Tot deze
partijen behoorde ook de Baskische afdeling van de PSOE (socialistische partij)
die nu aan de macht is in Spanje.

Het is nu vooral belangrijk dat men voor
komt dat de zaak vergeten wordt en in ee;

Een nagekomen bericht: De gouverneur van
Viscaya (Baskische provincie - de gouverneur is de vertegenwoordiger van de centralistische macht ttz Madrid) heeft
verklaard aan eenwoordvoerder van de FNV
dat beide Basken bij hun aankomst in
Spanje gearresteerd en verhoord zullen
worden (verhoren mag hier wel met de nodige terughoudend gelezen worden).

Terug naar het thuisfront. Elke week
komt de actiegroep samen. Daar wordt er
gewoonlijk over de stand van zaken gesproken i.v.m. de 2 vluchtelingen in
België. Verder wordt er een overzicht gegeven van de situatie in Baskenland zelf,
de historische evolutie wordt geschetst,
en men haalt ook de acties aan van groe-

- - - - - - KRAPP- - - - - - - - - - Op maandag 21/3 organiseert KRAPP onder
het thema "Baas in eigen psyche" een
"anti-psychologische dag". Op het programma: *om 15u een voordracht door Nico
Koning over "De markt van welzijn en geluk" van Hans Achterhuis
*om 20u: de Zweedse film "Mishandlingen" van Lasse Forsberg
*om 22u: een trial and errorfuif.
Het gebeuren gaat door in Theater De Bron
Komijnstraat 1 en kost 100. fr. voor de
hele grap, 40 voor lezing en film en 60
voor de fuif

V LA A N
DEREN
M O RG EN

Juicht, Koot-en-Bie fans ! De Hollandse
modernist, het doetje van Humo komt op
bezoek.
Germania (nogmaals) kreeg het na zes
brieven vol gesmeek en gekwijl dan toch
voor elkaar om deze leukerd uit Hilversum
op Gentse grond te halen. Helaas zonder
De Bie, maar niet getreurd: aan een half
simplistisch verbond hebben we al meer
dan genoeg.
Dankoewel Germania, mooi paasei
Kees Van Kooten: lezing en gesprek, maandag 11 april, 20u30, Blandijn aud. E
(40/50 fr )

De vraag is wat de vooruitzichten zijn.
Meer dan 3 jaar wordt het geduld op de
proef gesteld van de personen in kwestie
maar ook van de vele sympathisanten. De
Belgische politiekeen diplomatieke wereld
zit ongetwijfeld verveeld met de zaak.
Het politieke vluchtelingenstatuut toe-

Kontactadres: Snoekstraat 107
9000 Gent.

maandelijks overzicht van de repressie
in Baskenland, dat in Euskadi-Information
verschijnt laat nog helemaal niets blijken van de verandering (Por el Cambio)
die de PSOE beloofde. De socialisten in
Europa lijken het woord verandering niet
goed te begrijpen, of geraken zij niet
uit hun keurslijf?

i-K E E S VAN B O O TE N

van de vele doofpotten van de Belgische
politieke en gerechtelijke wereld belandt
In Luik verkreeg men bijvoorbeeld dat
zelfs Jef Houthuys een telegram stuurde
naar Gol en Tindemans !! waarin hij politiek asiel voor de Basken vroeg. Akties
worden er ook ondernomen via syndicale
weg en op 26/2 werd er een spandoek meegedragen i.v.m. Arrese en Bilbao.

kennen impliceert de erkenning dat het
recht op vrije meningsuiting in Spanje
niet gegarandeerd is. Een demokratisch
land dat op het punt staat in de E.E.G.
te komen, lid is van de NATO (maar Turkije is dat ook) en daarbij zijn er de
banden van onze monarchie, vrienden aan
huis bij Juan Carlos. Dit alles kan echter geen uitvlucht zijn. Men kan niet
verbloemen wat door bewijzen van vlees
en bloed gestaafd wordt. Men moet er
zich in Brussel (en in Spanje) van bewust worden dat het om mensen gaat en dat
alle andere belangen daaraan ondergeschikt zijn. Maar dat zal wel weer te
idealistisch zijn zeker.

"Euskadi-Information", het maandblad dat
de schendingen van de mensenrechten in
Baskenland rapporteert en politieke achtergrondinformatie geeft, zegt dat er
weinig verander is in Spanje sinds
Felipe Gonzales aan de touwtjes trekt, of
misschien beter gezegd zelf met touwtjes
gemanipuleerd wordt door het leger, gerechtelijke instanties en kapitaal. Het

Hugo Claus heeft een nieuwe roman uit:
“Het verdriet van België". De kritici
zijn het voor eenmaal met elkaar eens:
prachtig ! Mag ook wel eens, want Claus
heeft er jaren aan gewerkt. In feite was
deze roman reeds voor 1979 aangekondigd,
maar daar is duidelijk iets misgegaan.
Edoch, het is zover, en iedere krant, ieder tijdschrift dat/die zichzelf wat respekteert pleegt er een artikel over. Zo
ook wij (Schamper !). De vluggerds onder
de journalisten weten Claus voor een interview te lijmen. Wij bieden U meer, of
wat dacht U wel. Woensdag 23 maart,
Blandijn aud. E, 20u30, jawel, Hugo Claus
in primeur (!) voor Gent (Vlaanderen en
'Nederland volgen wellicht). Je krijgt
er een lezing plus een gesprek met de
"Vlaamse keizer van het Nederlandse literatuurbedrijf". Je komt er binnen voor
40/50 fr; de organisatie is in de veilige
handen van Germania.

Driemaandelijks cahier
van de
Werkgemeenschap
Vlaanderen Morgen

pen in andere steden. Men werkt hier in
Gent nml. niet op een eilandje. Vooral in
V.U. middens wordt er geijverd. Er is
contact tussen o.m. de parlementairen
Luyten, Kuipers (V.U.), Van Den Bossche
(S.P.) en de voorzitter van de Baskische
deelregering, Garaikoetxea. Van Den Bossche is daarbij bereid een parlementaire
vraag te stellen of een motie in te dienen met de nadruk op de hoogdringendheid
van deze zaak. Hier is een belangrijke
taak weggelegd voor het Solidariteitskomitee.

- - - - - - NV BATAVIA- - - - - - - Batavia, "Gent één avond lang het wingewest
var. Holland". Zo luidde de promotieslogan
en zo gemeend was het. Wat er in de term
"wingewest" aan manifeste betekenis mag
schuilen, dat mocht een deel van Uw Schamperredactie woensdagavond aan den overigens
gezonde lijve ondervinden.
"Batavia", opgezet als dé culturele manifestatie van het jaar, was een reden om het
clubje van de doorgaans vernieuwend genoemde Nederlandse dichters naar Gent te lokken.
Een fraai iniatief waarvoor enkel een kist
rozen gepast kan zijn. Een project ook
van het in deze kolommen wel beter bekende
"taalminnend studentengenootschap 't Zal
wel Gaan". Losbandig als " 't Zal wel Gaan"
wil zijn, mochten ook de kringen van de
rechten, de Germaanse en de Afrikaanse op
de affiche staan en zowaar noq wat loopjonjongens leveren ook. Vitrioolminnend
't Zal literator Tom Lanoye - een knappe
jongen waarvoor onze bewondering het beschrijfbare te boven gaat - had het immers nodig gevonden zijn Nederlandse
vrienden en collega's zo talrijk uit te
nodigen dat het budget van deze geslaagde grap de 90.000 franken oversteeg. Reden dus om er ook de kleren van enkele
andere organisaries bij te betrekken, al
was het maar om de scheuren te beperken.
Reken er dan ook niet op dat de Batavisten normale organisatoren zouden zijn
die om twaalf uur, wanneer driekwart van
het programma verstreken is, de deuren
open stellen of het entreegeld fors halveren. Neen, dat doen ze niet en zeker
niet voor medewerkers van een tijdschrift
dat hun avondje promoot. Uw Schamperaartje is dan maar teruggekeerd naar het
niveau waar dergelijke portiers thuis
horen, op het gelijkvloers.

Vlaanderen Morgen is een Werkgemeenschap van radikale Vlamingen die zich willen
beraden over de evolutie van de Vlaamse
Je kunt nu genieten van een
beweging en de Vlaamse politiek en over de extra-promotie :
toekomst van de Vlamingen in een wereld in
volle evolutie.
De lamentabele wijze waarop het probleem
van de staatshervorming wordt behandeld
dreigt deze politiek te verengen tot een sloganistiek. Daarom willen zij bijdragen om de
Vlaamse politiek radikaal Vlaams te houden
maar tevens opnieuw te bezielen met een
verjongd dynamisme, met meer pluralisme,
meer rechtvaardigheidsstreven en meer internationale gerichtheid, kortom, met meer
maatschappelijke bewogenheid.

studentenabonnement
halve prijs: 250 f
Te storten op rekening
410- 0714891-24

ten name van Vlaanderen Morgen

------ Vervolg van de eerste pagina-------

van het aantal nieuwe inschrijvingen tot
gevolg zal hebben. Het is een trend die
door de cijfers bevestigd wordt, en enkel
de stijging van het aantal meisjesstudenten zou deze evolutie nog een aantal
jaren kunnen uitstellen. Anderzijds hopen sommigen ook op een verlengd studiegedrag ten gevolge van de jeugdwerkloosheid, maar ondertussen zijn alle Vlaamse
universiteiten toch maar stevig reclame
taan het voeren om van de klappen zo weinig mogelijk te incasseren.
Wanneer echter het studentenaantal daalt,
zullen de toelagen van het rijk opnieuw
dalen, en zal de sociale sector het zonder bijkomende middellen bijzonder moeilijk krijgen om haar taak nog op een
normale wijze te vervullen. En net deze
bijkomende hulp wordt problematisch.
De meeste waarnemers en pottenkijkers
vinden het namelijk zeer onwaarschijnlijk
dat de Raad van Beheer in een dergelijke
situatie op haar beslissing zal terug
komen en opnieuw een deel van het inschrijvingsgeld ter beschikking van de
sociale sector zal stellen. De universiteit zit sinds de volmachtsbesluiten
van min. Coens immers diep in de financiële troebels, en vooral de werkingskredieten van de seminaries hebben hieronder te lijden. Nu worden de 10 miljoen
die dit jaar van de sociale sector worden afgenomen net als werkingskredieten
verdeeld. Het is dan ook zeer de vraag
of regeringscommissaris Van Acker onder
druk van alle proffen en seminaries die
bij de beslissing van dit jaar zijn wel
gevaren, nog in staat zal zijn om zijn
belofte als zou deze maatregel enkel
een eenmalig opschorten zijn, trouw te
blijven.

