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DIERGENEESKUNDE
R O T-O P -P LA N

ten überhaupt kan weigeren. Sommi-
ge interpretaties van de Europese 
wetgeving duiden op het tegendeel. 
Maar deze optie wordt zelfs niet on-
derzocht. Bovendien wacht de

De diergeneeskunde wil de buitenlan-
ders buiten. Naar eigen zeggen heeft 
men een twintigtal studenten teveel 
in het eerste jaar (op een totaal van 
150) en dat komt merkwaardig ge-
noeg precies overeen met het aantal 
Nederlanders en Duitsers die in eigen 
land niet toegelaten worden tot de 
universiteiten.
Zowel in Nederland als in Duitsland 
staat elke 18-jarige voor een numerus 
clausus die jarenlang als een dam kan 
blijven liggen voor de eerste kandida-
tuur. Sommigen wijken uit naar Bel-
gië waar men tot nog toe elke stu-
dent met alle égards ontving, want 
elke inschrijving betekent meer sub-
sidie.

Alleen in de diergeneeskunde schijnt 
deze ’instroom’ problemen te schep-
pen. Volgens dekaan Debackere 
kampt deze fakulteit met plaatsge-
brek, personeelstekort en een pa-
tiëntentekort. Hij wil zijn fakulteit 
wat meer ademruimte geven door al-
vast buitenlanders buiten de poorten 
te houden.

Maar daar is de universiteit zelf niet 
zo happig op. Zoals gezegd betekent 
elke student meer geld in het laatje. 
Direkt of indirekt. Op een direkte 
wijze krijgt de universiteit de volledi-
ge subsidie voor de ’2pct buitenlan-

ders’, dwz dat de RUG op 100 stu-
denten 2 buitenlanders mag toelaten 
die door de centrale overheid als Bel-
gen gesubsidieerd worden. Voor het 
aantal buitenlanders dat die 2/100 te 
boven gaat trekt de universiteit geen 
frank. Die kosten verhaalt ze indirekt 
voor een stuk op de pechvogels zelf 
die een inschrijvingsgeld op tafel 
moeten leggen van ongeveer 150000 
frank.

BEESTEN
Van-

uit Utrecht besliste men vorig jaar 
dat Nederlandse studenten die hier 
een kandidaatsdiploma behaalden 
niet meer in Nederland terecht kun-
nen. Gent zou dus ook de dure doc- 
toraatsstudies op zich moeten ne-
men. En dat gaat volgens dekaan De-
backere net iets te ver.

Drie studenten (Ossieur, Van De Pit-
te en Stevens) leggen nu een ’rot-op’ 
plan op tafel. Geen EEG-ers meer in 
de diergeneeskunde behalve raszuive-
re Belgen. De diergeneeskunde heeft 
dan meer plaats, relatief meer bees-
ten en personeel.

Maar dat impliceert dat de universi-
teit centraal minder inkomsten zou 
krijgen en zo radikaal wou de beheer-
raad zich ook weer niet opstellen. 
Professor Mattheeuws lanceerde 
daarom het plan om de buitenlandse 
studenten nog meer inschrijvingsgeld 
te laten betalen (iets in de orde van 
100000 fr extra) wat er al een aantal 
moet afschrikken zonder onze kassa 
daaronder gaat lijden. De RUG-ad- 
ministratie kreeg alvast de opdracht 
de meest renderende wijze te bereke-
nen.

Er zijn nochtans andere mogelijkhe-
den maar die worden niet onder-
zocht of lijken niet radikaal genoeg.

MEERDERHEID
De indieners van het voorstel maken 
zich sterk dat ze al een meerderheid 
rond hun ’rot-op-plan’ hebben verza-
meld, zodat het Nederlandse aksent 
met uitsterven bedreigd wordt in 
onze kontreien.

Vooreerst blijft de vraag onbeant-
woord of Nederland de eigen studen-

spookbuilding in Merelbeke nog al-
tijd op de laatste 30 miljoen vooral-
eer de grote verhuis kan aanvangen. 
Lang zal die som niet meer op zich 
laten wachten en dan zijn alle plaats- 
problemen van de baan. ’Maar dat, 
zegt Prof. Debackere, lost ons gebrek 
aan personeel en patiënten niet op” .

Maar ondertussen wordt al evenmin 
bewezen dat een 20-tal studenten 
minder in de eerste kandidatuur wel 
een oplossing zou bieden.

Komt dit voorstel erdoor dan wordt 
Gent de eerste volledig uitgebouwde 
universiteit in België met een offici-
ële numerus clausus. Amerikaanse 
toestanden (trouwen met een inlan-
der om de vreemde nationaliteit te 
verkrijgen) kondigen zich aan... (FG)

SOCIALE
Faculteitsraden, Sociale Raad, On-
derwijsraad, Raad van Beheer... Alle-
maal raden aan onze RUG die zich 
met zinnige en onzinnige zaken we-
ten bezig te houden. Allemaal raden 
die vergaderen, advies geven, beslis-
sen. Dat deed de Sociale Raad, die 
zich bezig houdt met de Sociale Sek- 
tor (hoe raad je het), op maandag 
19 maart. De Sociale Sektor omvat 
FK, KK, PK, andere K’s, resto’s, ho-
mes, radio-omroep, uw aller Scham-
per...

Voorzitter van de Sociale Raad is Jo- 
han De Caluwé, een student. Wie 
Schamper leest, herinnert zich na-
tuurlijk het interview met de gloed-
nieuwe voorzitter (nr. 187). Ook wij 
lezen Schamper en herinneren ons de 
uitspraken van De Caluwé in verband 
met de ’te voeren politiek’ : uitspra-
ken over maaltijdprijzen, studenten-
perikelen, bevoegdheden... Na de ver-

RAAD
gadering van maandag 11. weten we al 
iets meer, welgeteld 4 zaken.

Een eerste beslissing handelt over de 
huurprijs van een kamer in één van 
de vier studentenhomes. Bissers en 
buitenlanders hebben voor één keer 
meer geluk : voortaan betalen ze 
minder. Waar de huurprijs normaal 
vlug boven de 2000 fr. ligt, wordt 
dat voor de reeds genoemde speci-
men van het studentenvolkje nu op 
1700 fr. gebracht. Bissen wordt met 
andere woorden goedkoper. Als dat 
niet sociaal is !

Tweede onderwerp : wat schaft de 
pot ? De Sociale Raad besliste een 
kommissie ’pottekijkers’ op te rich-
ten. De Kommissie ’Menu’, zoals dat 
zo mooi heet, zal toekijken op de 
kwaliteit van de maaltijden. Niet al-
leen kwaliteit maar ook prijs, en 
vooral spreiding van prijzen, zullen

beoordeeld worden. De RUG indiges- 
tie-vrij !

Derde zaak : wat met NSV, VNSU ? 
Niets met NSV, VNSU ! Het advies 
van de regeringskommissaris zegt dat 
” deze interne studentenaangelegen-
heid geen zaak is voor de Sociale 
Raad. De Sociale Raad is enkel be-
voegd voor het toekennen en kontro- 
leren van het gebruik van overheids-
toelagen, niet voor uitspraken in ver-
band met wijzigingen van statuten, 
uitsluitingen van verenigingen.’ Tot 
zover de regeringskommissaris, tot 
zover de Sociale Raad. Dit wil zeg-
gen : ze verklaren zich onbevoegd.

Deze stellingname bevestigt de uit-
spraak van De Caluwé dat de Sociale 
Raad zich voortaan met technische 
kwesties zal bezighouden, niet met 
ideologische.

Vierde en laatste beslissing van de 
Sociale Raad : het studentenweek-
blad Schamper (hier, vlak onder uw 
neus) krijgt vanaf het akademiejaar 
1985-86 geen frank subsidies meer.

Vroeger was dat 300000 fr. per jaar 
waarvan een deel gerekupereerd werd 
door reklame; binnenkort moet 
Schamper dus self-supporting wor-
den. We kochten alvast supporters- 
vlaggen, -sjaals, -mutsen... met onze 
laatste centen. Daarnaast wordt de 
typist weerhouden : geen jobstudent 
maar voortaan een gewoon student. 
Wat de staart van de zaak betreft, dat 
leest u volgende week wel. (pH)

STUDIO SKOOP PROGRAMMATIE

Programma voor de week vanaf vrij-
dag 30 maart tot en met donderdag 
5 april 1984

20.00u CUTTER’S WAY -  USA ’81 
van Yvan Passer met Jeff Bridges, 
John Heard, Lisa Eichhom, e.a.
Prijs van de belgische filmkritiek ’81 
(viel dit jaar ZELIG te beurt)

22.30u LE MÉPRIS — France/italia 
1963 van Jean-Luc Godard met Bri-
gitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz 
Lang, e.a.



De problemen rond ons aller studen-
tenweekblad zijn de wereld nog niet 
uit. Daar zorgde in ieder geval de So-
ciale raad voor tijdens haar laatste 
vergadering op 19 maart. Wat aan-
vankelijk leek op een vrij onschuldige 
beslissing, bleek grotere gevolgen te 
hebben dan wie ook kon voorzien.

Wat is er gebeurt ? We zetten alles 
nog eens op een rijtje. Vorig jaar be-
sliste de Sociale Raad dat Schamper 
moest streven naar zelfbedruipend- 
heid. Streven naar, want het was na 
een beperkte studie duidelijk, dat 
een volledige onafhankelijkheid 
nooit zou kunnen worden gereali-
seerd. Streven naar zelfbedruipend- 
heid, impliceerde volgens de redaktie 
dan ook dat er professioneler moest 
gaan gewerkt worden, vooral dan op 
het gebied van vormgeving, om op 
die manier gemakkelijker adverteer-
ders aan te lokken. Een van deze 
middelen was volgens ons het werken 
met een tekstverwerkingssysteem.

Omdat de aankoop van zoiets echter 
maanden kan aanslepen, werd ge-
dacht aan een tussenoplossing,en gin-
gen we te rade bij een instituut dat 
ons de mogelijkheid gaf een eenvou-
dig tekstverwerkingssysteem te huren 
maar alleen tijdens de weekends.

Plan goedgekeurd, maar omdat we 
moeilijk van elk redaktielid konden 
verwachten dat hij/zij in de week-

ends in Gent bleven enkel om hun 
artikeltje te typen en omdat het 
werken met zo’n machine geen een-
voudige zaak is, werd besloten een 
jobstudent onder de arm te nemen 
die verantwoordelijk zou zijn voor 
het typwerk.
Onrechtstreeks gaf dit als bijkomend 
voordeel dat de Schamperredaktie 
niet meer elke maandagavond to t de 
vroege uurtjes en dikwijls een deel 
van de dinsdag moest werken om de 
wekelijkse editie van Schamper klaar 
te stomen. So far so good, to t de So-
ciale Raad van 19 maart daar anders 
over besliste. Let wel, wij wensen 
niet te beginnen schieten op de SR, 
die een beslissing nam waarvan ze de 
draagwijdte inderdaad niet kon voor-
zien.

De SR besliste inderdaad om het uit-
betalen van een jobstudent voor 
Schamper op te schorten, om op die 
manier een paar duizend frank te be-
sparen. Het onmiddellijk gevolg hier-
van was, dat Schamper zou moeten 
ophouden te bestaan. Je vindt im-
mers geen enkele redakteur meer die 
nog 12 uur of meer per week wil op-
offeren om wat informatie door te 
spelen naar de student, iets waar elke 
student recht op heeft overigens.
Wat SR echter niet wist, was dat 
Schamper wel degelijk inkomsten 
haalt uit reklame, en op die manier 
een groot deel van de werkingskosten 
kan drukken.
In ieder geval, tijdens een informeel 
onderhoud met de voorzitter van de 
SR heeft deze reeds toegezegd het 
punt opnieuw ter bespreking te zul-
len voorleggen op de volgende ver-
gadering van de Sociale Raad die er-
gens in april moet plaatsvinden. Ho-
pelijk zullen ze dan met het nieuw 
materiaal dat aan de zaak zal zijn 
toegevoegd to t andere inzichten ko-
men en hun oorspronkelijke beslis-
sing herroepen. Anders zullen we op 
het eind van dit akademiejaar dit 
blad ten grave moeten dragen, en dat 
net op een moment dat de redaktie- 
ploeg nog nooit zo groot en zo sterk 
is geweest. Het zal je Schamper maar 
wezen... (Geert Joris)

LEZERSBRIEF
Na het lezen van het artikel betref-
fende Don Angelo Borzi onder de 
titel ’Kerk en Leven’ in Schamper 
188, kon ik het toch niet laten om 
hierop, zelfs als vrijdenkend student, 
te reageren.
De schrijver van dit artikel maakt het 
mijns inziens al te gortig. Zich laten 
verleiden tot het hekelen van de ka-
tholieke kerk en zich daarbij laffelijk 
te verschuilen onder de mantel van 
de anonimiteit, zoals de schrijver van 
het artikel doet, vindt ik beneden 
alle peil. De laag bij de grondse hu-
mor en de van kinderachtigheid ge-
tuigende dubbelzinnigheden kunnen 
enkel bedoeld zijn voor een pubüek 
dat nauwelijks de puberteit ont-
groeid; temeer het hier gaat om een 
ethische kwestie, welke al lang on-
derwerp is van diskussie. De auteur 
heeft het echter zo druk te proberen 
geestig te zjjn, dat hijzelf voorbijgaat

aan de mogelijkheid om de kerk te 
betrappen op inkonsekwentie.
Indien de kerk een bevruchte eicel 
als ’levend’ beschouwt, is de priester, 
waarvan sprake, mijns inziens alleen 
maar konsekwent wanneer deze in 
dit kader overgaat tot het zegenen 
van foetussen vooraleer zij naar de 
plaatselijke begraafplaats worden ge 
transporteerd, ook al zijn deze af-
komstig van wettelijke abortussen. 
Dit standpunt lijkt mij toch een dis-
kussie waard.
Het intellektueel peil van de schrijver 
naar waarde schattend, stel ik mij 
echter wel vragen i.v.m. de redaktie, 
welke een dergelijk artikel laat af-' 
drukken.
Gebrek aan betere artikels, of liever 
zinnige artikels, lijkt mij de enige ver-
klaarbare reden : arme Schamper... ? 
Toch nog hoogachtend,

Dimitri Segaert

NORMAALschol en 
abNORMAAL LANG
De normaalscholen zijn in opstand 
gekomen en dat is niet de eerste 
keer. Wat wel opmerkelijk is, is de al-
gemeenheid van de akties. In Brussel, 
Mechelen, Torhout, Kortrijk, Tielt, 
Brugge, Gent en vele andere steden 
kwamen de laatste dagen heel wat 
normaalschoolstudenten op straat 
om hun grieven tegen het ’spaarplan’ 
van de regering te uiten. In Gent 
heeft men het bezetten van kruis-
punten en drukke straten tot meest 
geliefkooid aktiemiddel gekozen. Dat 
dit door automobilisten niet altijd in 
dank wordt afgenomen, getuigde het 
feit dat op vrijdag 23 maart een ze-
nuwachtige automobilist het niet 
kon nalaten op een groepje studen-
ten in te rijden die al een hele tijd 
het kruispunt aan de heuvelpoort be-
zet hielden. In overweging nemend 
dat de gentse universiteitsstudent 
niet altijd geïnteresseerd is in het 
doen en laten van de NUHO-student,

centje is altijd meegenomen, en niet 
alle stageairs kunnen zeggen dat ze 
betaald worden. Edoch ! Stel dat er 
vanaf volgend jaar plots 1000 sta-
giairs op het onderwijs losgelaten 
worden die elk een part-time job 
hebben, verliest het onderwijs alweer 
500 vaste full-time jobs, en als dat 
nog niet genoeg is, het is inderdaad 
nogal moeilijk om van zo’n laag loon 
te xeven.
Tweede voorstel van onze onderwijs- 
specialist Coens komt neer op het 
volgende: leerkrachten die nog niet 
benoemd zijn en nog geen 240 dagen 
gewerkt hebben, zullen tot groot 
verdriet van allen geen full-time job 
meer kunnen krijgen, en zullen zich 
moeten tevreden stellen met een 
part-time job.
De redenering van Coens is, dat hij 
meer werk wil geven aan een steeds 
groter wordend leerkrachtenpoten- 
tieel voor een steeds kleiner wordend

willen wij nu toch even een summier 
overzicht geven van de toestand.

Het ministerie van onderwijs en met 
name de man die graag eieren op 
kollega’s hun kop ziet geklutst wor-
den, zou graag een studieduurverlen- 
ging van één jaar doorgevoerd zien in 
de normaalscholen. Niet zomaar één 
jaartje erbij, neen, het zou een ’brug- 
jaar’ moeten worden. Op zich is hier 
niets tegen, want ook bij de studen-
ten zelf bestaat er een vrij grote kon- 
sensus over het feit dat er iets moet 
veranderen. De kritiek die geuit 
wordt door de studenten is tweele-
dig : ten eerste vinden ze dat er
klaarheid moet worden gebracht in 
de vraag of de verlenging ook zal gel-
den voor diegenen die nu reeds aan 
het studeren zijn, want de meesten 
zijn nu eenmaal begonnen met de 
idee in het achterhoofd dat ze nog 
maar 2 jaar moesten studeren. De 
tweede kritiek omvat het feit dat het 
derde jaar een stage zou zijn, afgewis-
seld met een deel studie en een be-
zoldiging die slechts 65 pet van een 
normale wedde zou bedragen. Niks 
aan de hand zou je zeggen, een zak-

leerlingenbestand. Volgens zijn zeg-
gen waren (en zijn) er 2 mogelijkhe-
den voorhanden. Ofwel worden een 
klein aantal full-time jobs onder en-
kele bevoorrechten verdeeld, ofwel 
kreëren we een zo groot mogelijk 
aantal deeltijdse banen die we dan 
kunnen verdelen onder een groot 
aantal gelukkigen.
Ook dit lijkt een vrome sociale maat-
regel, maar ook hier schuilt een ad-
dertje onder het gras. Stel je maar 
eens voor dat elke werkgever zijn 
voorhanden zijnde jobs plots zou 
gaan opsplitsen in een groot aantal 
deeltijdse banen...
Maar, niet getreurd, er staat nog niets 
vast, alles moet nog worden bespro-
ken met de Hoge Raad voor Pedago-
gisch Hoger Onderwijs. Om het met 
de woorden van Coens te zeggen: 
”Vermits er nog niets is beslist zijn 
alle akties nutteloos en ongewenst. ”
En als alles wel reeds beslist zou ge-
weest zijn, was het tweede deel van 
zijn zin waarschijnlijk net hetzelfde 
geweest en zou de diarree na pasen 
een gevolg geweest zijn van vijgen in 
plaats van chocolade. (G.J.)

a d v e r te n tie

alsoif reklame maken
■ ■ ■nog nodig is ...

OPENINGSUREN : 
bRUG: 9.00u tot l9.30u 

Snack: 11.30u tot 19.30u 
OVERPOORT: 11.30u tot 14.30u



NATIONAAL
MARTENS DOET HET WEER !
In deze tekst zullen we de reële weer-
slag van de maatregelen schetsen. Dit 
is zeer belangrijk voor elke student, 
elke werkloze, elke arbeider; te we-
ten wat die woorden op papier voor 
jou konkreet zullen betekenen. Zo-
doende kan men ook een oordeel vel-
len over de ’matige spreiding van de 
maatregelen over de ganse bevolking.' 
Wij danken de persoon en studie-
groep van wie wij deze tekst over de 
regeringsmaatregelen ontvingen.
Nota: alle cijfers die erin voorkomen 
zijn gemiddelden.
1. De eerste maatregel die we bekijk-
en is de niet-indexering; éénmaal per 
jaar in ’84,’85, en ’86, ten bedrage 
van 2 pet. Reëel betekent dit, dat 
van elk loon in
1984 2.780 fr afgaat
1985 7.950 fr afgaat
1986 13.380 fr afgaat
Deze maatregel geldt dus voor ieder-
een, vervolgens komen voor bepaalde 
kategorieën van de bevolking nog 
maatregelen bij.
2. De volgende maatregel geldt voor 
werklozen die reeds gewerkt hebben.
We zullen eerst de huidige regeling 
bespreken en vervolgens de weerslag 
van de maatregel aantonen.
Gebruikte terminologie:
-  gezinshoofd (G): de werkloze is de 
enige inkomenstrekker, en moet dus 
financieel instaan voor alle gezinsle-
den.
-  samenwonende (S): de werkloze 
woont samen met andere mensen 
(gehuwd of niet gehuwd) die een of 
andere vorm van inkomen hebben 
(loon of vergoeding). Dus wanneer je 
met anderen een huis huurt en ver-
deelt, omdat dat goedkoper uitkomt, 
val je onder de kategorie S.
-  alleenstaande (A): de werkloze die 
volledig alleen woont en ook nie-
mand financieel ten laste heeft.
Hoe zijn deze kategorieën nu (pro-
centueel) onderverdeeld:
G: 16 pet 
S: 78 pet 
A: 6 pet
De huidige regeling ziet er als volgt 
uit: wanneer je werkloos wordt, krijg 
je als dopgeld een bepaald percentage 
van je vroeger loon; dat is afhankelijk 
van de kategorie waarin je terecht-
komt en verandert ook na een be-
paalde periode werkloos zijn.

SCHEMA
Het eerste jaar werkloos:
G: 60 pet van het loon 
S: 60 pet van het loon 
A: 60 pet van het loon 
(loon: brutoloon)
Maximum bedrag dat uitgekeerd 
wordt: 27000 fr.
Tweede jaar werkloos:
G 60 pet, S 40 pet, en A 40 pet van 
het loon. Deze periode wordt ver-
lengd met 3 maanden voor elk jaar 
dat men voordien gewerkt heeft.
Na die periode:
G: 60 pet
S: forfait. Als loon: 11.804 fr, als 
vervangingsinkomen: 12.558 fr.
A: forfait: 12.558 fr.
Forfaitbedrag betekent dus dat de 
werkloze een soort minimumvergoe- 
ding krijgt.
Welke maatregel wil de regering nu 
nemen:
men wil eenzelfde basis-percentage 
invoeren voor alle werklozen plus 
een toeslag wanneer de vergoeding 
de enige bron van inkomen is voor 
het gezin, plus een toeslag per per-
soon ten laste. Deze toeslagen zijn 
dus enkel mogelijk bij de kategorie 
gezinshoofd. Reëel betekent dit dat 
iedereen die dopt nog 40 pet van zijn 
vroeger loon krijgt. Vanaf wanneer 
men deze maatregel wil invoeren, is 
nog niet zeker. Er worden 3 moge-
lijkheden gesteld: ofwel vanaf de 
eerste dag dat men dopt, ofwel na 
3 maanden, ofwel na 6 maanden.

Welke weerslag zou deze maatregel 
nu hebben:
* S (zoncTer ander loon, wel ver-
goeding): - 110.120 fr per jaar, in-
dien vanaf de eerste dag; - 55.560 
fr per jaar, indien na 6 maanden.
* S (mét een ander loon): - 87.330 
fr per jaar, indien vanaf de eerste 
dag; - 43.665 fr per jaar indien na 
6 maanden.
* A: - 98.000 fr per jaar, indien
vanaf de eerste dag; - 49.363 fr per 
jaar, indien pas na 6 maanden.
’-’ min, dwz het bedrag van de in-
levering tov wat men nu krijgt per 
jaar. Na één jaar stempelen zou 
men dan terugvallen in het huidig 
systeem. Konkreet komt dit dus 
neer op het plan dat meneer De- 
haene al een tijdje in zijn kast zit-
ten heeft.

OPMERKING
De huidige regeling heeft in feite nog 
een addertje onder het gras zitten: 
wanneer je jonger bent dan 26 jaar 
moet je minimum 6 maand gewerkt 
hebben om 60 pet van je loon te 
trekken. Wanneer je tussen 26,en 36 
bent, moet je minimum 300 dagen 
gewerkt hebben - binnen een termijn 
van 18 maanden - om 60 pet van je 
loon te trekken.

3. De volgende maatregel treft de 
langdurige werklozen.
2 pet van de langdurige werklozen 
zijn samenwonenden, met een part-
ner die een forfait (vergoeding) krij-
gen; zij krijgen nu als dopgeld 12.588 
fr (a). 15 pet van de langdurige
werklozen zijn samenwonenden met 
een partner die een loon heeft; zij 
krijgen nu als dopgeld 11.804 fr (b). 
Door het plan van de regering zou-
den deze mensen in de kategorie van 
het bestaansminimum vallen. Dat be-
tekent dat zij 8.743 fr per maand 
krijgen. Per jaar is dat een verlies van 
45.780 fr voor (a) en een verlies van 
36.732 fr voor (b).
4. Schoolverlaters
Op dit ogenblik zijn 12000 school-
verlaters die al langer dan 2 jaar 
stempelen. Deze mensen krijgen nu, 
als ze ’samenwonen’ 9.048 franken. 
Ook zij zouden door het plan in de 
kategorie van de bestaansminima val-
len en dus 8.743 fr per maand krij-
gen.
Opmerking: voor maart ’82 hadden 
deze personen nog 15.000 frank per 
maand.
Ook wordt de wachttijd verlengd tot 
200 dagen vanaf 1 augustus. Deze 
200 dagen moeten werkdagen zijn; 
dus zes weekdagen.
5. Kinderbijslag
De kinderbijslag is voor werklozen 
nu hoger dan voor werkenden. Deze 
verhoging zou afgetrokken worden, b 
behalve voor gezinshoofden; dwz 
voor personen waarbij het dopgeld 
de enige bron van inkomsten bete-
kent voor het gezin. Daarbij komt 
nog dat voor iedereen de eerste 
maand kinderbijslag zou wegvallen.
6. Tussen al deze maatregelen door 
wil men een ’heropwaardering van 
het leger’ bewerkstelligen. De dienst-
plichtigen zouden van hun leger-
dienst honderd dagen kunnen laten 
meetellen als wachttijd, en wanneer 
je na een verplichte legertijd nog 
twee a drie maanden wil bij marche-
ren zou je wachttijd wegvallen.
Ook wordt aan vrouwen de kans ge-
geven ’vrijwillig’ burgerdienst te 
doen. Wanneer je burgerdienst doet, 
moet je daarna nog 200 dagen wach-
ten op den dop.
De redenering die hier achter steekt 
is de volgende: werklozen hebben 
toch niets te doen en worden op den 
duur lui; dus steken we ze beter in 
het leger. Dan laten ze jou ’de keu-
ze’ !!

7. Artikel 143
Dit artikel zegt dat na een bepaalde 
periode men mensen van den dop 
kan ’smijten’, voor onbeperkte ter-
mijn. Wanneer je jonger bent dan 26 
jaar, kan dat al na 9 maanden. Per 10 
jaar ouder komen er telkens 9 maan-
den bij. Deze criteria werden echter 
nooit op de letter toegepast, want na 
de criteria betreffende de termijn 
zijn ook andere criteria opgenomen. 
De toepassing van het artikel ligt vol-
ledig in handen van de plaatselijke in-
specteur van de RVA. Men kan bv 
ook op basis van het criterium ’werk- 
onwillig’ van den dop gesmeten wor-
den (nu: zo’n 40.000 mensen per 
jaar). In de regeringsmaatregelen 
staat dat er andere criteria zouden 
komen, en bv ook een ’adviescom-
missie’ zou opgericht worden. Maar 
dit alles zijn zeer vage woorden.
8. Ook deze keer heeft de regering 
aan de migranten gedacht. De mi-
granten die reeds drie jaar stempelen, 
zouden een premie van 1 jaar uitke-
ring krijgen wanneer ze het land ver-
laten (nu: 16.640 ’gastarbeiders’). 
Men zou deze maatregel kunnen ver-
gelijken met het voorstel van Aerts. 
Deze mijnheer wou een premie van 
50.000 fr geven aan migranten die nu 
van de OCMW leven, en het land wil-
len verlaten (een 200-tal personen).
9. Ten slotte staan ook nog voorstel-
len in de regeringsverklaring die be-
trekking hebben op de gezondheids- 
sektor. Bv beperking van het tegelij-
kertijd trekken van een uitkering 
voor invaliditeit en voor werkloos-
heid.
Het is duidelijk dat de spreiding hele-
maal niet zo gespreid is. De maatre-
gelen treffen vooral dë studenten, 
toekomstige werklozen, de werklo-
zen en de zieken. Van de rijksten 
wordt bv een solidariteitsbijdrage ge-
vraagd. Een symbolische daad dus. 
Wij roepen dan ook iedereen die het 
in zijn tenen voelt kriebelen, op, om 
tegen zo’n neo-liberale politiek (af-
braak sociale sektor) te reageren.

VVS-SVB
Gent

P.S.
Bij de opstelling van bovenstaande 
tekst waren de veranderingen door 
de regering aangebracht aan het - 
goedgekeurde - plan ons nog niet 
bekend. De volgende maatregelen 
’zouden’ gewijzigd worden:
* het gezamelijke inkomen van de 
samenwonenden mag niet lager 
zijn dan 28.090 fr per maand
* betreffende de kinderbijslag: de 
eerste maand kinderbijslag wordt 
wel betaald,maar later. En vanaf 
het derde kind wordt de kinderbij-
slag NIET losgekoppeld van de 
index, maar de leeftijdsgrenzen 
voor de verhoging van kinderbij-
slag worden van 10 op 12 jaar, en 
van 14 op 16 jaar gebracht.
* de 200 dagen wachttijd voor 
schoolverlaters zou toch terugge-
bracht worden op 150 dagen.

VVS-SVB
Gent

— SPORT-
Op 22 maart had in het kader van de 
interfacultaire kampioenschappen 
badminton de finale plaats tussen de 
heren Raf Langenaekens (geneeskun-
de) en Martin Lagauw (Toegepaste 
wetenschappen).
Reeds om 20.00u stroomde de sport-
hal van het GUSB vol met sympathi-
santen die de beide heren aan het 
werk wilden zien. Wat aanvankelijk 
een spannende wedstrijd beloofde te 
worden, bleek om 21.30u bewaar-
heid te worden. In de eerste set reeds 
wierp Martin Lagauw zich op als een 
sterk speler waartegen Raf Langenae-
kens het zeker niet gemakkelijk zou 
hebben.
En wat bleek, het pluimpje (in pro-
fessionele middens ’shutle’ genoemd

75 JAAR HOGER INSTITUUT 
VOOR LICHAMELIJKE OPVOE-
DING AAN DE RUG

OPENDEURDAG HILO OP ZA-
TERDAG 31 MAART 1984

Programma
10.00u-13.00u: recreatief volleybal 
tornooi voor oud-studenten in het 
sportcomplex van de RUG. Oud- 
studenten en aanverwanten worden 
uitgenodigd op dit recreatief volley- 
baltornooi voor gemengde ploegen. 
De ploegindeling zal gebaseerd zijn 
op het promotiejaar.
15.00u-17.30u: opendeur. De ver-
schillende diensten stellen hun wer-
king voor. De bezoekers kunnen al-
dus een kijkje nemen in de labora-
toria, kennis maken met de infra-
structuur van het HILO en demon- 
stratielessen volgen. Verder kan 
men nog een diamontage zien, is er 
een film- en videostand, enz... De 
toegang is vrij.
15.00u-19.00u: er is ook reeds de 
mogelijkheid om de tentoonstelling 
”75 jaar HILO’’' te bezoeken, ook al 
heeft de officiële opening pas om 
18.3Ou plaats.
Gedurende geheel de namiddag fun-
ctioneert permanent een babysit-
dienst. Voor de hongerige magen is 
er van 18.00u to t 20.00u een ’kaas 
en wijn’ voorzien (voorinschrijving 
a 300 fr p.p.). Van 20,00 to t 22.00 
uur heeft dan de show ”75 jaar 
HILO” plaats in het sportcomplex 
van de RUG (zaal 2), Watersportln 
4 te Gent. Volgende optredens 
staan op het programma:
- dansgroep Maya Lex, olv Graziella 
Padilla van de Sporthochschule van 
Keulen
- dansgroep ’Pro Arte Gymnastica’, 
olv Jac Delsing, Antwerpen
- ritmische gymnastiek (sarina Ro- 
berti)
- tumbling door oud-Hilo-studenten
- demonstraties door Hilo-studenten 
olv lesgevers en assistenten van het 
Hilo
- HILO-cabaret
Kaarten voor deze show (prijs 200 
fr; 150 fr voor studenten en kinde-
ren) zijn op de avond zelf aan de in-
gang te bekomen. Na de show staat 
nog een old-timer-TD op het pro-
gramma, georganiseerd door de stu-
dentenkring HILOK en de oud-stu-
denten.
Tentoonstelling 75 jaar HILO en 
lustrumboek
Van 2 tot 7 april is de tentoonstel-
ling open, doorlopend van 10u tot 
17u, in het Hilo-gebouw. Het lus-
trumboek ”75 jaar Lichamelijke 
Opvoeding aan de RUG” van de 
hand van prof. W. Laporte, is er ver-
krijgbaar (met catalogus van de ten-
toonstelling). Dit boek werd samen-
gesteld aan de hand van universi-
teitsarchieven en persoonlijke docu-
menten, en is rijkelijk geïllustreerd. 
Het boek kan besteld worden door 
storting van 300 fr op het nummer 
447-8580811-19 van W. Laporte, 
HILO Gent, met vermelding ’Lus-
trumboek 75 jaar HILO’.

en op het strand een geliefkoosd 
voorwerp om de verveling te breken), 
vloog heen en weer over het net. En 
dat was ontegensprekelijk de bedoe-
ling.
Hoeveel keer de ’shutle’ over het net 
gevlogen is en hoeveel maal hij de 
grond heeft geraakt, dat hebben we 
niet geteld, maar om 22.00u (het 
sluitingsuur van de sporthal) was 
Martin Lagauw de winnaar. Na af-
loop van de wedstrijd wisten de orga-
nisatoren ons te vertellen, dat er 
dringend gezocht wordt naar een 
badmintonner die deze niet van zijn 
troon te stoten heerser over pluim en 
raket aan onze unief, zijn troon zou 
kunnen ontfutselen. Afspraak over 
één jaar. (GJ))



WAT U NOG NIET 
TE ZIEN KREEG
Hoera, eindelijk nog eens een op-
treden dat een optreden is, zult u 
zeggen. En gelijk hebt u. Want op 
26 april as (de eerste donderdag na 
de paasvakantie) gebeurt wat ie-
dereen tot voor kort voor onmoge-
lijk had gehouden: in 1 manifesta-
tie de 4 beste en grootste acts uit 
België. Jawel. De naam van het ge-
beuren ? Niet moeilijk. De Kultu- 
reel Konvent HAPPENING name-
lijk. Even voorstellen ?
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De spits van de avond wordt afge-
beten door SNOWY RED, die met 
hun laatste LP onlangs een gooi 
deden naar algemene erkenning in 
Vlaanderen. Snowy Red, de enige 
Belgische muziekgroep die uitpakt 
met een integrale videoshow. 
Schitterende optredens en lovende 
kritieken in de buitenlandse mu- 
ziekpers. 1984: het jaar van Sno-
wy Red’s erkenning in België. Om-
schrijving van de muziek: minima-
listische new-wave. Recente hel-
dendaden: imposante carrière van 
de LP ’Vision’ in de onafhanke-
lijke charts (oa Toestel top 50), 
binnenkort te verwachten op de 
nationale lijsten. Nu, na verovering 
van Brussel, als première vooi 
Gent.

Daarna volgt TOM LANOYE, een 
performer die nog nauwelijks 
hoeft te worden voorgesteld. Oog-
stte met zijn avondvullende per-
formance ’JAMBOREE’ overal te 
lande een enorm succes. Schreef 
schitterende stukken, oa in de 
Zwijger. Heeft deze week een 
nieuwe poëziebundel uit, die over-
al lovend wordt ontvangen. Zoals 
bekend, het enige originele talent 
op performance-vlak dat de laatste 
10 jaar in Vlaanderen is opgestaan.

Daarna, om uit een ander vaatje te 
tappen, dé nummer 1 (Humo’s 
Pop Poll) van de tekenaars op de 
bühne, nl KAMAGURKA. Brengt 
hierbij ook zijn nieuwste formatie 
mee, nl THE NEW PRIMITIVES, 
stukken beter dan de vroegere 
Vlaamse Primitieven. Al wie ’waar 
de lampen in de klinken blinken’ 
heeft gehoord, zal dit niet willen 
missen. Staat garant voor een 
krankzinnige, afwijkende, doch 
wel originele gebeurtenis. Even-
eens première voor Gent.

En als klap op de vuurpijl, Vlaan- 
derens nieuwe hoop in bange da-
gen, ARBEID ADELT ! Rukte 
op van nummer 14 naar nummer 3 
in Humo’s Pop Poll. Muziek te 
omschrijven als ’wilde Nederlands-
talige komiekmuziek die twijfelt 
tussen elektronika en het krank-
zinnigengesticht’. (Oor’s Pop-ency- 
clopedie) maakte reeds 2 LP’s die 
insloegen als een bom: ’Jonge Hel-
den’ en ’Le Chagrin en Quatre- 
Vingts’, naast singles als Tk Sta 
Scherp’, ’De Dag Dat Het Zonlicht 
Niet Meer Scheen’ en dè laatste

’Lekker Westers’ (tweede beste 
single van het jaar 1983, Humo’s 
Pop Poll). Treedt, in vernieuwde 
versie, voor het eerst op sedert 
meer dan een jaar, een Europese 
première dus.
Redenen genoeg dus om deze 
avond niet te willen missen, zo 
dachten wij. Redenen genoeg om 
de ganse paasvakantie lang te kun-
nen dromen van de toekomstige 
gebeurtenis. Laatste mentale op-
kikker voor de blok werkelijk 
goed aan vangt.

En last but not least, voor deze su- 
perproduktie betaalt u slechts de 
schandalige dumpingprijs van 200 
frank (kaarten in voorverkoop 
kosten slechts 180 en zijn te krijg 
bij leden van VVS, de Vlaamse 
Verkopende Sterren ahw).

Even recapituleren en het geheu-
gen opfrissen:
naam: HAPPENING
organisatie: Kultureel Konvent
datum: 26 april 1984
plaats: Concertzaal Vooruit
inhoud: Snowy Red

Tom Lanoye 
Kamagurka 

Arbeid A delt! 
inkom: slechts 200 fr
aanwezigen: iedereen

(als u er tenminste ook b e n t!)

TE KOOP
20 JOBS!!

Onder grote belangstelling vond vori-
ge week woensdag aan de fakulteit 
van de landbouwwetenschappen voor 
de tweede maal een jobinfobeurs 
plaats. De 200 geïnteresseerden die 
kwamen opdagen (meestal laatste-
jaars en pas afgestudeerden) konden 
er aan een 50-tal informatiestands 
contact aanknopen met de vertegen-
woordigde bedrijven en instellingen. 
Het gerucht in de wandelgangen dat 
er die woensdagnamiddag 20 jobs 
te ’verdienen’ vielen, was volledig uit 
de lucht gegrepen. Toch was de ver-
plaatsing naar de campus aan de Cou-
pure de moeite waard, alleen al om 
ons aller minister van onderwijs Da-
niël Coens en de eigeelvlekken op 
zjjn jas te zien, zjj het dan met het 
spreekwoordelijk ministrieel opont-
houd.

De minister wist de agronomen te 
vertellen dat het specialisme voorbij-
gestreefd is, hierbij rector Cottenie 
bijtredend wanneer deze een uur 
voordien de landbouwingenieurs aan-
spoorde niet alleen goede technici te 
zijn, maar ook leidinggevende posten 
te kunnen bekleden. (De leek weet 
het misschien nog niet, maar de 
Gentse landbouwfakulteit heeft 
1945 een zeer rijke traditie aan rec-
tors - of zijn het rektoren ? - gekend)

Het (enige) interessante nieuwtje rol-
de echter van de lippen van Coens 
die een wijziging van de financiering-
swet van 1971 nog voor het einde 
van dit academiejaar aankondigde. 
Volgens die wet geschiet de subsidi-
ering van de universiteiten a rato van 
het aantal ingeschreven studenten.

HOME
Dat onze dierbare universiteit over 
een heuse sociale sektor beschikt, 
daar heeft iedere student wel al iets 
over horen waaien. Dat de bewuste 
sektor vijf universitaire homes rijk is, 
weten over het algemeen enkel de be-
woners, degenen die er een lief heb-
ben en de verontruste ouders. Vrij-
wel niemand weet (of wil weten) dat 
er per home een homeraad is en dat 
de homeraden samenwerken in het 
homekonvent. Dit manifest gebrek 
aan informatie moge alle het schaam-
rood naar de wangen jagen. Alleen 
het bestaan van het homekonvent - 
dat reeds sinds het begin van het aca-
demiejaar functioneert onder de 
naam ’interhomeraad’ - mocht onbe-
kend zijn (vooralsnog). De statuten 
van het HK werden immers pas door 
de sociale raad van maandag 19 
maart goedgekeurd. Het vijfde kon-
vent bestaat dus. Het is een forum 
waar de vijf homeraden de koppen 
bij elkaar (en soms tegen elkaar) ste-
ken, gemeenschappelijke belangen 
verdedigen, de subsidies verdelen en 
initiatieven uitwerken om het home- 
leven aangenamer en interessanter te 
maken.

Zo was er op het Klaasfeest reeds 
een ernstige poging tot revue-toestan- 
den. Hoe de initiatieven er verder 
zullen uitzien hangt in grote mate af 
van de vindingrijkheid en de energie 
van alle homebewoners, ook van de 
ongeveer 80 pet onder hen die (tot 
nu toe) even veel interesse ( en over 
inzet zwijgen we nog) voor hun ho-
meraad betonen als een nijlpaard 
voor de structurele oorzaken van de

PROFESSOR MACHO-i
Dat de Brusselse professoren het niet 
erg op hebben met de gangbare mo-
raal was ons al een tijdje duidelijk. 
Een aantal jaren geleden haalden de 
ULB en de VUB de kranten al in ver-
band met de monokini aan onze 
stranden, vorig jaar werden een aan-
tal Brusselse profs voorgeleid omdat 
ze het niet eens waren met de wetge-
ving inzake abortus, vandaag haalt de 
ULB de krant weer met een zaak die 
niet in overeenstemming is met het 
ideeëngoed van Jan Modaal.
Op 23 maart wisten onze kollega’s 
van ’Het Volk’, bekende krant, voor-
al dan omwille van de kleine nieuw-
tjes, ons te vertellen dat ene prof Mi- 
chel V., prof in de rechten aan de 
ULB, voorgeleid werd door voetbal - 
specialist Bellemans (niet de skispe- 
cialiste van onze redaktie) naar aan-
leiding van een homo-schandaal.
De prof in kwestie (Michel V., dus) 
zou één van de geldschieters zijn die 
achter de homobar ’Macho 2’ zit 
(’Macho 1’ zou zich in het antwerpse 
bevinden). Bovengenoemde krant

weet verder nog te vertellen dat deze 
homobar bestaat uit een bar (geluk-
kig maar), een restaurant, een heuse 
bibliotheek met leeszaal en een sau-
na. Niets aan de hand dus zou je zeg-
gen, ware het niet dat volgens de po-
litie de bezoekers van de sauna enkel 
getooid zijn met een handdoek rond 
de lenden. Van prostitutie zou geen 
sprake zijn, er is toch niets dat daar-
op wijst. Dhr Bellemans vindt het en- 
kel-met-een-handdoek-rond-de-len- 
den-lopen-in-een-sauna echter vol-
doende grond om de prof op te pak-
ken om op die manier dan toch ten-
minste de goede zeden te bescher-
men. Je kan je aldus terecht de vraag 
stellen waar het naartoe gaat met de 
goede zeden van de justitie als zij de 
mensen al niet meer het recht geeft 
te zijn wat zij willen, in casu homo’s. 
In ieder geval, daar waar onze unief 
altijd haantje de voorste wil zijn in 
het hebben van exclusieve richtingen, 
zullen ze hier nog heel veel mogen le-
ren als het gaat over reaktionaire mo- 
raal-doorbrekende initiatieven. (GJ)

Op dit financieringsmechanisme is de 
laatste tijd nogal wat kritiek gerezen, 
omdat het aanleiding zou geven tot 
een concurrentieslag tussen de ver-
schillende universitaire instellingen 
onderling, hogere slaagcijfers als aan- 
lokkingsreklame, enzovoort. De aca-
demische overheden weten natuurlijk 
van niets en zeggen enkel de nodige 
informatie te verstrekken.

Minister Coens denkt nu aan een 
nieuw financieringssysteem waarbij 
aan de universiteiten een forfaitaire 
financiële enveloppe wordt toege-
kend. Het totale subsidiebedrag zou 
dan niet meer afhankelijk zijn van 
het aantal studenten.

Tot grote vreugde van de ’numerus 
clausus’ -voorstanders, want dan 
heeft de universiteit er helemaal geen 
baat meer bij dat Nederlanders of 
Duitsers 150.500 fr (de helft van de 
forfaitair vastgestelde kostprijs van 
een kandidatuurstudent) betalen.

(F.V.)

industriële revolutie. Dit gebrek is 
een erge maar niet onomkeerbare af-
wijking. Bij wijze van terapie nodigen 
de studentenhomes Astrid, Boude- 
wijn, Fabiola, Heymans en Vermey- 
len iedereen vriendelijk uit op hun 
TD TOUCHE, die doorgaat op 5 mei 
in de VOORUIT. Het feit dat deze 
uitnodiging vriendelijk en beleefd ge-
steld is, betekent niet dat jullie niet 
verplicht zijn om te komen. Er zal 
appèl gehouden worden. Dwing ons 
niet tot het gebruik van chemische 
wapens over te gaan. Tot dan dus.

Wim Roosens 
Vz HK
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